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Sammanfattning
Arbetsplatskonflikter är ett svårt ämne som tenderar att  resultera i konsekvenser för både anställda 

och chefer i organisationer. Då jag anser mig ha upplevt en osäkerhet och frustration hos chefer när 

de ställts inför konfliktrelaterade samtal, funderade jag över hur det kunde vara möjligt att till synes 

välutbildade chefer agerade på sådant sätt. För att närma mig en förståelse i fenomenet valde jag att 

genomföra en studie av chefers subjektiva uppfattningar om hur deras utbildning fungerat  som stöd 

vid konfliktrelaterade samtal med medarbetare. Samt att undersöka hur chefernas upplevelser och 

agerande kan tänkas ha påverkats av utbildningen. Eftersom att chefernas egna upplevelser var av 

intresse, genomfördes kvalitativa intervjuer. Studien har huvudsakligen analyserats i relation till 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv, som liknar människor vid arbetsplatsen som 

skådespelare på en teaterscen. Resultatet  av analysen visade bland annat att det  fanns en efterfrågan 

av specifika kurser i konflikthantering hos de chefer som ansåg sig sakna sådan utbildning. Det 

visade sig även finnas tendenser av att de chefer som upplevde sig sakna specifika utbildningar i 

konflikthantering upplevde sig ha konfliktundvikande beteenden. Medan de chefer som ansåg sig ha 

relevant utbildning upplevde sig själva som trygga i sin roll vid konfliktrelaterade samtal med 

medarbetare. 

Nyckelord: konflikthantering, chefsutbildning, ledarskap, konfliktundvikande beteende

Abstract

Workplace conflicts is a difficult subject that tends to result in consequences for both employees 

and managers in organizations. Since I consider myself to have experienced insecutity and 

frustration among managers when faced with conflict-related conversations, I thought about how it 

could be possible that the seemingly  well-educated managers acted in such a manner. In order to 

approach an understanding of the phenomenon, I decided to conduct a study  of managers subjective 

perceptions of how their education served as support for conflict-related conversations with 

employees. And to explore how managers experiences and behavior may have been influenced by 

education. The fact that  managers personal experiences were of interest, was qualitative interviews 

carried out. The study has mainly been analyzed in relation to Erving Goffman's dramaturgical 

perspective, that resembles people at work as actors on a stage. The results of the analysis showed 
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that there was a demand for specific courses in conflict  management within the managers who 

considered themselves lacking in such training. It also turned out to be tendencies that the managers 

that felt  they  where lacking in specific training in conflict  management, felt like they  had conflict 

avoidance behaviors. While the managers who felt like they had adequate training experienced 

themselves as secure in their role in conflict-related conversations with employees.

Keywords: conflict management, leadership education, leadership, conflict-avoidance behaviour
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Inledning

Att konflikter på arbetsplatser kan skapa stora konsekvenser verkar de flesta chefer och anställda 

vara införstådda med. Dels tenderar konflikter att kunna bidra till sociala svårigheter för enskilda 

individer vilket kan visa sig genom samarbetsproblem, demotivering eller sjukskrivning. Men 

konflikter tenderar även att kunna påverka chefer på liknande sätt. Konsekvenser av sådana känslor 

skulle kunna tänkas resultera i omplaceringar eller uppsägningar i extremare fall. Även om långt 

ifrån alla arbetsplatskonflikter förblir olösta och slutar i drastiska konsekvenser, talar statistiken för 

att stora mängder av chefers tid går åt till konfliktrelaterade samtal med medarbetare, vilket visar på 

ett stort problem. Forskare Thomas Jordan driver olika projekt och har publicerat flera avhandlingar 

som lyfter frågor i ämnet. Statistiken ovan presenterades på Jordans blogg för att påpeka 

ämnesområdet som problematiskt i arbetslivet genom att uttala sig om vilka konsekvenser 

konflikter kan få vid arbetsplatser. Materialet är en tolkning av en rapport från Storbritannien, men 

belyser en tydlig arbetsplatsproblematik som även kan tänkas råda i Sverige.(Jordan 2013) I Sverige 

har det vuxit fram flertal instanser för företagshälsovård, dit chefer och medarbetare kan vända sig 

för att få handledning i konflikthantering. Breddningen av utbildningar i personalfrågor har även 

bidragit till att det brukar finnas personalansvariga eller HR-strateger anställda vid större 

organisationer för att hantera motstånd och konflikter. Sådan personal inger med stor sannolikhet ett 

stort stöd och en trygghet för chefer, men hur anser sig cheferna ha egna kunskaper i hanteringen? 

Det finns otaliga mängder av chefsutbildningar och kurser att genomföra vid sökningar på internet 

och genom att samtala med chefer och utbildare i området. Kurser och utbildningar brukar kunna 
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”57 procent av de anställda har varit inblandade i 

konflikter som lett till demotivering och minskat engagemang,

25 procent av de anställda har haft konflikter som lett till sjukfrånvaro,

42 procent av en chefs tid går åt till konfliktrelaterade samtal med anställda, 

Kronisk olösta konflikter är en avgörande faktor i minst 50 procent av alla 

uppsägningar.” (Jordan 2013)



behandla det mesta som kan vara av intresse för cheferna, allt ifrån ledarskapsutveckling till 

samtalsmetodik eller dylikt. Eftersom att det verkar finnas ett stort utbud, måste det även finnas en 

stor efterfråga. Vid hemsidan www.framfot.se finnas det många olika kurser att anmäla sig till som 

behandlar olika delar av ledarskapet. Det finns även ett antal specifika utbildningar i 

konflikthantering som lär ut metoder i stil med ”positiva informationsflöden”, ”verbal och icke-

verbal kommunikation”.(Framfot 2013) Trots att cheferna får stöd från personalansvariga och 

företagshälsovården ingår det i de flesta chefers arbetsuppgifter att hantera samtal med anställda, 

med en möjlighet att delegera större konflikter. Ur ett ekonomiskt perspektiv blir utvecklandet av en 

effektiv konflikthantering motiverad genom att chefer och annan personal får möjligheter till att i 

större utsträckning istället engagera sig i organisatorisk utveckling och framgång. Det borde därav 

vara en drivkraft för organisationerna att engagera sig i frågor om chefers konflikthantering. Om 

statistiken som talar för att 42 procent av en chefs tid går åt till att hantera konfliktrelaterade samtal 

med medarbetare är representativt för den Svenska arbetsmarknaden, resulterar det i minskade 

möjligheter till organisatorisk utveckling då chefens tid inte räcker till. Vilket blir något utav ett 

cirkelargument då hindrande av utvecklingen i sin tur även skulle kunna innebära att medarbetares 

arbetsmiljö inte får möjligheter till förbättring, och konflikter kan uppstå som en konsekvens av 

dålig arbetsmiljö. 

Personligen anser jag mig ha varit med om situationer där chefer uttryckt en frustration och ett 

obehag i konfliktrelaterade samtalssituationer. Detta tydliga obehag har således resulterat i att 

cheferna försökt undvika situationer som skapar sådana känslor. Genom att cheferna på detta sätt 

undviker att hantera samtal har mycket tid och energi gått åt till att medarbetarna pratar om 

konflikter istället för att utföra sina arbetsuppgifter. Jag anser mig även ha sett chefer som står 

handfallna eller intar olika försvarspositioner då de blir direkt attackerade av medarbetare. Med 

anledning av mina upplevelser känner jag en stark drivkraft i att studera hur det kommer sig att 

chefer beter sig på sådant sätt, samt vilka brister i deras utbildning som kan tänkas ha format sådana 

beteenden. Detta område undersöks med anledning av att jag upplevt att cheferna varit välutbildade 

och har genomfört flera ledarskapsutbildningar. Finns det brister i utbildningarna för hur chefen ska 

agera när de ställs inför konfliktrelaterade samtal, som kan tänkas påverka deras upplevelser och 

ageranden? Jag anser att dessa frågor är relevanta att undersöka då hantering av 

arbetsplatskonflikter tenderar att vara bristfällig, hindrar organisatorisk utveckling och försämrar 
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arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Men jag anser även studier i området vara relevanta med 

anledning av att frågor av detta slag behöver få ett större utrymme i debatter om chefer och 

ledarskap. 

Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka chefers förhållningssätt till samtal med medarbetare om 

konflikter. Samt att undersöka deras upplevelser av hur tidigare utbildningar skulle kunna tänkas 

påverka deras uppfattningar och ageranden vid konfliktrelaterade samtal. 

1. På vilket sätt förhåller sig chefer till samtal om medarbetares konflikter?

2. Hur anser sig chefen ha nytta av tidigare utbildningar vid konfliktrelaterade samtal?

3. På vilket sätt kan chefers upplevelser och ageranden i samtalen tänkas påverkas av 

kunskaper från tidigare utbildningar?

Avgränsningar och definitioner

I denna studie har jag avgränsat ämnet till att endast beröra konflikter mellan medarbetare som 

chefen hanterar genom samtal. Vilket innebär att resultatet inte behandlar konflikter mellan 

medarbetaren och chefen. Detta är svårt att särskilja då de subjektiva upplevelserna av vad som är 

en konflikt varierar. Med det menar jag att att en chef som får en attack från en medarbetare vid ett 

samtal som egentligen berör en konflikt mellan medarbetare, kan tolka det som en början av en 

konflikt de emellan snarare än som en uttryckt frustration av medarbetaren. Huruvida samtal om 

konflikter mellan medarbetare tenderar att resultera i en konflikt mellan chefen och medarbetaren 

lämnas utanför denna studie. Denna avgränsning har gjorts med anledning av att inte blanda ihop 

konflikter som kan bero på olika bakomliggande faktorer. Definitionen av vad en konflikt skulle 

kunna vara, har lämnats till de intervjuade cheferna att tolka med syfte av att nå deras subjektiva 

upplevelser. Definitionen av vad ett konfliktrelaterat samtal innebär baseras också på vilka 

situationer cheferna väljer att definierade de som. Följande kommer den personal chefen ansvarar 

över och leder att benämnas som medarbetare. 
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Disposition

Denna uppsats är strukturerad i form av huvudrubriker och underrubriker som ska göra det lättare 

för dig som läsare att orientera sig i materialet. I det inledande stycket har ämnet presenterats 

genom en bakgrund, ett syfte och genom frågeställningar för att motivera och förklara 

studieområdet samt dess avgränsningar. Kommande presenteras tidigare forskning inom 

ämnesområdet för att ge dig som läsare en överskådlig blick av hur fenomenet tidigare 

problematiserats. Efterföljt av den tidigare forskningen får du ta del utav empirin som analyserats i 

relation till den teoretiska ansatsen. I metoddelen får du ta del av tillvägagångssättet i studien, hur 

urvalet motiverats, information om respondenterna samt analysmetoden och de etiska 

övervägandena. Efter metoddelen presenteras ett bearbetat resultat som är tematiserat i relevanta 

underrubriker för att ämna beröra syftet och frågeställningarna utifrån vad som framkommit i 

studien. Sista delen i uppsatsen består av en diskussionsdel där resultatet från studien relateras till 

den tidigare forskningen och den teoretiska ansatsen för att på ett nyanserat sätt ämna besvara syftet 

och frågeställningarna. Slutligen diskuteras även intressanta delar av en eventuell framtida 

forskning. Uppsatsen avslutas med en presentation av litteraturen, intervjuguiden och 

informationsbrevet som gavs ut till deltagarna. 

Tidigare forskning

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning från olika perspektiv inom fältet konflikthantering. 

Detta görs för att visa hur olika forskningstraditioner tidigare problematiserat konflikthantering och 

för att tydliggöra att det finns olika infallsvinklar av fenomentet. Nedan kommer ett relevant urval 

från olika forskningstraditioner att presenteras genom underrubrikerna pedagogisk samtalsmetodik, 

organisationskultur, ledarskapsstilar och utbildning samt ur medarbetarens synvinkel.

Pedagogisk samtalsmetodik

I Christina Baggens (2012) avsnitt ”Att lära sig samtala, samtalsträning under 

professionsutbildning”i samlingsverket ”Delaktighetens praktik” belyses utformande av 

professionella samtal. Avsnittet baseras på hennes forskning om kommunikationsstrategier och 

samtalsmetodik. Syftet med studien var att undersöka hur samtal mellan en person i en professionell 
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roll och en person i en utsatt position formas. Studien bedrevs vid ett universitet i Sverige genom att 

sätta specialistsjuksköterskor i en roll som sjuksköterska med en fiktiv patient. Sjuksköterskorna 

fick på förhand strategier att följa under samtalets gång, dock var de inte helt fastställda utan det 

fanns utrymme för att forma samtalet någorlunda fritt. Under samtalet, eller livetesten som de kan 

kallas, studerades personernas kommunikationsstrategier och hur de interagerade med varandra. 

Slutsatsen av studien var att samtalen formades utifrån dess kontext och konstruerades av parterna 

involverade i samtalet. Även om sjuksköterskorna hade kommunikationsstrategier att följa, 

utformades de till stor del av andra faktorer som tidigare erfarenheter, faktakunskaper och händelser 

i det verkliga rummet.(Baggens 2012:163-179) Denna studie blir relevant som bakgrund i denna 

uppsats då utbildning i samtalsmetodik och liknande skulle kunna fungera som en trygghet för 

chefer vid konfliktrelaterade samtal. Men studien pekar även på att samtal formas i dess kontext 

mellan samtalsparterna, vilket innebär att graden av trygghet i sin roll som chef kan tänkas påverkas 

av hur samtalen utvecklas genom interaktion. Genom detta perspektiv och genom denna studie 

belyses även en tradition av synen på ledarskapet som föränderligt genom pedagogisk utbildning.

Organisationskultur

Den empiriska studien ”Dramaturgical analysis of organizational change and conflict.” av Donald 

W. McCormick (2007) har bland annat visat på vad som var viktigt att ta hänsyn till vid 

organisationsförändringar i form av konflikter och motstånd. Denna studie har analyserats med ett 

Goffmanianskt förhållningssätt vilket visar på konflikters komplexitet i sociala rum vid 

institutionella verksamheter. Studien är baserad på intervjuer och observationer vid en organisation i 

USA som ansetts ha misslyckat med en organisationsförändring, vilket resulterade i problematik 

rörande organisationskulturen. Dessa problem bestod till stor del av trakasserier och hot. Studien 

visade på att medarbetarnas motstånd till förändring minskade avsevärt när fakta och kompromisser 

konkretiserades, snarare än genom att predika moral och etik. Konkreta visioner var viktigt för att 

minska motstånd från medarbetarna och kommunikation bidrog till upprätthållandet av 

organisationens linje. Genom kommunikation kunde det istället formas en gemensam sådan. I 

denna studie blir det tydligt att internt motstånd inom organisationer minskas genom att ledarskapet, 

team och medarbetare kommunicerar och skapar en gemensam uppfattning om kulturen.

(McCormick 2007) Genom studien ”Extracting Team Mental Models through Textual Analysis” 

visar Kathleen M. Carley (1997) att betydelsen av en förståelse för organisationens anställda vara 
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av största vikt, men hon menar som McCormick att det krävs en gemensam linje inom 

organisationen och en gemensam uppfattning av organisationens visioner. Carley har genom att 

skapa mentala scheman av psykologisk karaktär studerat medarbetares uppfattningar om 

organisationen och jämfört dem med chefernas uppfattningar. Carley har även på samma sätt 

sammanställt olika medarbetares mentala scheman genom att skapa grupperingar av upplevelser. 

Det visade sig att liknande tankesätt skapas genom ständigt pågående interaktioner i den rådande 

organisationskulturen. Slutligen påpekas även att ett skadat anseende externt och internt för 

organisationen uppkom som en följd av infekterade konflikter. Värdefullt i denna studie är att 

upprätthållandet av en gemensam uppfattning om organisationen mellan medarbetare likväl som 

mellan medarbetare och chefer är centralt.(Carley 1997) Dessa två studier belyser hur en balanserad 

organisationskultur kan tänkas vara viktigt för att undvika uppkomster av konflikter och missnöje. 

Men studierna belyser även hur viktigt det kan vara att upprätthålla en gemensam uppfattning om 

organisationen internt och externt, vilket blir av intresse för denna uppsats genom att studera hur 

chefers beteenden och ageranden kan tänkas vara ett resultat av att försöka upprätthålla en sådan 

gemensam uppfattning. 

Ledarskapsstilar och utbildning

Tidigare forskning inom konflikthantering och ledarskap har bland annat visat på en komplex bild 

av de egenskaper en chef använder sig av vid konfliktrelaterade samtal. I artikeln ”Conflict 

Management as the Essence of Leadership: An Update” av Chad T. Lewis (1998) diskuteras dessa 

ledaregenskaper och relateras till inverkan av chefsutbildningar. Delar av artikeln hänvisar även till 

intressanta forskningsresultat där olika ledarskapsstilar och beteenden undersökts. Bland annat har 

sådan tidigare forskning visat på signifikanta korrelationer mellan ledarskapsstilar och 

konflikthanteringsbeteenden. Detta resultat ligger som bakgrund till en diskussion i denna artikel 

om huruvida chefens beteenden vid konflikthantering inte ses som separata beteenden, utan följer 

det allmänna framträdandet hos chefen.(Lewis 1998:24) Olika typer av konflikthantering anses 

beror på ledarskapet och personligheten som sådan, snarare än att chefen innehar en uppsättning 

specifika färdigheter som används i olika sammanhang. Denna teoretisering innefattar dock en del 

praktiska svårigheter eftersom ledarskapet anses stabilt snarare än som ett situationsbundet 

rolltaganden i olika situationer, vilket i sin tur kan tänkas komplicera den sociala 

anpassningsförmågan vid konflikthantering. Lösningen på denna problematik benämns i artikeln i 
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termer av delegering och förändrade situationer. Det vill säga att delar i konflikthanteringen 

antingen förs av andra personer eller att konflikten framställs på sådant sätt att chefen kan hantera 

konflikten utifrån sina egna förutsättningar och ledarskapsstil. Vidare från detta förs en diskussion 

om ledarskapsutbildningar. Lewis tydliggör att utbildningar i konflikthantering bör ses som en 

integrerad del i ledarskapsutbildningar snarare än som en separat del. Utbildning av 

konflikthantering ska enligt denna teori som följd utveckla ledarskapet och 

ledarskapsframträdandena snarare än att först utbilda ledarskapet och sedan utbilda cheferna i 

konflikthantering. Genom att se konflikthantering i ett större perspektiv, som en integrerad del i 

ledarskapet, blir det tydligt hur chefer skulle kunna behöva dessa kunskaper då de frekvent tenderar 

att hantera sociala relationer. I artikeln argumenteras det även för att utbildningar i ledarskap bör 

fokusera på hantering av konflikter för att det följaktligen ska utvecklas en ledarskapsstil hos 

chefen. Denna uppsats ämnar inte att studera ledarskapsstilar, men det är intressant att ta del av 

forskning som visar på hur konflikthantering skulle kunna ske med anledning av personlighet och 

ledarskapsstil. Samt att utbildning i konflikthantering kan tänkas påverka ledarskapsstilen och 

chefens ageranden.  

Ur medarbetarens synvinkel

Thomas Jordan och Titti Lundin (2002) belyser i forskningsrapporten ”Perceiving, interpreting and 

handling workplace conflicts. Identifying the potential for development” medarbetarna i 

arbetsplatskonflikter. Rapporten är ett resultat av en studie med över 80 djupintervjuer om 

medarbetare som varit inblandade i arbetsplatskonflikter. Genom denna metod får läsarna ta del av 

respondenternas subjektiva erfarenheter och tolkningar av konflikter. Anledningen till att de valt att 

utföra forskningen på sådant sätt var för att nå de enskildas personliga erfarenheter. De menar att 

individers upplevelser varierar, att en konflikt för en medarbetade kanske inte tolkas som en 

konflikt för en annan. Syftet med studien var att finna verktyg för att belysa den potential i lärande, 

som de anser finns, av att hantera konflikter vid arbetsplatser. Jordan & Lundin har en positiv 

attityd till utvecklingen då de anser att det är möjligt att finna användbara instrument för att hantera 

konflikter. De har valt att se till individens uppfattningar snarare än att se till organisationer i sin 

helhet och på detta sätt bli studien mer av psykologisk karaktär. Genom att frekvent peka på 

individers subjektivitet, blir det tydligt att utveckling och personlig medvetenhet varierar mellan 

människor. För att lära medarbetare att hantera arbetsplatskonflikter skapades en läroplan för 

11



utveckling i fyra faser. De hänvisar till hur individen ska tänka om konflikten, hur de ska tänka om 

den andra i konflikten, hur de ska tänka om omständigheterna kring konflikten och hur de ska tänka 

om sin egen roll i konflikten. Relevant att ta del av i denna studie är dessa läroplaner som riktas till 

medarbetaren i en verklig kontext. Exempelvis rekommenderas medarbetare i konflikter att 

utveckla en medvetenhet om att den andra personen har en annan uppfattning av situationen, skapa 

sig en förståelse för den andres personlighet och se konflikten från ett objektivt perspektiv. Men de 

rekommenderas även att se arbetsgruppen som ett team med ett gemensamt syfte och mål samt att 

arbeta för att influera organisationens strukturer och  visioner. Förutom skapandet av en 

utvecklingsplan, resulterade studien även i att visa på ett högst relevant ämnesområde då flertalet av 

deltagarna förklarade hur arbetsplatskonflikter lett till livskriser för dem som följd. Med anledning 

av detta fynd blir ämnesområdet av samhällelig likväl som organisatorisk relevans. Även om de valt 

att studera generella konflikter i arbetssituationer och ur medarbetarens synvinkel, visar Jordan och 

Lundin att det finns flera olika sätt att lära sig av konflikter. Samt att människors inläringsförmågor 

ter sig olika, vilket kan tänkas vara av relevans oavsett roll i en organisation. Författarna har i denna 

studie lämnat inverkan av ledarskapet utanför med anledning av att nå medarbetares subjektivitet 

vilket jag anser vara motiverat. Detta har resulterat i att jag finner intresse att på ett liknande sätt 

studera ledarskapets upplevelser av konflikter utifrån de läroplaner de tagit del av vid tidigare 

utbildningar och hur det kan tänkas påverka deras upplevelser av konfliktrelaterade samtal som 

följd. 

De olika forskningstraditionerna som presenterats visar att det finns fler olika sätt att studera 

konflikthantering på arbetsplatser. För att förstå hur en chef upplever konfliktrelaterade samtal är 

det därav viktigt att eftersöka en förståelse i hur dessa olika faktorer kan tänkas påverka. Nämligen 

hur utbildning, personlighet, ledarskapsstil, roll i organisationen samt hur de förstår sina 

medarbetare skulle kunna tänkas vara bakomliggande faktorer till hur en chef upplever 

konfliktrelaterade samtal. 

Teoretisk ansats

Den teoretiska ansatsen i denna uppsats utgår ifrån socialpsykologiskt relevanta teorier. 

Huvudsakligen kommer författarna Erving Goffman och Charles Horton Cooley att behandlas. 
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Detta med anledning av att dem har presenterat flertalet applicerbara och allmänt kända teorier 

inom ramen för den symboliska interaktionismen. Med symbolisk interaktionism menas att sociala 

sammanhang konstrueras av ständigt pågående interaktioner. Dessa interaktioner består av språklig 

verbal och icke-verbal kommunikation.(Blumer 1997:2-21) Goffmans (2009:11-12) dramaturgiska 

perspektiv visar på en sådan komplexitet, hur situationer formas och definieras av människor 

genom interaktioner. Cooleys (1992:184-186) teoretisering spegeljaget belyser även denna 

komplexitet och menar att våra framträdanden formas som följd av hur vi speglar oss i varandra vid 

interaktioner. Dessa teorier blir relevanta vid studier av konfliktrelaterade samtal då chefens 

självpresentation i samtal lyfts fram. Tidigare forskning i konflikthantering har berört ämnet i 

relation till bland annat ledarskapsstilar, samtalsmetodik och organisationskulturer. Då syftet med 

uppsatsen är att studera chefers upplevelser av konflikthantering på basis av tidigare kunskaper, blir 

det intressant att se hur chefen anser sig påverkas av interaktioner. Genom att studera chefernas 

uttalanden i relation till hur de upplever deras framställning av rollen som chef i konfliktrelaterade 

samtal blir Goffmans teorier om framträdanden motiverat. Denna teori kommer att användas i 

sammanhang som behandlar hur chefen anser sitt framträdande påverka en annan deltagare och 

uppfattar sin egen roll. Intressant i denna uppsats blir även att lyfta diskussionen om hur chefers 

upplevelser av konfliktrelaterade samtal formas med anledning av att bibehålla eller utmana en 

gemensam definition av situationen. Samt att analysera hur chefens självuppfattning kan tänkas 

påverkas av hur de tror att medarbetarna ser dem vid samtal, i enlighet med spegeljaget. Nedan 

följer en presentation av de teorier som ämnar besvara uppsatsens syfte.

Framträdandet

I Goffmans bok ”Jaget och maskerna” behandlas teorier om hur individer framställer sig själva för 

andra i arbetssituationer. Boken behandlar även vad framträdandet innebär i sammanhanget, det vill 

säga vilka begränsningar de olika framträdandena innebär. (Goffman 2009:9-12) Intressant för 

denna uppsats blir att reflektera över chefens egen uppfattning om dennes framträdande i samtal 

med medarbetare. Genom att använda sig om Goffmans dramaturgi som fokuserar på hur 

människor utför sociala handlingar, kan empirin i denna uppsats bearbetas djupare. Goffman 

definierar framträdandet som en aktivitet från en aktör som på något sätt påverkar en annan individ. 

”Ett framträdande kan definieras som den samlade aktiviteten en viss deltagare vid ett givet tillfälle 

som tjänar till att på ett eller ett annat sätt påverka någon av de andra deltagarna(Goffman 
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2009:23).” Denna aktör förväntar av sin publik att intrycket som ges ska tas på allvar och ses som 

sanningsenligt. Detta innebär att skenet av äkthet som ges är av största vikt för aktören. Då 

framträdanden ses av en publik, blir aktören ständigt observerad och bedömd, vilket kan ses som 

något uppfyllande eller som något skrämmande beroende på aktörens säkerhet i sin roll. Om 

aktören visar upp ett framträdande med liten tro på sin roll i sammanhanget, uppfattar även 

publiken denna osäkerhet. Därför blir det av största vikt att ha tro på sin roll, eller att åtminstone  

visa upp en trovärdighet, som Goffman uttrycker det. Följaktligen formas personens 

självuppfattning och beteenden beroende på i vilken utsträckning personen uppfattar sitt 

framträdande som en del av sig själv. Aktören kan alltså se sitt framträdande som en del av sig själv 

eller som ett framträdande i en flyktigare roll.(Goffman 2009:23-28) Berger och Luckmann 

teoretiserar även det sociala samspelet vid interaktioner som formbart beroende på kontext. De 

menar att personens framträdande blir jämfört med hur det socialt borde och brukar utspela sig 

under samtal. Denna jämförelse är även personen i fråga medveten om, vilket innebär att 

framträdandet är ständigt föränderligt.(Berger and Luckman 1967:72-73)

Definitionen av situationen

Teorin definitionen av situationen kommer att användas i studien genom att problematisera 

upprätthållandet av en gemensam linje, en gemensam definition av situationen. Intressant i denna 

uppsats bli att lyfta diskussionen om hur chefers upplevelser av konfliktrelaterade samtal formas 

med anledning av att bibehålla eller utmana denna gemensamma definition. Goffman förklarar 

teorin som en förutsättning för hur människor ska veta hur de ska bete sig i sociala rum. Att skapa 

sådana uppfattningar, sker enligt Goffmans liknelse med scenframställanden genom olika sätt. 

Bland annat genom hur individerna i samspelet framställer sig själva i sina roller genom gester, 

språk och icke-verbala uttryck. Men även beroende på hur det sociala rummet är utformat, det vill 

säga att beroende på kontext förväntas olika rolltaganden och beteenden. Genom att enas kring en 

gemensam uppfattning om varandras framställanden och rolltaganden i kontexten, formas en 

gemensam definition av situationen.(Goffman 2009:9-23) Att framträda i en roll innebär att 

upprätthålla uppfattningen av situationen och upprätthålla publikens uppfattning av rollen. Genom 

att utspela ett tvetydigt framträdande i sin roll kan definitionen av situationen påverkas som följd. 

Påverkan kan ske genom att utge gester som inte passar in i den officiella uppfattningen av 

framträdandet, exempelvis genom att utge en osäkerhet när en professionell roll spelas. Personen i 
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rollen tenderar, enligt Goffman, att försöka skyla över dessa intryck genom att försäkra sig om att 

publiken inte uppfattat intrycken på detta sätt.(Goffman 2009:51-53)

Spegeljaget

Charles Horton Cooleys (1992) mest omtalade teori kallas för spegeljaget, eller looking-glass self. 

Detta begrepp kommer att användas för att analysera huruvida chefens självuppfattning kan tänkas 

påveras i konfliktrelaterade samtalssituationer med medarbetare. Med detta begrepp menas att 

människan skapar sin identitet utifrån hur vi tror att andra uppfattar oss i bemötande. Cooley menar 

att denna princip av en persons självuppfattning består av tre element, nämligen hur en person tror 

att den andra uppfattar denne, hur personen tror att den andra bedömer denne samt om personen 

känner stolthet eller skam efter denna bedömning. På detta sätt skapas känslor inom självet genom 

att vi förstår den andres uppfattningar genom reflektion. Hur en person uppfattar sitt ageranden blir 

på detta sätt beroende på vem personen reflekterar sig med. Samma framställning kan exempelvis 

uppfattas i form av stolthet i närvaro av en ynklig människa, men i form av skam i närhet av en 

stark människa. Detta visar på att interaktioner formas beroende på intereraktionsparter och hur 

framställanden sker. Speglingen av oss själva i hur vi tror att andra uppfattar oss kan således 

resultera i en felaktig bild om vi uppfattar speglingen på ett annat sätt. Självuppfattningen baseras 

på detta sätt av våra egna föreställningar om hur vi tror att andra ser oss.(Cooley 1992:184-186)

Metod

I detta avsnitt presenteras det hur jag gått tillväga för att insamla empirin, en presentation av de 

deltagande respondenterna samt vilka etiska överväganden som gjorts. Med anledning av att chefers 

subjektiva upplevelser om konflikthantering undersöks i denna uppsats, blir metoden kvalitativa 

intervjuer en relevant forskningsmetod. Intervjuerna ger möjlighet att få en djupare förståelse för 

chefens egna upplevelser, snarare än att söka generaliserande resultat som inte berättar om enskilda 

fall genom exempelvis kvantitativ forskning. Med denna metod nås en djupare förståelse för 

fenomenet, men det innebär även svårigheter att uttala sig om generella slutsatser då resultatet är 

avhängigt ett fåtal respondenter. Genom kvalitativa intervjuer får forskaren möjlighet att beröra 
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specifika frågeställningar med en stor öppenhet för olika responser. Att försöka nå de subjektiva 

upplevelserna skulle även vara problematiskt genom att studera dokument och handlingar. Därav 

blir insamlandet av egen empiri av intresse.

Tillvägagångssätt

Till denna uppsats har empiri samlats in i form av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med 

chefer. Datainsamlingen skedde under veckorna 16, 17 och 18 vårterminen 2013. Uppsatsen skrevs 

som ett examinerande moment i kursen Socialpsykologi C vid Uppsala Universitet. De deltagande 

respondenterna blev intervjuade i lugna och stängda miljöer vid deras arbetsplatser, där risken för 

eventuella avbrott som kunde tänkas påverka samtalet minskades. Intervjun bedrevs vid deras 

arbetsplatser för att de skulle känna sig trygga i miljön och kunna relatera till arbetsplatssituationer. 

Samtliga intervjuer bedrevs på chefens kontor av dessa skäl.(Repstad 1999:72-73) Jag upplevde 

cheferna som trygga i miljön och att de hade en lätt för att relatera till händelser på deras 

arbetsplats.Även om de gav sken om öppenhet, finns en risk att de konstruerat sina svar på ett sätt 

som de anser korrekt för sin position på arbetsplatsen. De kanske ansåg att de behövde framställa 

sig själva på ett tilltalade sätt eller framställa sina medarbetare på ett tilltalande sätt som inte 

smutskastar organisationen. Intervjuerna var fyra till antalet och varade 30 till 60 minuter per 

respondent. Samtalen spelades in och transkriberades därefter för analys.

Som tidigare nämnt genomfördes semistrukturerade intervjuer. Med denna intervjuform menas att 

en intervjuguide utformades innan genomförandet som innehöll teman och ett antal frågor.(Kvale 

1997:14-16) Teman var till för att ge intervjupersonerna möjlighet att öppna sig i de frågor som de 

ansåg vara viktiga. Vilket i sin tur resulterar i en förståelse för deras egna upplevelser av 

konfliktsamtal och deras utbildning. Teman gav även mig som intervjuare en möjlighet att behandla 

områdena i den ordningen som passade samtalet, snarare än att följa en tydligare mall som ger svar 

på specifika frågor. Ett antal frågor var även utformade för att hjälpa mig som intervjuare att ändra 

riktning på samtalet när det tenderade att behandla frågor som inte var av relevans för denna 

uppsats. De semistrukturerade intervjuerna ställer större krav på intervjuaren, men samtalet tenderar 

att bli naturligare än vid strukturerade intervjuer.(Rosengren och Arvidsson 2005:143-145) 

Intervjuguiden skapades innan intervjun för att behandla gemensamma teman i alla intervjuer, för 
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att sedan kunna jämföras. Tre övergripande teman utformades utifrån syftet och frågeställningarna, 

inom varje tema utformades även ett antal frågor för att eftersträva struktur. Dock behandlades 

teman och frågor i olika stor utsträckning och ordning i intervjuerna för att låta samtalet flyta. Detta 

innebär att olika frågor fick olika stort utrymme i de olika intervjuerna avhängigt respons. 

Följdfrågor inom respektive teman ställdes när respondenterna hade svårigheter att relatera till 

erfarenheter eller fastnade i tankegångar. Men samtalet anpassades efter respondenten och tilläts 

utvecklas i olika riktningar för att nå subjektiva uppfattningar. De teman som behandlades var 

utbildning och erfarenheter, samtalsstruktur och beteenden. Med temat utbildning och erfarenheter 

eftersträvades en förståelse för i vilken utsträckning cheferna utbildats i konflikthantering samt hur 

de upplevde att dessa utbildningar varit användbara. Men även att undersöka hur chefer som 

saknade sådana utbildningar reflekterade kring detta. Med temat samtalsstruktur eftersträvades 

chefers upplevelser av hur de funderade kring och utformade konfliktrelaterade samtal. I samband 

med temat beteenden ställdes frågor om hur de upplevde sig själva i samtalssituationen, hur de 

tänkte innan ett sådant samtal och vilka känslor de hade. Genom att beröra dessa teman ansågs 

syftet med att undersöka chefers upplevelser av konfliktrelaterade samtal utifrån tidigare 

utbildningar behandlas. 

Urval

Innan intervjuerna påbörjades blev respondenterna upplysta om syftet med intervjun och 

anledningen till att de blivit utvalda. De blev även informerade om och godkände att samtalet 

spelades in och att fiktiva namn skulle användas i uppsatsen för en eftersträvad anonymitet. Först 

när all information och godkännande skett, påbörjades intervjun.(Repstad 1999:72-73) Urvalet av 

respondenter skedde selektivt, vilket innebär att specifika personer söktes för att fungera i uppsatsen 

(Rosengren och Arvidsson 2005:145). De personer som blev tillfrågade att genomföra en intervju 

var chefer i olika organisationer och företag. Viktigt för urvalet var att cheferna hade en position där 

deras arbetsuppgifter bland annat bestod av att frekvent föra medarbetarsamtal med anställda. 

Denna selektion skedde med anledning av att försöka nå chefens subjektiva uppfattningar om och 

erfarenheter av konfliktrelaterade samtal med medarbetare. Respondenterna var medelålders och 

skulle ha arbetat som chef en längre tid. Denna urvalsgrupp valdes med anledning av att personerna 

skulle kunna relatera intervjufrågorna till tidigare erfarenheter, vilket kunde bli svårare för yngre 

chefer som kanske inte hade haft den rollen under någon längre tid. Genom denna urvalsgrupp blev 
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materialet fruktsamt och möjliggjorde en djupare analys. Eftersom resultatet i uppsatsen utformas 

efter urvalet, kan selektionen innebära fördelar likväl som nackdelar. Genom denna urvalsgrupp blir 

resultatet lättare att analysera då större avvikelser mellan deltagarna inte behöver tas hänsyn till, och 

jämförelser dem emellan blir lättare. Men denna selektion kan även innebära att väsentliga 

skillnader mellan olika urvalsgrupper förloras.(Repstad 1999:45-48) Exempelvis kunde skillnader 

mellan yngre och äldre chefer kunnat berika diskussionen. De personer som blev tillfrågade om 

deltagande men inte hade möjlighet kunde även ha bidragit till ett annorlunda resultat, där 

bakomliggande orsaker till att de inte deltog är intressant. Kanske var det just de chefer som inte tog 

sig tid till en intervju som investerade energi i goda samtal med sina anställda? Eller var det dessa 

chefer som inte kände sig till freds med att tala om konflikter? Respondenterna bestod av tre 

kvinnor och en man med anledning av att eftersöka upplevelser från de båda könen. Resultatet i 

denna uppsats kan dock påverkats av att majoriteten av de intervjuade var kvinnor. Skillnader 

mellan könen är intressant att studera, men ges inte något större utrymme i denna uppsats. 

Respondenterna hade även olika positioner i företagen och organisationerna vilket kan tänkas 

påverka resultatet, två av cheferna var mellanchefer och två av cheferna var både ägare och chefer. 

Det innebär att de innehar något annorlunda arbetsuppgifter och roller inom respektive företag eller 

organisation. Resultatet kan även tänkas påverkas av att de arbetar inom olika branscher, som 

efterfrågar vissa typer av ledarskapsstilar och attribut. Eftersom att respondenterna endast är fyra till 

antalet blir det därför problematiskt att dra några slutsatser om samband. Olika branscher valdes 

med anledning av kunna se likheter och skillnader mellan cheferna inom olika instanser. 

Respondenterna gavs stort utrymme att förutsättningslöst öppna sig med anledning av att de inte 

personligen kände mig som intervjuare.(Repstad 1999:68-69) Urvalet av intervjupersoner skedde 

med detta i baktanke, för att minska en så kallad negativ intervjuareffekt. Med denna effekt menas 

att samtal tenderar att formas beroende på ömsesidiga förväntningar med anledning av tidigare 

kännedom(Rosengren och Arvidsson 2005:145). Dock var de intervjuade cheferna medvetna om att 

kontakten skett genom en gemensam bekant. Även om det inte fanns någon tidigare kännedom, kan 

detta fenomen till viss del tänkas påverka vad respondenten väljer att dela med sig av. Men 

avsaknaden av bekantskap kan även innebära att den intervjuade känner sig osäker i relationen och 

inte öppnar sig helt. För att chefen skulle känna sig trygg med att dela med sig av sina uppfattningar 

till mig, försökte jag ett inge en ett professionellt intryck genom att dela ut ett informationsblad om 
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vad studien behandlade. Samt att tala med cheferna en stund innan intervjun påbörjades genom att 

låta dem kortfattat berätta om hur det kom sig att de blev chefer. Två av intervjupersonerna, 

nämligen ”Beatrice” och ”Clara”, arbetade i en organisation där jag tidigare har arbetat en kortare 

period. Detta faktum var respondenterna medvetna om, vilket kan tänkas ha påverkat intervjun. Då 

jag hade kunskaper om organisationsstrukturen innebar det att intervjupersonerna inte förklarade 

dessa för mig i lika hög utsträckning som de hade gjort för någon utomstående. Av denna anledning 

kan respondentens personliga uppfattningar av övergripande strukturer tänkas ha gått miste om. 

Min tidigare kännedom skapade å andra sidan en möjlighet för djupare återberättelser. Något som 

även kan tänkas forma samtalet var hur frågor och teman framställdes av intervjuaren. Denna 

framställning kan även tänkas påverka uttalanden, likväl som hur intervjuaren reagerar i samtalet 

kan fungera som förstärkning eller försvagning av uttalanden. Samtalet mellan intervjuaren och 

respondenten är av största vikt för resultatet, vilket fanns i åtanke under intervjun för att i största 

möjliga mån försöka minska intervjuareffekten.(Rosengren och Arvidsson 2005:144-147)

Respondenter 

I denna uppsats har respondenterna benämnts med pseudonymer för att öka anonymiteten(Repstad 

1999:68-69). De intervjuade personerna kommer även att nämnas som respondenter istället för 

informanter för att tydliggöra att det förts ett djupare samtal vid intervjun, vilket är definitionen för 

en respondents agerande. Informanter definieras å andra sidan som återberättare av övergripande 

kunskaper.(Repstad 1999:10) Samtliga intervjuade chefer ansvarar för  30-40 anställda, två av dem 

är mellanchefer och två av dem är både ägare och chefer. Samtliga är lönesättande chefer och 

ansvariga för att hantera mellanmänskliga relationer. Det vill säga att det är deras ansvar att hantera 

konflikter.

• Intervjuperson 1 benämns Anna. Hon är en kvinna i medelåldern som är uppväxt i Sverige. 

Anna är ägare av, och chef i ett medelstort företag som bedriver förskoleverksamhet. Hon har 

gått en väsentlig ledarskapsutbildning samt genomfört enstaka kurser. 

• Intervjuperson 2 benämns Beatrice. Hon är en kvinna i medelåldern som är uppväxt i Asien. 

Beatrice är mellanchef i stor organisation inom sjukvård. Hon har bland annat nyligen 

genomför en vidareutbildning inom ledarskap, men har även genomfört enstaka kurser i 

samtalsmetodik och konflikthantering.
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• Intervjuperson 3 benämns Clara. Hon är en kvinna i medelåldern som är uppväxt i Sverige. 

Clara är mellanchef i en stor organisation inom sjukvård. Hon har bland annat nyligen 

genomfört en vidareutbildning inom ledarskap, men har flertalet längre ledarskapsutbildningar 

samt enstaka kurser i samtalsmetodik och konflikthantering. 

• Intervjuperson 4 benämns David. Han är en man i medelåldern som är uppväxt i Sverige. 

David är ägare och chef i ett medelstort företag i försäljningsbranschen. Han har ingen 

ledarskapsutbildning, men har gått enstaka kurser inom området.

Analysmetod 

Materialet i denna uppsats har analyserats kvalitativt och ett närmande av resultat gjordes i enlighet 

med den hermeneutiska forskningstraditionen(Repstad 1999:103-105). Med kvalitativ analys avses 

en metodik som inte eftersträvar att generalisera sociala företeelser till någon större population. 

Metodiken som sådan studerar företeelserna i dess verkliga kontext, snarare än att plocka ut 

segment ur kontexten.(Rosengren och Arvidsson 2005:332) Det vill säga att analyser ämnar studera 

djupet snarare än bredden. Med kvalitativa metoder söks även ”the actors point of view”, vilket 

innebär att så sanningsenligt som möjligt undersöka respondenten uppfattningar. Repstad nämner i 

sin bok ”Närhet och distans” tre viktiga hörnstenar inom den kvalitativa forskningen, nämligen 

fördjupning, närhet och flexibilitet. För att analysera fenomen krävs att de ses i dess verkliga 

sammanhang för att skapa en sann förståelse. För att detta ska vara möjligt bör forskaren studera i 

närhet till respondenten. Forskaren bör även vara flexibel i sina frågeställningar för att till fullo ta 

del av information från respondenterna.(Repstad 1999:10-20) Närmandet av materialet i denna 

uppsats har skett i enlighet med den hermeneutiska processen, vilket har inneburit att de 

transkriberade intervjuerna studerats i sin helhet och av delarna. Forskningsprocessen sker genom 

att växla mellan att analysera delar av materialet och helheten. I enlighet med detta har varje enskild 

intervju studerats genom att plocka ut citat som anses relevanta och intressanta att diskuteras i 

relation till respondentens andra citat, samt i relation till de andra respondenterna. Sedan har 

tolkning av intervjun som helhet gjorts genom att se samband mellan chefens utbildning och 

chefens upplevelser. Genom att studera enskilda citat i relation till detta, samt att söka samband med 

de andra respondenternas citat och helhet. Genom analysens gång har jag försökt att ständigt 

kritisera tolkningarna och sambanden för att frånkomma egna värderingar. Materialet har därav 

arbetats i fler olika omgångar, och jag har ständigt rört mig mellan helhetsbilden av respondenten 
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och de enskilda segmenten av uttalanden. Analyser med en hermeneutisk process resulterar således 

i tolkningar. Det söks inte någon absolut sanning, utan tolkningen och förståelsen är fokuserad. 

Viktigt med detta åskådningssätt är att ifrånkomma intervjurollen genom att tydligt klargöra 

forskarens förutsättningar som påverkar tolkning.(Repstad, 1999:104) Jag arbetade för att försöka 

bortse från mina egna värderingar vid analysen, vilket är eftersträvansvärt men svårt att uppnå. Som 

tidigare nämnt kan min tidigare kännedom för organisationen som Beatrice och Clara arbetar vid ha 

påverkat min tolkning av resultatet, men tolkningen närmade sig objektivitet med anledning av att 

jag personligen inte hade kännedom om någon av respondenterna. Den kritiska tonen som ständigt 

närvarat vid analysen har även varit en metod för att försöka frånkomma forskarens tolkning. 

Närmande av materialet enligt hermeneutiken blir relevant eftersom att syftet med uppsatsen inte är 

att söka någon absolut sanning. Samt att analysen fokuserar på förståelsen av subjektiva 

uppfattningar och fenomen i dess kontext. Kvantitativa analyser har därav inte varit relevant i denna 

studie eftersom att någon generalisering till en större population inte eftersträvas. 

Etiska överväganden 

I denna uppsats har jag har valt att använda mig av fiktiva namn för respondenterna för att öka 

konfidentialiteten. Detta vidtagande informerades personerna om och godkändes innan intervjun 

påbörjades. Anledningen till detta var att bidra till högsta möjliga anonymitet, då det annars till viss 

del skulle vara möjligt att lista ut vilka personerna i fråga var. Med fiktiva namn fick även den 

intervjuade större möjlighet att redogöra för uppgifter som annars hade kunnat utelämnats av etiska 

skäl. Att använda fiktiva namn berikar även uppsatsen på sådant sätt att problematik kring 

publicering av specifika utsagor förminskas. Innan intervjun startade fick respondenterna ett 

informationsblad där det beskrevs hur deras intervjuer skulle behandlas. Det framgick att deras 

uppgifter skulle behandlas på sådant sätt att det inte skulle vara möjligt att ta reda på vilka de var. 

(Repstad 1999:68-69) Det framgick även att de kunde kontakta mig fram tills ett utsatt datum om de 

ångrade något uttalande eller var intresserade av en tilläggsintervju. I bladet lämnades även 

kontaktuppgifter till mig och min handledare ut samt allmän information om uppsatsen. Med 

anledning av konfidentialiteten valde jag även att inte nämna vilka specifika utbildningar de 

genomfört då uppsatsen inte avses behandlas som en utredning. Uppsatsen avser alltså inte att höja 

eller sänka något anseende om olika utbildningar. Det är av stor vikt att understryka detta då endast 

ett fåtal chefers upplevelser eftersökes. För att göra en sådan utredning krävs ett betydligt större 
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forskningsfält och resurser. Olika utbildningar kan även tendera att tilltala olika personers 

efterfrågan, det vill säga en stimulerande utbildning för en chef kanske inte alls tilltalar en annan 

chef. Hur utbildningen uppfattas beror även på under vilka omständigheter och under vilken instans 

de fortgått. Chefernas arbetsplatser har även benämnts i form av branschtillhörighet för att göra det 

svårare att ringa in vem personen är. 

Tillförlitlighet

Då denna uppsats genomförts kvalitativt, blir begreppen reliabilitet och validitet inte relevant på 

samma sätt som vid genomförande av kvantitativa studier. Med reliabilitet avses att resultatet i 

studien bör bli densamma vid en insamling på samma sätt, oberoende av vem som utför studien. 

Med validitet avses det man studerar är det som är avsett att studera och ingenting annat.(Ekström 

och Larsson 2010:14-15) En kvalitativ studie baserad på intervjuer går omöjligen att replikera då 

resultaten beror på hur intervjun fortgått i de specifika omständigheterna. Däremot har jag vid 

genomförandet av denna studie haft tillförlitligheten i åtanke genom att försöka undvika att styra 

respondenternas svar genom ledande frågor. Jag har även försökt att undvika att påverka 

respondenterna i intervjun genom att exempelvis inte ge intryck av tillfredsställelse av specifika 

uttalanden. Validiteten behandlas i viss utsträckning genom att tolkningar av empirin ämnar 

frånkomma forskarens uppfattningar i form av skensamband och felaktiga korrelationer. 

Resultat

I detta avsnitt presenteras resultatet från de fyra intervjuerna. Materialet är i bearbetad form och 

visar på den tolkning som gjorts i olika teman. Resultatet kommer sedan i följande 

diskussionsavsnitt att analyseras i relation till teorin. De teman av resultatet som kommer att 

presenteras är berikande kunskaper, bristfällig utbildning, ömsesidig förståelse vid konfliktlösning, 

konfliktkonfrontation, konfliktundvikande beteende. Under berikande kunskaper presenteras 

respondenternas utsagor som visar på användbara kunskaper i konflikthantering som de tagit del av 

från utbildningar. Vid temat bristfällig utbildning presenteras resultat som berör upplevda 

kunskapsluckor av hantering hos några av cheferna. Under temat ömsesidig förståelse vid 
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konfliktlösning ämnar jag presentera resultat som behandlar chefers strategier för att lösa konflikter 

med medarbetare samt chefers upplevelser av denna metodik. Under konfliktkonfrontation och 

konfliktundvikande beteenden presenteras chefernas upplevelser och agerande vid samtal av 

arbetsplatskonflikter. 

Berikande kunskaper

Under detta tema presenteras chefernas upplevelser av användbara kunskaper i konflikthantering i 

form av praktiska och teoretiska kunskaper från utbildningar och erfarenheter. De två cheferna som 

nyligen avslutat en vidareutbildning i ledarskap, nämligen Beatrice och Clara, återberättade flera 

exempel på användbara kunskaper de tagit del av. Dels berättade de om lärdomar från den senaste 

utbildningen, men de meddelade även lärdomar från tidigare utbildningar. De berättade om hur de 

utbildats i teoretiska kunskaper och hur de blivit satta i fiktiva fall, så kallade ”livetest”. Vid sådana 

test fick cheferna spela olika roller genom att agera chef eller medarbetare i olika förbestämda 

situationer som ofta behandlade konfliktrelaterade samtal. På det sättet ansåg de sig få en inblick i 

hur det skulle kunna vara att befinna sig i en liknande situation vid arbetsplatsen. Cheferna vart på 

detta sätt mer eller mindre tvingade till att agera rollen som chef i en pressad situation. Beatrice 

visade ett stort engagemang till de praktiska kunskaperna hon förvärvat vid hennes senaste 

ledarskapsutbildning och ansåg sig se de andra cheferna i hennes utbildning lära sig mycket vid 

tillfället. 

”Det märks att de växer i sin roll, att de får verktyg så de faktiskt kan träna sig fram och lär 

sig av alla erfarenheter. Livtest är jättekul, rollspel älskar jag och jag får mina deltagare 

med mig. Vi är så olika, de säger -åh nej, och att de inte kan rollspel. Jag är alltid med och 

tar den tuffaste rollen och visar vägen, ibland kanske det inte är så bra att sätta standarden 

men. Jag har erfarenhet så jag kan snabbt byta roller. Det är jättekul. Jag observerar under 

rollspelen, och jag lär mig, det är det jag är ute efter. Genom att den andra gör si eller så 

och speglar sig, får jag rätt respons. De andra cheferna växer i sin roll, det märks i 

tveksamheten från början, de ser inte målet med övningen när de får den på papper och 

tycker det är besvärligt. Men det märks att de växer i sin roll efter en stund och inser att det 

faktiskt är verktyg som man kan träna sig fram till och lära sig av”  Beatrice

23



Även Clara motiverade hur hon lärt sig om konflikthantering genom livetest, men pekar på att hon 

tagit del av dessa lärdomar vid olika utbildningar. ”samtal och spegling lärde jag mig vid en 

tidigare utbildning i fiktiva fall, där lärde jag mig mycket. Det är bra att öva och träna.” ”Vi har 

videofilmat samtal och spelat upp. Det är bra att se sig själv, det är en jätte jobbig situation men det 

är bra och nyttigt.” Även om de båda respondenterna uttalade sig om flertalet olika verktyg och 

lärdomar de tagit del av vid utbildningarna, var de tydliga med att förklara att det krävts 

erfarenheter från riktiga situationer vid arbetsplatsen för att de skulle befästas. Både Beatrice och 

Clara förklarade hur de i samtalssituationen med medarbetare inte medvetet tänkte att de skulle 

använda sig av specifika tillvägagångssätt, utan att de snarare hade det omedvetet i bagaget. De 

menade att de inte funderade över teorier då dem hade mycket erfarenheter från hur de tidigare 

hanterat jobbiga samtal. 

Anna och David berättar å andra sidan att de anser sig ha erfarenheter av att hantera samtal och att 

de lärt sig sätt som fungerar bra för att föra sådana samtal. De har ett sätt som de anser ha fungerat 

vid de flesta samtal trots att de påpekar att de inte anser sig ha någon specifik utbildning i 

hanteringen av samtalen. David menar att han pratar med medarbetarna om deras beteenden snarare 

än om vilka de är som personer. Och för att lösa konflikter ställer han frågor som får medarbetaren 

att reflektera över sitt eget beteende och öppna upp för att personen i fråga kommer fram till en 

lösning på problemet. Samt att det blir mindre skada av konflikter om de hanteras snabbt. Han 

menar att han förstår att det är ett bra sätt att forma samtalen på det sättet, utifrån de erfarenheter 

han har och utifrån det han har hört och läst om. Anna påpekar att hon är trygg i sin roll och att hon 

vet att samtalet oftast brukar gå bra för att hon har så mycket erfarenheter. 

Bristfällig utbildning

I detta avsnitt kommer chefers uppfattningar om kunskapsluckor i utbildningen i konflikthantering 

att presenteras. Anna förklarade i intervjun att hon saknade kunskaper i hur samtalen skulle 

utformas. Hon tyckte att en säkerhet i sin roll som chef hjälpte henne vid samtalen, men inte hela 

vägen. Hon menade även att hon trodde att specifik utbildning i området skulle bidra till att hon 

skulle känna sig ännu bekvämare i sin roll. Även David uttalade sig om hur han trodde att specifika 

utbildningar skulle kunna bidra till en ökad trygghet i sin chefsroll vid samtalen. De ansåg att 

utbildning i hur de kunde använda sig av konkreta verktyg och att lära sig att utforma en tydlig 

struktur för samtalen skulle vara av stort värde. 
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”Jag har gått chefsutbildningar, men inga i samtalsmetodik och konflikthantering, det var 

väldigt dåligt. Ändå är det ju det som är väldigt viktigt i nutiden, men det handlar mycket 

om att bli trygg i sin roll och i sig själv, då klarar man många sådana situationer också. 

Men man behöver, och jag tycker personligen att man behöver faktiskt gå kurser i 

samtalsmetodik. Jag tror att allting som man blir bra på, allting som man lär sig om och 

blir bra på, då blir det inte så obekvämt. Det är för att jag har inte gått någon kurs i detta, 

sen har jag ju jobbat i alla år, så det blir ju erfarenheter. Men jag tycker inte om det, jag vill 

inte hålla på med det.” Anna

Både Anna och David hade genomfört ledarskapsutbildningar i olika hög utsträckning, men ingen 

av dem ansåg sig ha utbildats specifikt i konflikthantering vid samtal. David förklarade att han 

ansåg sig sakna kunskaper i området genom att påpeka hur han tror att samtalen ska formas, utifrån 

vad han själv har läst sig till. Och att han utifrån detta har skapat sig strategier som borde vara 

lämpliga, men att det trots detta råder en förvirring över hur samtalet ska konstrueras.

”Motiverande ledarskap har jag studerat, men då läste jag mer om gruppdynamik och hur 

en grupp fungerar när alla tycker samma sak och att grupper faktiskt kan fungera bra fast 

folk tycker olika. Men att det också kan bli slitningar av att folk drar åt olika håll.” David

David påpekade även, precis som Anna, att han ansåg chefsrollen innebära en efterfrågan av olika 

egenskaper och att han hade bättre färdigheter i andra delar av chefsrollen. De förklarade att de 

uppskattade andra egenskaper hos de själva, som att exempelvis vara drivkrafter, utvecklare av 

verksamheten och ekonomiskt kunniga. Men att deras kunskaper i konfliktrelaterade samtal var 

bristfälliga. Med anledning av att dessa två respondenter var ägare och högsta chefer i deras 

verksamheter, hade de stor frihet i att arbeta med de uppgifter som de ansåg sig vara duktiga på. 

Vilket i sin tur resulterade i att de sökte annan personal som kunde hantera samtal, då de tyckte att 

det fanns kunnigare personer än de själva som borde hantera sådana frågor. Trots att de ansåg sig ha 

brister i sitt ledarskap, talade de tydligt om att de inte hade något större intresse av att vidareutbilda 

sig. ”Jag skulle säkert vara tryggare och tydligare, men samtidigt är det inte den utvecklingen som 

jag själv skulle välja att fördjupa mig mer i.”
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David förklarade att han kände en osäkerhet inför samtalen, att han förstod hur de borde läggas upp 

och hanteras, men att han inte tyckte om situationen. Han menade att det ibland var nödvändigt att 

ha sådana samtal då de hindrade organisationens utveckling, och att det därav blev motiverat för 

honom att reda ut problemen. Dock så visade han inte på lika stor glädje av de lösta konflikterna, 

som resten av respondenterna påpekade. Samt att han hade svårt att återge erfarenheter av lösta 

arbetsplatsrelaterade konflikter. ”Man försöker ofta att prata med personen direkt, men det kan ofta 

sluta med att man har olika syn på saker och ting och då fortsätter det hela så att säga”

Ömsesidig förståelse vid konfliktlösning

Ovan nämnt uttryckte samtliga respondenter förutom David en glädje av lösta konflikter. Även om 

han hade svårt att återminnas lösta konflikter så ansåg han att det var viktigt att försöka lösa 

konflikter för att utvecklingen av företaget skulle få möjlighet att fortskrida. Oavsett tidigare 

utbildningar eller chefsroller, var alla deltagande respondenter i denna studie överens om att det var 

viktigt för organisatorisk utveckling att konflikter hanterades. De ansåg att konflikterna blev 

infekterade och ett större problem om det väntades för länge innan de reddes ut. Anledningen 

bakom detta var att medarbetarna diskuterade konflikterna med varandra och allt fler utomstående 

sveptes med i en negativ spiral. Cheferna var drivna av att lösa konflikterna men av något skilda 

anledningar. De intervjuade mellancheferna tenderade att förklara drivkraften men anledning av 

arbetsklimat och att det var en stor del av deras arbetsuppgifter att hantera mellanmänskliga 

relationer. De intervjuade cheferna som var ägare och högsta chefer på deras företag förklarade 

deras drivkraft av att lösa konflikter som ett nödvändigt ont för att främja organisatorisk utveckling. 

De flesta av cheferna berättade att de upplevde konfliktrelaterade samtal som ganska påfrestande, 

förutom Beatrice som tyckte de var spännande och drivande. Dock var det en tydlig skillnad i 

engagemang och drivkraft inför samtalen hos de intervjuade mellancheferna Beatrice och Clara i 

jämförelse med de högsta cheferna Anna och David. För att komma till en lösning av konflikterna 

upplevde cheferna att det var viktigt att låta medarbetarna förklara sina subjektiva uppfattningar, för 

att de deltagande i samtalet skulle förstå varandra. För att sedan komma vidare ansåg cheferna det 

vara viktigt att de tillsammans skapade en ömsesidig förståelse för hur de skulle lösa konflikten. 

Om detta var möjligt, löstes konflikten snabbt. Denna metod i konflikthantering mellan medarbetare 

var samtliga chefer överens om som applicerbar. Skillnad mellan cheferna fanns dock i hur de 
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upplevde att denna metodik verkligen fungerade i samtalssituationen. Alla chefer utom David 

menade att de oftast kom fram till en gemensam förståelse. 

”Jag har lärt mig samtalsmetodik och läst mycket om det. Sen är det mängdträning att lära 

sig att det fungerar bra med den här metodiken. Sedan är det viktigt att alla går därifrån 

och känner att det känns bra och att man har kommit överens och att det har blivit någon 

åtgärd.” Clara

”Man försöker ofta att prata med personen direkt, men det kan ofta sluta med att man har 

olika syn på saker och ting och då fortsätter det hela så att säga.” David

Konfliktkonfrontation

I denna del presenteras chefers upplevelser och ageranden av konfrontation vid samtalen. 

Gemensamt för alla tillfrågade chefer i denna studie är att de visade sig ha en struktur för hur de 

tenderade att konstruera konfliktrelaterade samtal, men upplevelserna av konfrontationen varierade. 

Beatrice förklarade vid intervjun att hon var väldigt intresserad av konflikter och hur de kunde 

hanteras. Även om hon uttalade sig i termer av att alltid har känt sig bekväm vid konfrontationer, 

påpekade hon att tryggheten formats som ett resultat av erfarenheter under åren. Men hon 

förklarade även att hon tyckte det var väldigt spännande med konfrontationer. ”Det känns bra, jag 

har inte sådär ont i magen, fjärilar i magen längre. Förr hade jag alltid det. Men någon gång när 

jag får den, det är en kick! Jag gillar den och saknar den ibland! Men det är en mognadsfas.” 

Varför just Beatrice tyckte det var roligt med konfrontationer är svårt att uttala sig om, men hon 

funderade om det kunde bero på hennes bakgrund tillsammans med hennes utbildning. Hon menade 

att hon var uppvuxen i en kultur där konfrontation var en stor del av vardagslivet, i ett samhälle som 

skiljer sig mycket från den Svenska kulturen.  

”Det är både min utbildning och min personlighet, jag kommer ifrån en kultur där 

konfrontation är en del av vardagslivet. jag är tränad så. Men jag kan säga att sextio 

procent har jag tagit från utbildningen, för jag är en kanonperson att utbilda. Får jag 

verkligen använda kunskaper och verktyg så delar jag med mig av kunskaperna. Fungerar 

de och är situationsanpassade så använder jag dem. Exempelvis aktivt lyssnande, hålla 
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ögonkontakten, hålla tonläget, att inte höja rösten om någon blir arg. Och en monoton röst 

så att de känner att: här kan jag faktiskt prata, varför ska jag hetsa upp mig?” Beatrice

Beatrice tyckte att hon upplevde sig själv som väldigt trygg i sin roll när hon mötte medarbetare i 

samtal. Hon menade att de attacker hon fick mot sig från medarbetarna vid konflikter var riktade 

mot hennes roll som chef snarare än mot henne som person. I pressade situationer trodde hon att 

medarbetarna behövde få utlopp för sin ilska för att sedan kunna genomföra ett effektivt jobb. Hon 

ansåg situationer i denna stil snarare vara utmanande genom att hon fokuserade på att behålla ett 

stabilt röstläge och inge ett lugn. Medarbetarna kunde bli frustrerade då hon inte besvarade deras 

attack med kritik, men lugnande ner sig efter en stund då de förstod att Beatrice lyssnade och 

försökte lösa problemet. Alla intervjuade chefer delgav att de generellt sett var trygga i sin chefsroll, 

men till skillnad från Clara och Beatrice angav de resterande att de inte alls mådde bra av konflikter.   

De menade att det ingick i deras arbetsuppgifter att i viss mån var indirekt tvingade till att hantera 

konfliktrelaterade samtal, men att de delegerade konflikthanteringen i så stor utsträckning som var 

möjligt. Clara upplevde en lätthet inför konfrontationen genom att erfarenheter och utbildning 

bidragit till en säkerhet i hur hon funderade över upplägg av samtal. I och med strukturens 

utformning ansåg hon sig tydliggöra för medarbetarna att samtalet var professionellt och på allvar. 

Exempelvis bokade hon möte med de inblandade medarbetarna, dokumenterade samtalet ifall 

konflikten inte skulle lösas och en extern enhet var tvungen att agera och bokade uppföljningsmöten 

för att utvärdera samtalet och konflikten. Genom detta upplägg ansåg hon att sig trygg med samtalet 

och uppfattade sina medarbetare ta situationen på allvar då de exempelvis insåg att deras beteenden 

som resulterat i konflikter inte var lämpligt. Clara uttryckte även att hon försökte hålla en öppenhet 

till konflikten genom att strukturerat låta de olika parterna förklara sina egna upplevelser, samt 

Claras upplevelse. Sedan förklarade hon tydligt vad som är juridiskt relevant i situationen för att 

sedan låta medarbetarna själva komma fram till en lösning på problemet. 

”Först bestämmer jag en tid när vi ska samtala, om det inte har skett något akut, för då tar 

jag in dem direkt. När de kommer in till mig så vet de ofta vad det rör sig om. Jag inleder 

samtalet med och fråga: varför sitter vi här? Så de får reflektera över varför dem är här. 

Sedan lägger jag upp det hela genom att berätta vad jag har hört och vad jag sett. Därefter 

får de säga vad de tänker när jag presenterar det här. Så de få fortsätta med att reflektera. 

Efter det så tar jag upp lagar och förordningar som styr det negativa beteendet de har, eller 
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att de har brustit i sin yrkes roll. Sedan frågar jag hur vi ska lösa det här. Vi upp en plan på 

hur vi ska fortsätta och sen vill jag ofta dokumentera vad vi har sagt och vad vi kommit fram 

till. ” Clara

Konfliktundvikande beteenden

Följande presenteras chefernas upplevelser av konfliktundvikande beteenden vid konfliktrelaterade 

samtal. Tendenser till samband mellan konfliktundvikande beteenden och upplevd saknad av 

specifik utbildning av konflikthantering kan skådas i denna studie. Det är dock svårt att utge sig för 

någon generaliserande slutsats till någon större population då dessa tendenser endast är avhängigt 

två respondenter. De två chefer som ansågs sig ha genomfört relevant utbildning inom området 

uttalade sig inte om något konfliktundvikande beteende. Det som nämndes av dessa chefer var dock 

att de ibland kunde känna en olust inför samtalen. Anna och David uttryckte sig tydligt om hur de 

försökte undvika situationen genom att ibland förbise situationer eller delegera samtalet till annan 

personal. De båda förklarade en stark ovilja inför samtal som berörde konflikter.

”Jag tycker inte om konflikter, jag mår inte bra av konflikter. Och då tror inte jag att jag ska 

sätta mig i den situationen, för jag är inte duktig i det. Helst vill jag inte se konflikter. Jag 

vill att alla ska vara snälla och vänner. Då mår jag bra. Därför är jag ingen förebild när det 

gäller detta.” Anna

”Det handlar lite mer att jag inte vill vara med om det, det blir ett nödvändigt ont. Man 

måste ju göra det men sen är det säkert så att jag har förskjutit det många gånger. Det är 

det att man kan vara så upptagen med annat och så känner man att jag kan ju inte hindras 

av det här nu för vi måste komma vidare. Om det är så att man kan leva med det, så kanske 

det kan vara så, men man kan komma till en gräns där det inte fungerar längre.” David

Anna och David uttalade sig med stor öppenhet om deras upplevelser av sådana samtalssituationer 

under intervjun. De förklarade även genomgående om andra styrkor i sitt ledarskap och om deras 

möjligheter att låta annan personal eller externa enheter hantera problematiken. Exempelvis 

förklarade de sina upplevda brister vara beroende på personlighet och ledarskapsstil, men de trodde 

även bristerna var beroende av saknad kunskaper från utbildningar. I samband med detta berättade 

även de båda att rollen som chef innefattades av mycket olika uppgifter och att det var svårt att vara 
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kunnig i alla områden. ”Det här med chefsskap och ledarroller, det är så mycket, men det är nog 

viktigt att känna av var man har sina styrkor och drivkrafter.” Värt att understryka i detta 

sammanhang är att Anna och David är högsta chefer i deras företag, vilket innebär att de har ett 

övergripande ansvar över flera olika områden. De har även möjligheten att delegera arbetsuppgifter 

vilket mellanchefer inte tenderar att ha i lika stor utsträckning. 

”Om jag ska vara ärlig så är jag inte jätte motiverad för det, jag är lite mer entreprenör 

typen som vill få allting och flyta och inte den här som är jätte glad av att stanna upp och ta 

itu med saker och det är väl därför jag kanske ofta har försökt att hitta andra som drivs 

eller är mer motiverade i de frågorna.” David

Som ovan nämnt har några av respontenterna påpekat att de försöker finna personal som kan 

hantera konfliktrelaterade samtal med medarbetare med anledning av att de upplevt sig ha bristande 

kunskaper. Denna delegering talar de två högsta cheferna om i fall med vardagliga samtal som berör 

konflikter likväl som konflikter som pågått under längre tid. Delegeringen nämns inte av 

mellancheferna, förutom i form av eskalerade konflikter som kräver att en extern enhet blir 

nödvändig. Anledningen till att mellancheferna inte talar om detta går inte att fastställa, utan kan 

endast diskuteras. De högre cheferna förklarade att det ingick i deras arbetsuppgifter att föra 

medarbetarsamtal samt lönesamtal, men att de gärna såg att annan personal hanterade vardagliga 

konflikter. Anna förklarade att hon tidigare hade haft en anställd som har hanterat mycket samtal 

med personalen för att gynna arbetsmiljön då konflikter var ett stort problem på arbetsplatsen. Detta 

ansåg hon gynna företaget och utvecklingen, men att hon fann det svårare att få en uppfattning om 

personalens upplevelser. Efter att denna anställda pensionerats berättade hon att konflikter hade 

eskalerat och personalen klagat på att de inte hade någon att prata med. Hon förklarade en svårighet 

i sin roll som lönesättande chef att hantera konfliktrelaterade samtal med personalen då de 

tenderade att inte våga prata med henne. ”Vi har haft perioder då det har varit lite stökigare, men 

då har jag haft en personalansvarig som varit mest involverad i det.” De högre cheferna som talade 

om att tillsätta personal för att hantera samtalen med medarbetarna förklarade även att de trots 

delegeringen ändå var med vid samtalen för att ta del av det som diskuteras, vara en stödfunktion 

samt rådgöra med medarbetarna och personalen. Anna uppgav även att hon lärt sig mycket att vara 

på plats vid sådana samtal, genom att föra anteckningar och studera metodiken. 

30



Diskussion

I detta avsnitt kommer empirin i studien att diskuteras i relation till tidigare presenterad forskning 

och teori för att ämna besvara frågeställningarna, nämligen om huruvida chefer anser sig ha nytta av 

sina utbildningar, samt hur deras ageranden och upplevelser av konfliktrelaterade samtal kan tänkas 

påverkas av kunskaperna från utbildningar. Resultatet av intervjuerna i denna studie visade på några 

tendenser till samband mellan upplevelser och utbildningar hos cheferna. Det visade sig exempelvis 

att de två chefer som både var ägare och chefer av företagen ansåg sig ha bristande utbildning i 

konflikthantering medan de två intervjuade mellancheferna i studien ansåg sig ha goda kunskaper i 

området. Samtliga chefer hade genomfört ledarskapsutbildningar men de som inte inte tagit del av 

en specifik utbildning i konflikthantering uttryckte en efterfrågan men påpekade samtidigt ett 

bristande intresse och såg hellre att samtalen delegerades till annan personal i den utsträckning det 

var möjligt. Generellt angav respondenterna positiva uttalanden om att utbilda sig i praktiska 

kunskaper, exempelvis så kallade livetest då de blev placerade i en roll vid en fiktiv 

samtalssituation. Sådana lärdomar ansåg de skapa trygghet genom att dem hade kunskaper i hur 

samtalen kunde utveckla sig. Det visade sig även att de två högre cheferna upplevde sig som 

undvikande av konfliktrelaterade situationer med medarbetare, medan mellancheferna inte kände 

någon sådan ovilja. De högre cheferna tenderade även att tala om delegering och förklarade att de 

hade andra styrkor i sitt ledarskap. 

Trygga chefer

De chefer som ansåg sig ha utbildning i konflikthantering förklarade hur det inbringat dem trygghet 

vid samtalssituationer med medarbetare. Å andra sidan förklarade de chefer som inte ansåg sig ha 

utbildning i konflikthantering att de kände sig trygga i sin roll då de hade mycket erfarenheter. 

Sådana erfarenheter var dock samtliga chefer överens om som viktiga faktorer till tryggheten. Det 

är svårt att dra generella slutsatser utifrån endast fyra respondenter i vilken utsträckning de kände 

sig trygga i sina framträdanden. Men skillnader dem mellan var att de chefer som saknade specifik 

utbildning frekvent påpekade en olust inför samtalen och ett undvikande beteende, vilket i sin tur 

skulle kunna tolkas som en viss osäkerhet i sitt framträdande. De viktigaste kunskaperna cheferna 

som genomfört specifik utbildning ansåg sig förvärvat var de tillfällen de blivit utmanade i fiktiva 

livetest. Genom dessa praktiska utbildningsmoment tyckte de att de själva och de andra cheferna 

växte i sina roller genom att de gradvis tenderade att framträda självsäkert. I början av övningarna 
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kunde de ge ett osäkert uttryck genom att de fann uppgifterna svåra och beprövande men att de 

sedan avklarade uppgiften med bravur. På liknande sätt skulle de konfliktrelaterade samtalen med 

medarbetare tänkas fungera, att chefen utger ett osäkert framträdande innan denne känner sig 

bekväm i sin roll. Vid samtalssituationen sker det även en spegling med de inblandade, vilket kan 

innebära att chefen uppfattar sig själv som trygg eller osäker beroende på responser. Detta kan leda 

till att chefen anser sig klara av situationen eller att det utvecklas ett undvikande beteende om den 

anser sitt framträdande vara osäkert. Som Baggens (2012) nämnt i studien om 

”kommunikationsstrategier och samtalsträning under professionsutbildning”, konstrueras samtalen 

av de involverade parterna vid fiktiva samtalssituationer. Även om Baggens studie inte baseras 

specifikt på utbildning av konfliktrelaterade fiktiva fall, finns det likheter med slutsatserna av 

studien och hur cheferna i denna studie reflekterar om sådana testsituationer. I Baggens studie fick 

de agerande sjuksköterskorna strategier att följa under samtalets gång men med ett utrymme för att 

forma de på eget sätt. Strategierna ingav på detta vis en trygghet, vilket respondenterna i denna 

uppsats även uttalat sig om. De strategier de lärt sig genom utbildningar finns i åtanke och inger en 

trygghet, trots att de i stor utsträckning inte reflekterade över specifika samtalsmetoder. Det krävs 

omfattande studier för att fastställa att chefers upplevda rollframställningar vid samtal skulle kunna 

berikas av sådan praktisk utbildning, men de två chefer i denna studie som genomfört pedagogiska 

livetest uttalade sig om ett resulterande i ökad trygghet. 

De chefer som uppgav att de kände sig trygga vid konfrontation förklarade det genom att tydliggöra 

hur eventuella attacker från medarbetare var riktade mot deras chefsroll snarare än mot dem som 

personer. Dock varierade upplevelserna kring hur de kände sig vid sådana attacker. En av cheferna 

såg det som en utmaning och fann något utav tendenser till tillfredsställelse medan de andra fann 

attackerna vara mer eller mindre otrevliga. Chefen som inte upplevde obehag vid attackerna 

menade att hon blev utmanad i att bibehålla sitt lugn, sin bild av hur hon ansåg att hennes 

framträdande skulle ske. Genom att behålla sitt lugna framträdande brukade medarbetarna förstå att 

det inte var någon idé att bete sig på sådant sätt då det inte visade någon effekt av att chefen 

förändrade sitt framträdande. När medarbetarna lugnade ner sig kunde de komma överens om en 

lösning och möjligheter för en ömsesidig förståelse och en gemensam definition av situationen 

skapades. Jordan och Lundin (2002) menar att individers subjektiva upplevelser av konflikter 

varierar, men trodde att utbildning i hur medarbetares konflikthantering skulle främja 

arbetsklimatet. Det arbetades fram en läroplan i deras studie för hur medarbetade kunde reflektera 
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över konfliktrelaterade problem. Bland annat hänvisades medarbetarna på detta sätt till att skapa sig 

en förståelse för att den andra eller de andra personerna kunde ha en annan uppfattning av 

situationen. Konflikthanteringen skulle främjas genom att ha en förståelse för de andres upplevelser. 

Även om denna studie är bedriven genom att studera medarbetares upplevelser, tenderar chefer att 

använda sig av denna metodik. Samtliga chefer förklarade vid intervjuerna att de lät medarbetarna 

förklara sina upplevelser av situationen för att de sedan skulle kunna lösa konflikten genom att 

skapa sig en gemensam uppfattning. Cheferna använde sig även av metoden i form av att få 

medarbetarna att förstå att alla inblandade hade sina subjektiva upplevelser. Trots att alla chefer i 

denna studie har uppgett sig för att använda sig av metodiken som Jordan och Lundin beskriver i 

olika stor utsträckning och på något olika sätt, varierar chefernas trygghet i framträdandena vid 

samtalen. De två cheferna som upplevde sig ha självförtroende i samtalssituationerna ansåg sig 

dock ha specifik utbildning, medan de två chefer som upplevde sig som undvikande inte ansåg sig 

ha någon specifik utbildning.

Cheferna var motiverade av att lösa konflikter då de ansåg att arbetsklimatet förbättrades och 

organisationen tenderade att utvecklas. De visade sig att en faktor till att konflikter kunde lösas var 

att de inblandade tillsammans konstruerade en gemensam förståelse och lösning av problemet. Som 

McCormick (2007) påpekat är det viktigt att kommunicera för att upprätthålla uppfattningen av 

organisationens linje för att möjliggöra utveckling. Drivkraften av lösta konflikter visade sig vara 

stor hos samtliga intervjuade chefer men de hade olika uppfattningar om hur ofta konflikterna 

löstes. Vilket kan tänkas bidra till tryggheten inför deras framträdanden vid samtal, då de i olika 

utsträckning upplevde att samtalen resulterade i gemensam förståelse mellan de inblandade. 

Konfliktundvikande chefer

Trots att alla cheferna uttalade sig om en generell upplevd trygghet i sina roller, var två av dem 

tydliga med att de var mindre trygga vid konfliktrelaterade samtal. Dessa två chefer uttryckte en 

efterfråga av specifik utbildning men utgav även dubbla budskap genom att förklara att de inte alls 

var motiverade till att vidareutbilda sig. De ansåg att de hade kunskapsluckor som till viss del 

gjorde att deras ageranden blev undvikande och osäkra. Anledning till att de kunde se brister i deras 

framställande skulle kunna bero på hur de speglat sig själva vid tidigare samtal i relation till andra 

medarbetare. De hade vid sådan tidigare spegling i enlighet med Cooley (1992) kunnat uppstå 

skamkänslor som resulterar i ett undvikande beteende vid framtida liknande situationer. Kanske 
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hade de skaffat sig denna uppfattning med anledning av att medarbetare reagerat på ett sätt som fått 

dem att tolka framträdandet som falskt. Det är omöjligt att uttala sig om hur medarbetarna faktiskt 

har upplevt sådana situationer, vilket kan innebära att cheferna eventuellt har skapat sig en felaktig 

bild av deras framställande genom sådan spegling. Chefens mentala bild av sitt egna framträdande 

skulle som följd kunna leda till ett undvikande beteende inför liknande situationer. Detta med 

anledning av att de kan känna skam inför att sätta sig i en liknande situation, då de förutsätter att 

medarbetarna ska bedöma dem på ett sätt som skadar dennes självförtroende. Eftersom identiteten i 

rollframträdanden skapas utifrån hur chefen tror att de andra ser den, kan ett undvikande innebära 

att anseendet inte tar skada. 

Även om de chefer som tyckte att de saknade specifik utbildning uttryckte en efterfrågan, berättade 

dem att de helst delegerade uppgifterna då de inte fann något intresse i att hantera konflikter. De 

ansåg till viss del att deras agerande vid konflikthantering inte var i linje med hur de ansåg att 

framställande skulle te sig, vilket blev en motivation till att låta annan personal utföra samtalen. 

Denna förklaring kan tänkas ha uppstått genom att de speglat sitt eget framträdande vid tidigare 

samtal och uppfattat dem själva som bristfälliga i jämförelse med deras föreställningar om hur en 

chef borde framträda i sin roll. De intervjuade mellancheferna i denna studie ansåg å andra sidan att 

deras framträdanden var i linje med hur de föreställde sig att det borde ske. Vilket kan ha resulterat i 

att de inte reflekterade över någon delegering. Dock kan dessa tendenser till samband bero på andra 

anledningar som att medarbetarsamtal innefattades av mellanchefernas arbetsuppgifter i högre 

utsträckning än vad de gjorde för de högsta cheferna. Eventuellt skulle mellanchefernas trygga 

självuppfattning efter spegling vid samtal kunna bero på att de vid den specifika utbildningen i 

konflikthantering ha fått bekräftelse att de agerat korrekt från utbildare och kollegor.

Cheferna som berättade om en ovilja att hantera samtalen förklarade att de hade andra styrkor i sitt 

ledarskap som de hellre utvecklade, vilket kan tänkas vara ett försvar till att försöka uppehålla en 

extern definition av att de hade ett gott ledarskap. För att upprätthålla en sådan definition kanske det  

blev nödvändigt för cheferna att undvika att framträda i sådana situationer som skadade detta 

anseende, genom att exempelvis undvika konfliktrelaterade samtalssituationer. Det 

konfliktundvikande beteendet kan även ses som en följd av att chefen försöker att upprätthålla en 

gemensam definition av situationen. När konfrontation vid samtal sker, rubbas balansen i 

situationen då olika uppfattningar blir som tydligast vid konflikter. Genom att undvika konflikter 
34



bevaras istället en någorlunda gemensam definition av situationen. För att komma vidare kan dock 

en sådan rubbning vara nödvändig med anledning av att cheferna i studien tydligt påpekar att en 

löst konflikt skapar styrka. Det vill säga ett en löst konflikt resulterar i en starkare gemensam 

definition av situationen som blir fruktbar för organisationen. Lewis (1998) menar att chefens roll 

bör ses som en helhet snarare än roll med olika anpassningsbara beteenden, vilket innebär att 

framträdanden betraktas som rollen som sådan snarare än som framträdanden av olika egenskaper. I 

och med detta åskådningssätt blir ett undvikande beteende hos chefer som anser att vissa situationer 

skadar den externa bilden av dem tydlig. Lewis menar att utbildning av chefernas ledarskap 

resulterar i en trygghet i sin roll, vilket är i linje med de resultat som till viss del kan utrönas i denna 

uppsats. Men han menar samtidigt att han ser chefernas ledarskapsstilar som svåra att förändra. Av 

den anledningen anser han delegering vara motiverat, med anledning av att konflikthanteringen är 

en integrerad del i ledarskapet. Slutsatser i relation till detta kan dock till viss del tolkas som en 

omöjlighet till förändring av chefernas inställning. Men som de intervjuade cheferna som utgett sig 

för att sakna specifika kunskaper påpekat, finner de inget intresse i att varken vidareutbilda sig eller 

hantera konfliktrelaterade samtal. Samt anser sig ha varit bättre på att hantera konflikter om de 

genomfört sådan utbildning vid tidigare tillfälle. 

Övergripande slutsatser

Slutligen kan några tendenser till samband i denna studie utrönas, dock finns det ingen möjlighet att  

uttala sig om huruvida slutsatserna är generaliserbara till någon större population då resultaten 

endast baseras på ett fåtal intervjuer. De samband som kan skådas mellan dessa chefer är dock att de 

som hade genomfört specifika utbildningar i konflikthantering upplevde att de haft stor glädje av 

dessa. Dels då de tenderade att bidra till en trygghet hos cheferna i deras roll vid ”jobbiga samtal”, 

samt att de fann större motivation till att hantera konflikter med anledning av att de upplevde sig ha 

konkreta verktyg. Samband kan även skådas i uttryck av att de chefer som upplevde sig sakna 

specifika utbildningar i konflikthantering även visade tendenser av konfliktundvikande beteenden i 

form av olust och delegering av arbetsuppgifter. Det visade sig även att de chefer som visade på 

konfliktundvikande beteenden var ägare och högsta chefer i företag, medan de som visade på 

trygghet i relation till samtal var mellanchefer. Resultatet av denna studie pekar i en riktning mot att 

specifika utbildningar i konflikthantering visat sig vara efterfrågat samt att de tenderat att utveckla 

chefer till att bli trygga i sin roll. Men det återstår en problematik kring slutsatser av detta slag då 

det är svårt att påvisa utbildningen som bakomliggande faktor till tryggheten eller avsaknaden av 
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utbildning som faktor till konfliktundvikande beteenden. Huruvida det är utbildning, personlighet, 

kultur eller chefens arbetsuppgifter som bidrar till sådana konsekvenser är svårt att avgöra utan att 

föra vidare diskussionen till framtida forskning.

Framtida forskning

I tidigare forskning i området tycks det saknas utredningar som studerar konsekvenserna av 

utbildningar i konflikthantering samt hur de tenderar att påverka tryggheten och det 

konfliktundvikande beteendet hos cheferna. Då en kvalitativ metod använts för att studera 

fenomenet i denna studie har det inte varit möjligt att generalisera resultatet till någon större 

population. Detta var inte heller avsett med studien, då jag ansåg att det saknades studier som 

behandlade chefernas subjektiva uppfattningar, ur deras synvinkel. Dock blir det motiverat att 

fortsätta studera ämnet genom andra metodiker som kan utröna givande resultat. Exempelvis kan 

det genom en metodtriangulering vara spännande att studera kvantitativa resultat om hur chefer 

upplever utbildningar i konflikhantering samt genom att ta del av de verkliga samtalen i studier av 

observationer och liknande. Det vore även intressant att i vidare studier ta del av medarbetarnas 

upplevelser av chefens framträdanden vid samtalen, då resultat av denna studie inte berättar 

någonting om hur medarbetarna upplever att cheferna fungerar i samtal. Samt att studera skillnaden 

i vilka utbildningar chefer inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn får 

möjlighet att ta del av ur en ekonomisk synvinkel. För att uttala sig om några slutsatser av 

konsekvenser av utbildningar vore det även intressant att genomföra en longitudinell studie som 

uppföljer chefer före och efter utbildningar. Samt att på liknande sätt jämföra hur olika utbildningar 

påverkar chefer, vilka kunskaper som tenderar att utveckla chefens trygghet i framträdanden vid 

samtal. Till vidare forskning skulle det även vara motiverat att analysera empirin i relation till andra 

teorier, då resultatet är tolkat utifrån dessa. Exempelvis genom  att problematisera chefens 

upplevelser av rolldiffusion eller genom att studera ämnet i ett psykologiskt, pedagogisk eller 

ekonomiskt perspektiv. 
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Intervjuguide

Intervjuguide, teman och frågor, Fanny Rosling

Samtalsstruktur

• Hur har din karriär sett ut? Vilka arbeten har du haft innan du blev chef här? Utbildningar? 

(kortfattat)

• Vad för slags konflikter mellan medarbetare brukar förekomma vid din arbetsplats?

 -Vilka av dessa konflikter brukar du ta upp till enskilda samtal och varför anser du att dessa 

 behöver tas upp? Exempel?

• Har brukar du utforma samtalet? Har du någon ”plan” innan samtalet påbörjas? Använder du dig 

av tidigare erfarenheter eller någon genomgående struktur? 

 -Fungerar metoden för de flesta samtal, eller hur stor anpassning krävs?
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Utbildning och framtid

• Har du deltagit i några specifika chefsutbildningar, kurser? Konflikthanteringskurser? 

Samtalsmetodik? Har du utbildats i att ha ”jobbiga samtal”? Anser du dig ha utbildning i 

området?

OM JA: 

• Har dessa utbildningar varit användbara eller inte, och varför? Något speciellt som du minns att 

du lärt dig? Situationer där utbildningen varit användbar? Situationer där utbildningen inte varit 

användbar? 

• Har du utbildats i teoretisk eller praktisk kunskap, eller i både och?

• Upplever du att du saknar kunskap i att hantera konfliktrelaterade samtal? Hur skulle en ideal 

utbildning/ ideala kurser se ut?

• Hur anser du att de andra cheferna som deltagit i utbildningen upplevt utbildningarna?

OM NEJ:     

• Anser du att du saknar några kunskaper? Vad för kunskaper och när saknar du dessa?

• Vad skulle du tycka vara användbart att utbilda dig i? 

• Hur skulle en optimal utbildning i att ha samtal se ut för dig? Teoretisk kunskap, praktisk 

kunskap?
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Beteenden och känslor vid samtalen

• Hur tänker du när du inväntar ett ”jobbigt” samtal?  Vad för slags situationer kan tänkas uppstå 

vid sådana samtal? 

• När kan samtalen kännas svåra och krävande? När kan de känns lättsamma?

• Hur känner du dig i din roll som chef vid ett sådant samtal? Varför tror du att du känner så? I vilka 

sammanhang uppstår de känslorna?

• Hur brukar medarbetaren kunna reagera och bete sig, och under vilka omständigheter reagerar de 

på sådant sätt? (när ni samtalar samt i miljön)

41



Informationsbrev

Information till deltagare i C-uppsats

Jag vill tacka dig stort för att du tagit dig tid till att bidra till min kandidatuppsats i 
beteendevetenskap med huvudämne Socialpsykologi. Då denna uppsats skrivs kvalitativt, med 
endast ett fåtal deltagare, kommer dina upplevelser och erfarenheter få stor betydelse för resultatet. 
Förhoppningen är att du som deltagare ska se tillfället som en möjlighet att få tid till att fundera 
över frågorna som ställs.

Uppsatsen kommer att behandla konfliktrelaterade samtal mellan medarbetare som tas upp av 
chefer. Samt att söka chefers uppfattningar om deras tidigare erfarenheter och utbildningar inom 
området. Vid intervjun kommer det ställas mer eller mindre specifika frågor, men jag välkomnar 
varmt att du relaterar till erfarenheter som kanske inte direkt besvarar frågan.

Publicering

Om du under intervjun delar med dig av information som du inte anser vara lämplig att publicera, 
så meddela detta när som helst under tillfället eller i efterhand. Denna möjlighet har du fram tills 
den 19/5-2013 då resultatet är färdigskrivet och lämnas över till en examinator. Om du anser i 
efterhand att du utgett en felaktig bild, eller har delar att tillägga finns det under vissa 
omständigheter en möjlighet att göra en tilläggsintervju. 

För att eftersträva största möjliga anonymitet vid publiceringen kommer fiktiva namn att användas, 
detaljer om företag, namn på utbildningar med mera att utelämnas eller skrivas om generellt. Detta 
för att det inte ska vara möjligt att lista ut vem du som respondent är och vart du arbetar. 

Kommer du på frågor i efterhand? Funderingar över publicering? Återta något uttalande eller 
exempel? Tveka inte på att höra av dig till mig på valfritt sätt! 

Tack för att just du har givit mig möjligheten 

att få ta del av dina erfarenheter!

    Sociologiska institutionen 

Uppsala Universitet

Student: Fanny Rosling 

070-2070704 Fanny.Rosling.8158@student.uu.se

Handledare: Elin Thunman

018-4715180 elin.thunman@soc.uu.se

42

mailto:Fanny.Rosling.8158@student.uu.se
mailto:Fanny.Rosling.8158@student.uu.se

