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Sammanfattning	  	  
För att kunna hantera konflikter krävs olika kompetenser, vilka som krävs och hur vi 
behärskar dessa genom olika erfarenheter som vi skapat oss i olika sammanhang är en 
central fråga i denna studie. Denna studie syftar till att undersöka vilka kompetenser 
sektionschefer inom statliga myndigheter upplever sig behöva för att hantera 
konflikter på arbetsplatsen mellan sina medarbetare. Vi vill också belysa under vilka 
omständigheter de samlat på sig dessa erfarenheter. För att besvara syftet tog vi hjälp 
av följande frågeställningar: “vilka kompetenser anser sektionschefer vara relevanta 
för att hantera en konflikt?”, “vilka tidigare erfarenheter anser de vara användbara?” 
samt “hur använder de sig av tidigare erfarenheter för att hantera konflikter på 
arbetsplatsen?”. En forskningsöversikt över olika fält presenteras under följande 
rubriker: vad konflikthantering innebär, vad som krävs för konflikthantering som 
tredje part, nödvändiga kompetenser samt relationen till statliga myndigheter. För att 
undersöka syftet genomförde vi intervjuer med sju sektionschefer på två statliga 
myndigheter. Med utgångspunkt i Lev Vygotskijs teori om sociokulturella perspektiv 
samt Mikhail Bakhtin har vi analyserat och redovisat resultatet. Resultatet visar att 
sektionscheferna anser sig behöva kompetenser såsom ödmjukhet, vara lyhörd, att 
kunna se vad som händer på kontoret samt vara modig och våga ta tag i saker. Vikten 
av att hålla sig neutral nämner de också som en viktig aspekt. De omständigheter som 
sektionscheferna berättat bidragit med erfarenheter inom konflikthantering är 
livserfarenhet det viktigaste som de fått sig till livs i familjesammanhang, 
sportsammanhang samt tidigare arbetslivserfarenheter. I diskussionen behandlas även 
relationen till tidigare forskning samt resoneras kring framtida forskning. 
 

Nyckelord  
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Abstract	  
In order to manage conflict, different competencies are required, which competences 
are required and how we master them through different experiences, from different 
contexts, are a key issue in this study. This study aims to investigate which 
competences section managers within government agencies feel they need to manage 
conflict at work between their co-workers. We also want to highlight the 
circumstances under which they amassed these experiences.  To be able to answer the 
purpose, we took the help of these issues: "Which competencies does section 
managers believe to be relevant to manage conflict?” "Which past experiences do 
they believe to be useful?" and "How do they use past experience to deal with 
conflicts in the workplace?". A research across various fields is presented under the 
following headings: what is conflict, what is required from the third party in conflict 
management, essential competencies and the relationship to government agencies. To 
examine the purpose, we conducted interviews with seven heads of sections of two 
different state agencies. On the basis of Lev Vygotskij's theory about sociocultural 
perspective, and Mikhail Bakhtin, we have analyzed and reported the results from the 
empirical material. The results shows that the section heads considers necessary 
competencies such as humility, to be responsive, to be able to see what happens in the 
office and to be brave and be able to address problems. The importance of being able 
to stay neutral was also mentioned as an important aspect. The circumstances that 
seem to be the most important in the contribution with experience in conflict 
management seems to the section managers be life experience in different ways. 
These experiences they received from family context, sporting and previous work 
experience. In the discussion we also deal with the relation to previous research, and 
there is also a discussion about future research. 
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1.	  Inledning	  
Visst har det förekommit situationer i ditt liv där du erfarit konflikter? Visst har det 
också i dessa situationer förekommit olika sätt som du hanterat dessa konflikter på? 
Har du funderat över vilka resurser dessa sammanhang krävt av dig? Konflikter är en 
del av livet och ett naturligt inslag när vi människor arbetar ihop. Samtidigt är 
konflikter ofta obekväma och väcker många känslor som kan göra dem svåra att 
hantera. För att kunna hantera konflikter krävs olika kompetenser, vilka som krävs 
och hur vi behärskar dessa genom olika erfarenheter vi skapat oss i olika sammanhang 
är en central fråga i denna studie. 

Varje dag går hundratusentals personer till jobbet inom statliga myndigheter 
för att utföra sitt arbete. Inte sällan hindras det planerade arbetet av konflikter som 
uppstår, mellan grupper, ledning och medarbetare samt arbetskamrater (Lan, 1997). 
Statliga myndigheter är skattefinansierade verksamheter som drivs åt allmänheten för 
allmänheten. Regeringen styr arbetet inom de statliga myndigheterna. Myndigheterna 
har som uppgift att tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och 
regering har beslutat om. Inom statliga myndigheter i Sverige finner vi bland annat 
Polisen, Skatteverket, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen (Regeringskansliet, 
2014). Just inom statlig myndighet beskriver Montin (1997) att krav på utvärdering 
och transparens är någonting centralt genom den New Public Management eran som 
funnits sedan 90-talet. Med det menas att den statliga styrningen har ökat med ett 
ytterligare fokus på mål- och resultatstyrning. Det kan lätt leda till motsättningar då å 
ena sidan fokus ligger på att leva upp till resultat och arbeta effektivt men å andra 
sidan ska myndigheterna samtidigt marknadsföra sig och konkurrera med den privata 
sektorn om kunder. 

Konflikter uppstår till följd av att människor har olika föreställningar av olika 
aspekter de delar i olika sammanhang. Det kan till exempel handla om vad som skall 
prioriteras i en kärleksrelation eller de sätt på vilka det är rimligt att utföra en speciell 
arbetsuppgift i jobbsammanhang (Canary, Cupach & Serpe, 2001; Pihl, 2012). 
Konflikter kan uppfattas som energikrävande och obekväma men är i många fall även 
en källa till lärande och utveckling. Till följd av de krav genom New Public 
Management eran som finns på statliga myndigheter och hur konflikter finns inom 
alla sammanhang menar vi att konflikthantering inom statliga myndigheter är 
någonting som kan vara av intresse att undersöka närmare. 

Avsikten med denna studie är därför att undersöka vilka kompetenser 
sektionschefer inom statliga myndigheter upplever sig behöva för att hantera 
konflikter på arbetsplatsen mellan sina medarbetare. Vi vill också belysa under vilka 
omständigheter de samlat på sig dessa erfarenheter. I denna studie lägger vi fokus på 
konflikthantering i arbetslivet och vi väljer att lyfta fram detta genom ett pedagogiskt 
perspektiv. Vi riktar in oss på sektionschefers upplevelser av konflikter 1  på 
arbetsplatsen och deras hantering av dessa konflikter. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Förklaring av begreppet konflikt beskrivs i avsnittet Tidigare forskning, s. 3	  
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2.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Studien syftar till att undersöka vilka kompetenser2 sektionschefer inom statliga 
myndigheter upplever sig behöva för att hantera konflikter på arbetsplatsen mellan 
sina medarbetare. Vi vill också belysa under vilka omständigheter de samlat på sig 
dessa erfarenheter. För att närmare undersöka detta syfte har vi tagit hjälp av följande 
frågeställningar: 
 

1. Vilka kompetenser anser sektionschefer vara relevanta för att hantera en 
konflikt? 

2. Vilka tidigare erfarenheter anser de vara användbara? 
3. Hur använder de sig av tidigare erfarenheter för att hantera konflikter på 

arbetsplatsen? 

2.1	  Avgränsning	  
Inom ramen för denna studie har vi valt att avgränsa oss till att fokusera på 
sektionschefers upplevelser och har därför som grund att förstå konflikthantering 
utifrån sektionschefers perspektiv. Enligt U. Gustavsson (personlig kommunikation, 
18 september 2014) kan det ofta vara svårt att få personer bekväma i att tala om 
konflikter då det kan vara ett känsligt ämne. Vi har därför valt att rikta in oss på 
sektionschefers hantering av medarbetares interna konflikter. Det innebär konflikter 
mellan medarbetare som inte kunnat lösas av personerna själva eller i andra fall har 
kommit till sektionschefernas kännedom. Eftersom sektionscheferna är ytterst 
ansvariga måste de ta tag i konflikterna och hantera dessa mellan sina medarbetare.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  “[...] en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 
Närmare bestämt förmåga att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, 
inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt utvidga det tolknings-, handlings- och 
värderingsutrymme som arbete erbjuder.” (Ellström, 1992, s.21) 
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3.	  Tidigare	  forskning	  
I detta avsnitt rör vi oss fram inom forskningsfältet konflikthantering. Först 
presenteras en bakgrund inom vad konflikter och konflikthantering innebär samt en 
bakgrund till hur konflikter kan uppstå på arbetsplatsen. Vi går sedan djupare in på 
det som behövs för att hantera konflikter generellt som sedan leder oss vidare till vad 
som krävs av en tredje parts inblandning i en konflikt. Därefter redogörs vad det finns 
forskat inom konflikthantering i offentlig sektor och relevant koppling till statliga 
myndigheter. För att hitta relevant litteratur och vetenskaplig forskning sökte vi i 
databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA), Education Resources Information 
Center (ERIC) samt Uppsala universitetsbiblioteks databas. För att få en bred 
överblick sökte vi även i Google Scholar. Sökorden som användes var bland annat 
conflict management, public sector, workplace och competence. I vissa fall sökte vi 
även på de orden på svenska. Den forskning som finns publicerad inom 
konflikthantering ligger främst inom andra fält i bland annat psykologiska perspektiv, 
som till exempel kärleksrelationer, strategier för konflikthantering samt 
konflikthantering ur kulturella skillnader. Därför har vi valt att presentera forskning 
inom de områden som vi har beskrivit ovan. 

3.1	  Innebörden	  av	  konflikthantering	  
Waitchalla et al. (2006) beskriver att begreppet konflikt har många olika definitioner 
beroende på vilket perspektiv man ser begreppet ur. Inom till exempel 
beteendevetenskap, psykologi och sociologi förklaras begreppet på olika sätt och har 
således skilda definitioner.  Dock tycks den gemensamma nämnaren i definitioner av 
begreppet konflikt ligga i skillnaden mellan behov, uppfattningar eller intressen och 
upplevda eller riktiga skillnader från en part till en annan om hur man ska nå dessa 
mål eller intressen. Uppfattning om ett fenomen spelar en stor roll inom konflikter. 
Waitchalla et al. (Ibid) menar att om en konflikt inte upplevs eller uppmärksammas av 
någon part existerar den inte. Däremot om en konflikt upplevs som verklig för en part 
så spelar det ingen roll om den existerar för båda parter. 

God etik och bra konflikthantering har blivit allt mer centralt sedan 1990-talets 
ekonomiska kriser och nedskärningar (Montin, 1997). Organisationer kan känna press 
från omvärlden då de har synpunkter och förväntningar på hur organisationerna ska 
skapa resultat, och ofta med hjälp av små resurser (Ibid). Konflikter på arbetsplatsen 
kan skapa orolig stämning och medverka till en dålig atmosfär på arbetsplatsen 
(Volkema, Farquhar & Bergmann, 1996). Vi upplever saker på olika sätt och därför 
blir varje situation uppdelad beroende på individens uppfattning. Våra olika synsätt 
kan därför bli konfliktfyllda beroende på hur mycket laddning man lägger i det 
(Canary, Cupach & Serpe, 2001). Volkema et al. (1996) beskriver hur konflikter och 
konflikthantering fungerar ur ett psykologiskt perspektiv. Inom detta perspektiv kan 
konflikten ses som en uppkomst för att skapa balans mellan kognitiva processer där 
konflikten gett upphov till kognitiv upphetsning. Det kan då handla om att man vill 
korrigera dessa känslor och i och med det vänder man sig till en tredje part för att få 
hjälp. Parterna kan söka skapa mening och den tredje parten blir då likt ett bollplank 
där man försöker få en objektiv bild av konflikten. Inom detta perspektiv blir den 
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tredje parten en viktig person i processen, denna person tar enligt Volkema et al. 
(Ibid) hjälp av egna erfarenheter genom att aktivera sina kognitiva scheman i 
hanteringen av den. 

Waitchalla et al. (2006) menar att trots det ovannämnda om att konflikter kan 
uppfattas som negativt, är det även positivt för en organisation att ha konflikter på 
arbetsplatsen. För att organisationer ska kunna utvecklas krävs det att man har 
konflikter på arbetsplatsen. En sund organisation har konflikter och hanterar dessa på 
ett respektfullt sätt. Det är nyttigt för en organisation att ha olika personligheter och 
kompetenser bland medarbetarna, detta bidrar med flera olika tankar och idéer som 
kan brytas mot varandra. Hantering av konflikter på en arbetsplats ger utveckling av 
människorna och organisationen men även av produkter och tjänster. 
 

3.2	  Vad	  avkrävs	  en	  tredje	  part	  i	  konflikthanteringssituationer?	  
Redan 1969 skrev Walton (citerad i Fisher, 1983) om hur organisationer och personer 
kan behöva ta hjälp av en tredje part för att lösa en konflikt. Waltons publikation 
fokuserade både på interpersonella och internationella aspekter av detta fenomen. Här 
redogjordes för hur olika tillvägagångssätt kan vara med och påverka lösningen på en 
konflikt som en tredje part genom att dels få en annan person inblandad i konflikten, 
få hjälp att strukturera upp kontexten av konflikten men även att intervjua och planera 
för framtida dialog kring den. Walton var pionjär inom tänkandet i hur man beskrev 
vikten av den tredje partens inblandning. Fisher och Keashly (1988) beskriver hur 
forskning inom detta ämne kan ses ur olika perspektiv, där ett medlingsperspektiv 
utvecklats primärt och därefter ett konsultperspektiv. De poängterar vikten av att se 
skillnaden mellan de olika två huvudperspektiv som finns inom konfliktlösning som 
en tredje part, medling och konsultation. Enligt Volkema et al. (1996) kan det dock 
finnas nackdelar med att en tredje part blir inblandad i konflikten. Det kan leda till att 
den tredje parten lägger in personliga värderingar och tenderar att välja sida eller själv 
blir personligt engagerad i konflikten. 

Rubin (1980) presenterar i en översikt av litteratur där han har dragit några 
slutsatser om hur det sett ut med en tredje parts inblandning i konflikter. Han 
beskriver hur inblandning och stöd ifrån en tredje part kan leda till olika utgångar 
beroende på intensiteten i själva konflikten. Om en konflikt är intensiv och långt 
gången kan inblandningen av en tredje part lättare leda till en lösning på konflikten. 
Däremot poängteras att inblandningen av en tredje part i en konflikt av låg intensitet 
och som inte upplevs vara så svår, å andra sidan snarare kan bidra till att konflikten 
eskalerar då det blir som att kasta nytt ljus på konflikten då den hamnar i huvudfokus. 
I de fall där en tredje part tycks kunna bidra till en lösning framgår att denne bör 
uppmana till kommunikation och försöka hjälpa parterna att se situationen ur den 
andres perspektiv. Här beskrivs också hur parter i en konflikt tenderar att anstränga 
sig hårdare enbart då en utomstående blir inblandad i konflikten. Det behöver inte 
betyda att den tredje parten ska agera medlare, utan kan vara tillräckligt att bara finnas 
där. Det finns också olika situationer där parterna inte väljer att gå vidare med en 
konflikt till en tredje part. Det kan handla om stolthet enligt Rubin (Ibid), men också 
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att man vill lösa konflikten själv och inte skvallra till chefen. Om en konflikt är 
långdragen kan det också vara så att parterna står tillbaka och väntar på att en tredje 
part ska lägga sig i för att de ska få hjälp då de kanske själva inte har krafter kvar att 
”ta tag” i den. 

 

3.2.1	  Olika	  perspektiv	  på	  tredje	  partens	  roll	  
Fisher och Keashly (1988) beskriver hur skillnaden mellan de två huvudperspektiv 
medling och konsultation, som tidigare beskrivits, ligger i rollen som en tredje part 
väljer att axla. Inom medlingsperspektivet ligger fokus på att medla mellan subjekten, 
bistå med instruktioner för förhandling och har som huvudmål att parterna ska komma 
till en kompromiss. Medlaren har som uppgift att hjälpa till att skapa en konsensus 
vilket ibland kan leda till att nämnda kan komma att behöva välja sida. Ventilering av 
negativa åsikter om motparten sker i enskilda samtal för att försöka få bort negativa 
känslor som kommer upp och medlaren försöker istället fokusera på de positiva och 
gemensamma som parterna har. Ibland leder det till att skapa ett “vinna-förlora” 
perspektiv där den ena parten känner att den har mer rätt och kommer vinnande ur 
situationen, vilket ibland kan bidra till att skapa en större osämja efteråt.  Inom 
medlingsperspektivet reflekterar inte alltid medlaren efter en konflikt och fokuserar 
främst till att beskriva de bådas perspektiv i stunden. 

Fisher och Keashly (1988) menar att i motsats till medlingsperspektivet ligger 
tyngden inom konsultperspektivet istället på att personen bör ha en relevant grund och 
kunskap inom konflikthanteringsteorier samt inneha förståelse för mänskliga 
relationer och sociala förhållanden. Istället för att ha en grundkunskap om kärnan i 
konflikten ligger fokus här på hur konflikten och problem uppfattas av parterna. På 
detta sätt beskrivs hur konsulten lättare kan hålla sig neutral. Att få parterna till att 
sitta ner tillsammans i direkta konfrontationer leder till ett bättre förhållande mellan 
dem genom att få chans att byta sida och se konflikten ur varandras perspektiv. 
Konsulten uppmanar inte sällan till egna reflektioner och om konsulten föreslår 
någonting får parterna värdera och reflektera över detta tillsammans. Konsulten 
uppmanar alltid till en gemensam lösning via interaktion mellan de inblandade 
parterna. Inom detta perspektiv uppmanas konsulten att lära sig mer om konflikten 
och reflektera över hur de kom till att lösas för att främja lärande och samarbete i 
framtiden. 

Sammanfattningsvis ska medlaren enligt Fisher och Keashly (1988) hitta 
perspektiv från bådas sidor och förmedla dessa emellan parterna, medan fokus inom 
konsultperspektivet istället ligger i att låta båda parter berätta, reflektera och hantera 
upplevelser och känslor. Konflikthantering från ett medlarperspektiv handlar om att 
förmedla uppfattningar mellan de parter som är inblandade i relation till ett 
konsultperspektiv där snarare deliberation mellan parterna tillämpas. Medlaren 
fokuserar alltså främst på att komma till en kompromiss via förhandling och 
konsulten via fokus på problemlösning. Konsulten fokuserar på att få ihop parterna till 
att hitta en lösning genom gemensamma diskussioner medan medlaren endast vill ha 
ett slut på lösningen och kan själv bidra till utfallet.  
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3.3	  Kompetenser	  för	  konflikthantering	  
Wright (2011) beskriver hur kommunikationskompetens hör ihop med olika sorters 
konflikthanteringsstrategier. Han nämner att kommunikationskompetens är en viktig 
komponent för att inneha förmåga att hantera konflikter på ett sätt där de upplevs som 
positivt av inblandade parter i konflikten. En dålig kommunikationskompetens leder 
snarare till att personen har en mer kontrollerande stil i hanteringen av konflikter eller 
att man helt enkelt undviker dem. Canary et al. (2001) förklarar 
kommunikationskompetens närmare som något den andra parten snarare bedömer när 
denne upplever en tillfredsställelse av den andra personens kommunikationsförmåga. 
Det blir således ingenting man själv kan skatta utan det blir beroende av hur man 
kommunicerar och hur människor runt omkring personen upplever det. 

Boonsathorn (2003) visar på fynd i sin avhandling att konflikter kan handla 
om både sakfrågor och personliga frågor. Enligt Wright (2011) beror oftast 
konfliktens huvudfråga, antingen sakfråga eller personlig fråga på om konflikten har 
blivit adresserad på rätt sätt. Om utgången av en konflikt uppfattas som negativ eller 
om uppfattningen om den andre partens hantering blir negativ uppfattas ofta 
konflikten att handla snarare om personliga frågor än sakfrågor. 

Fisher (1983) har identifierat olika förmågor som en part bör besitta för att 
kunna agera tredje part i en konfliktsituation. 
 

The third party identity requires that the consultant be a skilled scholar/practioner whose 
background, attitudes, and behavior engender impartiality and whose professional knowledge 
and expertise enable the facilitation of productive confrontation. Furthermore, the consultant 
should have moderate knowledge of the parties, low power over them, and high control over 
the consultation situation. (Fisher, 1983 s.302)  

 
I detta citat beskrivs vikten av erfarenheter och kompetenser som den tredje parten 
fått genom sin bakgrund vilket yttrar sig i attityder och kunskaper om de parter som är 
i konflikt. Utöver det Fisher (1983) påpekar ovan bör även den tredje parten ha 
kunskap om konfliktprocesser ur ett vetenskapligt perspektiv. Det krävs även 
kompetenser såsom att man har en förståelse, respekt och är 
problemlösningsinriktad.  Den tredje parten ska också kunna hålla sig neutral och inte 
vara dömande i sin hantering av konflikten, således inte välja sida. Fisher har arbetat 
fram en modell med fyra grundstenar som den tredje parten bör förhålla sig till i en 
konflikthanteringsprocess. 
 
1. Uppmuntra till positiv motivation för problemlösning från bådas håll. 
2. Förbättra öppenhet och kommunikation. 
3. Diagnostisera problemen och processer som konflikten består av. 
4. Reglera interaktionen mellan parterna i konflikten. 
 
Ovanstående modell beskriver de viktigaste kompetenserna som den tredje parten bör 
besitta i en konflikthanteringssituation mellan två eller fler parter. 
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3.4	  Relationen	  till	  statliga	  myndigheter	  
I arbetsmiljölagen står föreskrivet att arbetsgivare har ett ansvar gentemot 
arbetstagaren gällande hälsa hos arbetstagarna på företaget. “Arbetsgivaren ska 
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.” 2 a § (AML 
1977:1160). Vidare beskrivs hur arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att se till 
att det råder god arbetsmiljö på arbetsplatsen och har som uppgift att utreda och vidta 
åtgärder då det inte förefaller. Även om denna lag är någonting som skall tillämpas på 
samtliga arbetsplatser så är det även en lag som statliga myndigheter måste rätta sig 
efter. Då konflikter kan leda till dålig stämning och medverka till en dålig atmosfär på 
arbetsplatsen (Volkema, Farquhar & Bergmann, 1996), ser vi att detta är en viktig 
aspekt och gör också att sektionscheferna måste förhålla sig till arbetsmiljölagen. 

Lan (1997) skriver om vikten för personal som arbetar inom offentlig sektor 
att ha kunskap om hur konflikter hanteras. Han beskriver hur viktigt det är för 
organisationer inom offentlig sektor att ha adekvata kompetenser och färdigheter 
inom konflikthantering för att kunna utföra sitt arbete. Enligt Lan finns det inte 
mycket skrivet om konflikthantering i offentlig sektor. Han nämner att studier gjorts 
på både negativa och positiva effekter av konflikter. Negativa när arbete hindras eller 
positiva då de främjar lärande. Lan beskriver också vilka olika roller personer som 
arbetar inom offentlig sektor kan ta i en konflikt. Eftersom personer som arbetar inom 
offentlig sektor oftast ses som en del av regeringens intressen och kan därför lätt ta en 
roll som ska lösa konflikten med rättvisa, samhällets intressen, trovärdighet och 
fokusera på lösning som ses av de inblandade parterna som en okej lösning. 
 

3.5	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  
Som presenterat i avsnittet om tidigare forskning redogörs primärt för begreppet 
konflikt ur ett brett perspektiv. Begreppet handlar om att det ligger en skillnad mellan 
behov, uppfattningar eller intressen och upplevda eller riktiga skillnader från en part 
till en annan om hur man ska nå dessa mål eller intressen. Sedan följer en beskrivning 
av roten till varför konflikter kan uppstå på arbetsplatsen. Olika uppfattningar om 
fenomen eller skilda krav visas som en grund till att konflikter på arbetsplatsen kan 
uppstå. För att kunna hantera konflikter på arbetsplatsen mellan medarbetare kan det 
ibland behövas ta hjälp utifrån. Anledningen kan vara att konflikten är så pass 
infekterad eller att konflikten helt enkelt inte kan lösas och tas därför vidare till en 
tredje part.  Den tredje parten kan inneha en avgörande roll och beskrivs ur två olika 
perspektiv, medlings- eller konsultperspektivet. Olika perspektiv och kompetenser har 
visats i den forskning och litteratur vi har presenterat. Kompetenser som beskrivs som 
viktiga för en tredje part är bland annat att hålla sig neutral, inneha förståelse och 
respekt samt vara problemlösningsinriktad. Kommunikationskompetens ses även som 
en viktig komponent av en part i en konflikt. Relationen till tidigare forskning om 
statliga myndigheter blir i en översikt om offentligt sektor och arbetsmiljölagen 
kopplad till sektionschefernas övergripande ansvar om arbetsmiljön på arbetsplatsen. 
Med detta presenteras härmed den lucka som vi valt att bidra med kunskap inom. Då 
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det som nämns senare i denna studie har funnits en avsaknad för forskning inom 
statliga myndigheter och kompetenser för att hantera konflikter vill vi bidra med 
dessa kunskaper. 

4.	  Teoretiska	  utgångspunkter 
I följande avsnitt redogör vi för de teoretiska perspektiv vi valt att förhålla oss till i 
denna studie. Det övergripande ramverket är sociokulturella perspektiv med 
utgångspunkt i Vygotskij. För att läsaren lättare ska kunna skapa en förståelse för 
dessa perspektiv har vi valt att beskriva Vygotskijs bakgrund då vi anser att det är 
relevant för att förstå hans utveckling av de sociokulturella perspektiven. Då fokus 
ligger på en teori har vi försökt skapa en helhet och en djupare förståelse av den. Vi 
har även valt att ge en beskrivning samt utveckling av relevanta begrepp hos 
Vygotskij. Vi går sedan djupare in på avsnittet lärande, mediering och internalisering 
som vi valt att fokusera ytterligare på där vi ger en djupare genomgång av viktiga 
begrepp. Sedan går vi in på Bakhtins utveckling av Vygotskijs begrepp som vidare 
analysredskap. 
 

4.1	  Lev	  Vygotskij	  
Lev Semjonovitj Vygotskij (1999) levde från 1896 till 1934 och hade stor betydelse 
för sovjetisk psykologi. Vygotskij var enligt Bråten (1998) den viktigaste nytänkaren 
av sin tid. Han gick bort i ung ålder och hade ett kort men intensivt liv. Bråten (Ibid) 
skriver om hur Vygotskijs familj tillhörde den judiska medelklassen och att han 
föddes i Orsha i norra Vitryssland. Familjen flyttade tidigt till Gomel där han sedan 
växte upp. Under hans första år på gymnasiet läste han på en allmän skola men bytte 
de sista två åren till en judisk privatskola som hade en högre ämnesnivå än den 
allmänna skolan.  

Vygotskij (Bråten, 1998) studerade på Universitetet i Moskva där han läste 
medicin men bytte snabbt till juridik. Samtidigt studerade han även vid Shanyavskijs 
folkuniversitet där han läste ämnen såsom litteratur, filosofi, historia och psykologi. 
Efter sina studier arbetade Vygotskij som lärare i sin hemstad Gomel i sju år och 
undervisade i ämnena litteratur, filosofi och psykologi. Han hade ett stort intresse för 
psykologi och grundade ett psykologiskt laboratorium där han undersökte barn i 
förskolan och skolan. Vygotsky3 (kommenterad av Hanfmann och Vakar, 1962) 
började arbeta med psykologi år 1924 och hann arbeta inom detta område i tio år 
innan han gick bort i tuberkulos. Under tiden han arbetade aktivt lanserade han 
tillsammans med sina elever och medarbetare som Luria, Leontiev och Sakharov en 
rad undersökningar inom utvecklingspsykologi, utbildning och psykopatologi. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Vi har valt att stava hans namn Vygotskij enligt den korrekta översättningen av kyrilliska bokstäver, 
dock stavar vissa författare hans namn som Vygotsky. Därav skiljer sig stavningarna i olika referenser. 
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4.2	  Vygotskijs	  begreppsutveckling	  
Vygotskijs (förord Lindquist, i Vygotskij 1999) idéer kan jämföras med klassikerna 
Freud och Piaget. Han ägnade inte bara sina studier till psykologisk forskning utan 
även konst och litteratur. Enligt en granskning av västpsykologins idealiska teorier 
var det Vygotskij som utvecklade den kulturhistoriska dialektiska teorin. Anledningen 
till att han lyckades skapa en kulturhistorisk teori berodde enligt Lindqvist (1996) på 
att han studerade människor i förhållande till konst och litteratur. Vygotskij (förord 
Lindquist, i Vygotskij 1999) skriver i Konstens psykologi om hur hans teori om 
kulturhistorik fortsätter om kulturella tecken. “Enligt Vygotskij är medvetandet 
dynamiskt och föränderligt och speglar där den omgivande kulturen både till innehåll 
och form.” (Vygotskij, 1999, s.7). Vygotskij menar att intellektet är monologiskt och 
att medvetandet är i dialog mellan olika tankeformer. Vygotskij utvecklade även ett 
sätt att se kunskapsprocessen som en mediering. För att tolka och konstruera sin 
föreställningsvärld skapade människan symboler eller verktyg, detta beskriver 
Vygotskij som en medieringsprocess. Symboler utvecklar, formar och bygger upp 
medvetandet. Symboler är inte kopplat till den biologiska anpassningen utan till den 
mänskliga kulturella utvecklingen via dialog med andra människor. I boken Fantasi 
och kreativitet i barndomen beskriver Vygotskij hur människan skapar sina egna 
föreställningar, alltså hur vi tolkar och gestaltar vår föreställningsvärld. Han beskriver 
detta som en fråga mellan reproduktion och produktion, dessa två perspektiv berör 
människans hela aktivitet. Vygotskij menade att produktivitet innebär att man innehar 
en kreativ förmåga, han tror även att alla människor besitter denna förmåga. 
Reproduktion hör ihop med minnet menade han och är nödvändigt för tänkandet. Men 
det är den kreativa sidan hos människan som skapar något nytt. Vygotskij skapade 
även uttrycket “den närmaste utvecklingszonen”, med detta uttryck förklarar han 
skillnaden mellan vad ett barn kan handskas med på egen hand och det barnet inte 
klarar av självständigt utan behöver hjälp av andra. 

Vygotsky (1980) kritiserade flera av de stora grundteorierna såsom 
behaviorismen med Watson i spetsen men även mot gestaltpsykologiska perspektiv. 
Enligt honom var psykologin inne i en kris och huvudkritiken mot detta var att han 
ansåg att det fanns för lite relaterade förklaringar till mänskliga psykologiska 
processer inom dessa. Målet som han satte upp för sig själv var att försöka hitta en 
förklaring och en enighet mellan de olika perspektiv som han tyckte fanns. ”Naturlig 
vetenskap” och ”mental vetenskap” var de olika vetenskaper som han försökte ena 
och få fram en beskrivning av dessa som en enighet. Han ville snarare hitta en relation 
mellan psykologiska och sociala kontexter där beteende kan utvecklas i. De 
behavioristiska teorierna om stimuli-respons ansåg Vygotskij var alldeles för basala, 
och tyckte inte att det stämde att utveckling föregick lärande. Eftersom han även lade 
stort fokus vid det sociala kom språk och tänkande att spela en stor roll. Den typ av 
lärande han ville utveckla en tanke om låg istället närmare de franska sociologernas 
perspektiv på lärande. Vygotskij var den första som påstod att mekanismer genom 
kultur blir en del av en persons natur. Han arbetade länge med detta och lade grunden 
för en enad behavioristisk vetenskap genom att kombinera teorier om psykologi, 
kognitiv psykologi och neurologi. 
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4.3	  Lärande	  
Vygotsky (1980) beskriver hur skillnaden mellan människor och djur ligger mycket i 
hur dessa använder sig av medierande verktyg. Människan använder sig av symboler 
och verktyg för att förändra sin omgivning och bemästra den. Djur å andra sidan kan 
skapa förändring bara genom att vara närvarande i naturen. Vygotsky (1997) 
beskriver exempelvis i kritiken mot bland annat Pavlov hur reaktionen på ett läte, om 
vi pratar om språket, inte bara är en reflex utan även har en innebörd. Alltså vikten av 
att förstå språket och tal och inte bara passivt reagera på det. Vygotskij beskriver även 
hur människan skiljer sig från aporna med hjälp av begreppen “lägre och högre 
mentala funktioner”. Genom att människan använder sig av lägre mentala funktioner 
som basala redskap till exempel för att bygga hus kan sedan högre mentala funktioner 
utvecklas som en fortsättning och leda till mer avancerade funktioner. Detta är ett 
resultat av vår kulturella historia men också av våra biologiska rötter. Utvecklingen av 
högre mentala funktioner är beroende av utvecklingen av verktyg och symboler inom 
vår kultur över lång tid. 
 

4.4	  Mediering	  och	  internalisering	  
Vygotsky (1997) förklarar hur människan lär och skapar minnen med hjälp av 
symboler. Människan skapar och förändrar sitt eget beteende med hjälp av sin 
omgivning genom att kontrollera den. Användandet av verktyg beskrivs som redskap 
som gör att vi kan konkretisera beteenden, tankar och minnen för att sedan kunna 
förmedla dessa. För att förklara begreppet mediering ses symboler och verktyg som 
två sidor av ett mynt och hör egentligen till samma huvudbegrepp. I den mån som en 
symbol istället leder till en självreflektion och bidrar till att någonting förändras i 
människans omgivning blir det istället tal om ett verktyg. Användandet av verktyg 
och symboler samspelar med varandra genom mediering och har ett ständigt två 
vägsförhållande. För att förklara relationen mellan dessa processer visas nedan en 
modell. 

 

 
 

(Vygotsky, 1997, vol. 4, Figur 1, s.62) 
 
Vygotsky (1997) förklarar relationen mellan dessa medierande aktiviteter som att 
verktyg används när människan vill transportera aktiviteter till ett objekt. 
Användandet av verktyg ska ses som en process som är riktad utåt. Det är alltså en 
yttre aktivitet som är till för att skapa en förändring på objektet och leder till en 
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förändring i människans omgivning. Symboler beskrivs istället som en process som är 
riktad inåt och fokuserar på en förändring med hjälp av psykologiska faktorer genom 
att förändra beteende hos människan själv eller andra i hennes omgivning. Dessa två 
aktiviteter är olika komponenter av en process som båda är behövliga för processens 
helhet. För att förstå skillnaderna mellan de två begreppen, symboler och verktyg, 
måste man förstå på vilka olika sätt de påverkar människans beteende.  
 

The use of artificial means, the transition to mediated activity, fundamentally changes all 
psychological operations just as the use of tools limitlessly broadens the range of activities 
within which the new psychological functions may operate.  (Vygotsky, 1980, s.55) 

 
De system av verktyg och symboler som Vygotsky (1997) pratar om som till exempel 
skrivande, text, nummersystem och språket är i ständig förändring och har skapats av 
människan och samhällen under en lång tid. Internalisering sker med förutsättning för 
kulturellt återproducerande symboliska system. För att närmare förstå innebörden och 
hur dessa begrepp samverkar beskriver Vygotsky (1980) i ett exempel om ett litet 
barn som interagerar med sin mamma. Det lilla barnet sträcker sig efter ett objekt för 
att försöka nå det. När mamman uppmärksammar detta beteende ger hon barnet det 
föremål som denne sträckt sig efter. Pekandet blir därigenom en gest för personer i 
barnets omgivning. På så sätt skapar barnet en reaktion för personerna runtomkring. 
Senare förstår barnet att denne skapat en reaktion och någonting som får omgivningen 
att reagera. Det går från ett fokus på objektet till att vara en gest för samspel med sin 
omgivning och en annan person, och på så sätt skapas en relation. Endast när 
omgivningen objektivt skapat en förståelse för handlingen har detta blivit accepterat 
som en pekande gest. Alltså får handlingen en mening först genom ett objektivt 
perspektiv och sedan genom personer i barnets omgivning. På detta sätt beskriver 
Vygotskij processen för internaliseringen. Vygotsky (1980) beskriver hur 
internaliseringsprocessen skapas genom olika stadier där han berättar hur 
internaliseringen alltid startar i den sociala kontexten. Processen börjar alltid på en 
interpersonell nivå mellan personer, för att sedan förändra sig vidare till att utvecklas 
att vara på en intrapersonell nivå, inom personen. Denna process ses som en serie av 
utvecklade processer som ständigt förändras. Det vill säga att lärande alltid sker först 
utifrån i en kontext och sedan inom personen. 

4.5	  Bakhtins	  utveckling	  av	  begreppet	  internalisering	  
Mikhail Mikhailovich Bakhtin (kommenterad av Holquist, 1981) levde från 1895 till 
1975. Bakhtin (2010) använde en mer utförlig utveckling av begreppet mediering. 
Han menade till skillnad från Vygotskij att det inte räckte med begrepp som 
medierande verktyg och att man använder sig av dessa för att interagera, lära och 
reproducera kunskap. Bakhtin beskriver istället ett samspel om vad man lärt sig och 
hur den kunskapen sen kommer till nytta. Begreppen han använder kallar han 
erfarenhet och användningen av erfarenhet. Han försöker se relationen mellan dessa 
och beskriva förhållandet mellan att få erfarenheter men å andra sidan att man inte 
bara reproducerar erfarenheterna utan utvecklar dem på sitt eget sätt för att använda 
sig av dem. Bakhtin menar också att det finns en diskrepans mellan motivet för själva 
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handlandet och produkten av det. Bakhtin (1981) förklarar vidare internalisering 
genom begreppet appropriering som han beskriver är när vi delar erfarenheter av ett 
begrepp med varandra och därefter skapar oss en egen förståelse för hur begreppet 
används. Detta gör vi genom att lägga in egna värderingar i begreppet såsom egen 
intention och meningsskapande. Innan vi tolkar och gör ett begrepp eller ord till vårt 
eget är det inte helt neutralt, utan det ligger alltid värderingar och tolkningar av andra 
i det.  Med sin tolkning av internalisering genom begreppet appropriering menar han 
att de även kan reproduceras av tidigare generationers kunskap. 
 

4.6	  Sammanfattning	  av	  teoretiskt	  ramverk	  
Vi har valt dels att använda oss av den utveckling Vygotskij gjort av begreppet 
mediering samt hans beskrivning av medierande aktiviteter. Internaliseringen enligt 
Vygotskij är också en viktig del som analysredskap. Till sist har vi även sett 
begreppen reproduktion och produktion, som Bakhtin gjorde en djupare utveckling 
av. Kritik mot Vygotskijs ensidiga väg i internaliseringen, att lärande endast kommer 
utifrån och in har vi förhållit oss till. Vi har därför valt att även använda oss av 
Bakhtins vidareutveckling av hans begrepp, appropriering och erfarenhet samt 
användningen av erfarenhet. Bakhtin ger med det begreppet ytterligare nyanser som 
känns relevanta för att förstå vår empiri och analysera den. I analysen kommer vi att 
använda oss av de sociokulturella synsätten utifrån båda dessa teoretiker och de 
perspektiven genomsyrar därför hela resultat- och analysdelen. 
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5.	  Metod	  

5.1	  Val	  av	  metod	  
Syftet för denna studie är att undersöka “vilka kompetenser sektionschefer inom 
statliga myndigheter upplever sig behöva för att hantera konflikter på arbetsplatsen 
mellan sina medarbetare. Vi vill också belysa under vilka omständigheter de samlat 
på sig dessa erfarenheter”. Med det ligger fokus på att försöka fånga sektionschefers 
uppfattningar, erfarenheter och egna upplevelser av konflikter. Detta syfte har sedan 
bearbetats till tre frågeställningar som lyder: Vilka kompetenser anser sektionschefer 
vara relevanta för att hantera en konflikt? Vilka tidigare erfarenheter anser de vara 
användbara? Hur använder de sig av tidigare erfarenheter för att hantera konflikter på 
arbetsplatsen? Kvale och Brinkmann (2014) skriver hur den kvalitativa 
intervjumetoden fokuserar på att beskriva intervjupersonernas egna uppfattningar och 
upplevelser av ett fenomen. Valet av metod är kvalitativ metod och vi har använt oss 
av intervjuer som forskningsmetod. Dalen (2007) beskriver att intervjun syftar till att 
försöka få fram intervjupersonens egna tankar, känslor och erfarenheter. Alltså hur 
informanten upplever olika sidor av sin livssituation. Dalen menar att intervju kan 
användas som huvudmetod eller som en slags hjälpmetod för att samla in kunskap. 
Intervjuerna kan se olika ut, antingen vara helt strukturerade eller mer informella, 
vilken form som bestäms ska ta hänsyn från vad man önskar att få fram i sin studie.  
 

5.2	  Metod	  för	  datainsamling	  
Det empiriska materialet har bearbetats och analyserats i olika steg. Under 
intervjuerna spelades samtalen in på mobiltelefoner med hjälp av en 
inspelningsfunktion, detta för att inte gå miste om viktig information. Vi var båda två 
närvarande vid samtliga intervjuer och bestämde redan innan att endast en utav oss 
skulle leda intervjun medan den andra antecknade viktiga punkter som framkom och 
som kunde tänkas bli viktiga delar i analysen. Den andra utav oss som satt bredvid 
och lyssnade hade även möjlighet att ställa uppföljningsfrågor om den som 
intervjuade eventuellt missade något. Vi valde att hålla i varannan intervju eftersom 
det kan vara påfrestande att koncentrera sig under en längre tid. Det kändes som ett 
bra val då vi båda två fick möjlighet att lyssna på intervjuer och skapa oss en bättre 
helhetsbild av vad informanterna berättade. 
 

5.3	  Urval	  	  
Eftersom fokus ligger i att undersöka sektionschefers uppfattningar inom statliga 
myndigheter startade vi med att ta kontakt med två personer i vårt nätverk som arbetar 
på varsin statlig myndighet. Vartefter den ena gått med på att medverka i vår studie 
tillfrågades hen om eventuella kollegor som skulle kunna tänka sig att delta. Den 
andra personen innehar ingen chefsposition vilket ledde till att hen istället tillfrågade 
sina kollegor. På så sätt har vi använt oss av ett så kallat snöbollsurval (Ahrne & 
Eriksson-Zetterquist, 2014). Risker med denna typ av urval kan vara att dessa 
personer redan har kontakt med varandra och kan ha liknande erfarenheter och 
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åsikter. Medvetenheten om att detta kan ha påverkat urvalet finns men det är en risk 
som vi har tagit då det har varit relativt svårt att få informanter till vår studie, kanske 
till följd av att många anser att ordet konflikt är känsligt.  
 

5.4	  Genomförande	  
I genomförandet av studien har vi valt att utgå ifrån Kvale och Brinkmanns (2014) sju 
stadier i en intervjuundersökning. Vi utgick ifrån deras steg: tematisering, planering, 
intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Nedan beskrivs utförligt hur vi 
gick tillväga i varje stadie. 
 

5.4.1	  Tematisering	  
Det första steget i en intervjuundersökning är tematisering enligt Kvale och 
Brinkmann (2014). Här formuleras undersökningens syfte samt frågeställningar. Vi 
följde Kvale och Brinkmanns tankegång med att ta reda på undersökningens varför, 
vad och hur innan vi satte igång med tematiseringen. För att göra en intervjustudie 
måste det först klargöras varför undersökningen utförs. Vår studie bygger på att vi har 
ett intresse för ämnet konflikthantering och gärna ville skapa oss en djupare förståelse 
inom det. Nästa steg att klargöra är vad som ska undersökas. Vi satte oss ned och 
bollade tankar och idéer om vad studien skulle handla om, och tillslut kom vi fram till 
ämnet konflikthantering. Svaret till vad grundas i frågeställningarna där fokus ligger 
på vilka kompetenser som behövs vid konflikthantering och tidigare erfarenheter 
inom ämnet samt hur dessa kan komma att används. För att få mer kunskap om ämnet 
läste vi litteratur och forskning kring konflikthantering samt sökte igenom tidigare 
uppsatser för att se vad det skrivits om tidigare. Detta bidrog till att konkretisera vad 
vi ville undersöka. Vi tog kontakt med en person som driver ett bolag där hen utbildar 
företag i konflikter och konflikthantering och efter det fick vi en klarare bild om hur 
studien skulle specificeras. Vi fick tipset att de flesta ser ordet konflikt som känsligt 
och därför kunde det vara bra om fokus inte låg på intervjupersonernas egna 
konflikter. Efter att ha diskuterat fram och tillbaka om hur det problemet skulle 
kringgås kom vi fram till beslutet att skriva om hur sektionschefer hanterar sina 
medarbetares konflikter. För att få en pedagogisk vinkel på fenomenet föll valet på att 
fokusera på vad sektionscheferna anser att det krävs för kompetenser för att hantera 
medarbetarnas konflikter samt vad sektionscheferna har för tidigare erfarenheter av 
konflikthantering. På det sättet har vi kringgått ämnet då det inte är lika känsligt när 
informanterna inte behöver berätta om egna konflikter som de varit inblandade i. Det 
sista steget i tematiseringen är att klargöra hur. Här satte vi oss och läste på om olika 
intervju- och analysmetoder för att komma fram till vad som är mest relevant för vår 
studie. Valet föll då på intervju som metod. 
 

5.4.2	  Planering	  
I detta stadie handlade det om att planera studiens upplägg. Vi började som sagt med 
att läsa på om ämnet konflikthantering och sökte i databasen Digitala Vetenskapliga 
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Arkivet (DIVA), Education Resources Information Center (ERIC) samt Uppsala 
universitetsbiblioteks databas. För att få en bred överblick sökte vi även i Google 
Scholar. Sökorden som användes var bland annat conflict management, public sector, 
workplace och competence. I vissa fall sökte vi även på de orden på svenska. 
 Efter att ha varit i kontakt med U. Gustavsson (personlig kommunikation, 18 
september 2014) som driver ett bolag inom konflikthantering och sökt i tidigare 
forskning samt litteratur påbörjades en tidsplan för studien där vi bestämde hur arbetet 
skulle läggas upp. Valet föll på att göra en enkel planering veckovis då det var svårt 
att veta på förhand hur vi skulle lägga upp all planering med tanke på att vi var 
tvungna att förhålla oss till intervjupersonerna. Vi bestämde även hur många personer 
som skulle intervjuas och väntade på svar för att vidare lägga upp planeringen. Det 
var en del problem med att få tillräckligt många informanter, vi tror dels att detta kan 
ha berott på att många ser konflikter som ett känsligt ämne men även tidsbrist för de 
som arbetar inom statliga myndigheter. 

Vartefter vi kände oss mer pålästa om ämnet började arbetet med att designa 
en intervjuguide (se bilaga 2) som vi kunde förhålla oss till under intervjuerna. 
Intervjuguiden utformades utefter det som intresserade oss och som vi ansåg kunde 
vara relevant för studien. Tack vare den förförståelse som vi skapat oss med hjälp av 
diskussion med U. Gustavsson (personlig kommunikation, 18 september 2014) som 
arbetar med konflikthantering samt från tidigare forskning och tidigare studier har vi 
kunnat skapa vår intervjuguide. De tre uppsatta frågeställningarna operationaliserades 
till intervjufrågor i intervjuguiden, exempelvis andra frågeställningen ”Vilka tidigare 
erfarenheter anser de vara användbara?” mynnade ut i olika frågor om vilka 
erfarenheter de har om konflikter tidigare och vad de tycker att de har lärt sig av dem. 
I intervjuguiden hade vi utformat bestämda ämnen i förväg som vi ville få svar på av 
informanterna. Vi ville även att informanterna skulle ha möjlighet att berätta så fritt 
som möjligt om sina erfarenheter varpå vi ansåg att en semistrukturerad intervju 
passade vår studie bäst (Dalen, 2007). Utformningen gick till så att vi valde att börja 
med mjuka uppvärmningsfrågor, för att sedan gå in på inledningsfrågor och därefter 
fördjupningsfrågor och avslutade med avslutningsfrågor.  
 

5.4.3	  Intervju	  
Under detta stadie förklaras hur intervjuerna utfördes. Intervjuerna bokades löpande 
och innan varje intervju mailades ett följebrev (se bilaga 1) ut där informanterna bland 
annat fick ta del av studiens syfte samt frivillighet att medverka och att intervjun 
kunde avbrytas när som helst. Tanken var att den första intervjun skulle vara en 
provintervju så att vi skulle få möjlighet att testa intervjuguiden men även oss själva 
som intervjuare (Dalen, 2007). Provintervjuns resultat visade sig bli väldigt bra och vi 
kom fram till att det inte fanns något som vi ville ändra i intervjuguiden. Vi kände 
även att svaren var givande för studien varpå vi valde att inte se den första intervjun 
som en provintervju trots allt. Detta gav informanten självklart godkännande till. 
Även om valet föll på att använda en semistrukturerad intervjuform som gett rum för 
informanterna att utveckla sina tankar valde vi att i alla intervjuer ställa samtliga 
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frågor för att försäkra oss om att svaren varit tillräckligt uttömmande. Fyra av 
intervjuerna hölls på myndighetens kontor, ansikte mot ansikte, för att kunna skapa en 
relation och få ett förtroende för de som intervjuades. Vi valde även att utföra 
intervjuerna på kontoret dels för att göra det så smidigt som möjligt för informanterna 
men även för att det kan ha bidragit med att de kände sig mer bekväma i lokaler som 
de har en relation till. Eftersom informanterna i denna studie svarar som 
sektionschefer och inte som privatpersoner kändes det även relevant att hålla 
intervjuerna i anslutning till arbetsplatsen. De resterande tre intervjuerna utfördes via 
telefon. Dessa tre sektionschefer arbetar på en annan ort och det fanns dessvärre inte 
resurser till att åka dit vilket ledde till att vi fick lösa det på detta sätt. Vi har varit 
medvetna om att det kan ha påverkat skillnader mellan intervjuerna då två olika 
intervjuutföranden använts, men vi tror ändå att eftersom transkriberingen av 
intervjuerna skett på samma sätt kan det ha underlättat för att jämna ut skillnader. 

Eftersom det redan från början var svårt att få tag på informanter fanns inte så 
stora krav på urvalsramen mer än att informanterna skulle vara sektionschefer inom 
dessa två statliga myndigheter. Vi valde just sektionschefer då vi hade en tro om att 
dessa har varit med om en del konflikthantering, hade vi i stället valt att fokusera på 
medarbetare skulle vi få ändra vårt syfte. Vi ansåg att könstillhörighet inte har någon 
betydelse för vår studie och valde därför att inte ta hänsyn till det i analysaspekten.  

I början av varje intervju påmindes informanterna om de etiska riktlinjerna 
som gäller vid ett intervjusammanhang. Vi berättade även att vi spelade in 
intervjuerna för att inte gå miste om något och fick samtligas samtycke till detta.  
 

5.4.4	  Utskrift	  
I detta steg handlar det om att omarbeta data till ett empiriskt material, från talspråk 
till skriftspråk. Samtliga intervjuer spelades som sagt in och därefter förde vi över 
ljudfilerna till en dator som vi sedan transkriberade med hjälp av programmet VLC. 
Detta gjorde att det blev lättare att kontrollera och reducera hastigheten på talet, vilket 
underlättade oerhört vid transkriberingen. På så sätt behövde vi inte gå tillbaka och 
spela om igen. Intervjuerna transkriberades för att kunna starta en analysprocess. Vi 
transkriberade de intervjuer vi själva höll i så snabbt som möjligt, då vi fortfarande 
hade det färskt i minnet men även för att det skulle ge så hög giltighet som möjligt 
(Dalen, 2007). Sedan lästes samtliga transkriberingar igenom för att skapa en god 
uppfattning om det empiriska materialet. Data från intervjuerna skrevs ut för att kunna 
analysera, verifiera och redovisa det empiriska materialet (Kvale & Brinkmann, 
2014). Detta för att få en bättre överblick och lättare kunna gå tillbaka i materialet. Vi 
har varit medvetna om vikten av transkriberingens framtoning, att det är skillnad 
mellan muntligt tal och textform, det kan vara svårt att få samma förståelse i textform 
då det är lätt att gå miste om pauser, hummande och skratt bland annat (Ibid). Vi 
valde därför att skriva ut ett skratt som “haha” i vissa situationer så att det inte blir ett 
missförstånd då informanten svarade med ett skratt, vi valde även att göra det för att 
informanterna inte skulle missförstås i vissa sammanhang där de svarat på lite 
skämtsamma sätt men med ett seriöst svar. Samtalen har försökts göra så konsekventa 
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som möjligt i textform och pauser visas med kommatecken och längre pauser eller 
uppehåll med punkt.  
 

5.4.5	  Analys	  
Det femte steget är analysarbetet. Dalen (2007) beskriver själva analysprocessen som 
att forskaren måste tolka den information som har framkommit i intervjuerna. 
Tolkningen bygger först på de uttalanden som har kommit fram från informanterna 
och därefter utvecklats i en dialog mellan forskaren och det empiriska materialet 
(Ibid). Efter att ha läst igenom det empiriska materialet ett flertal gånger påbörjades 
utformningen av olika teman. När vi satte igång med resultat och analysdelen valde vi 
först att dela upp dessa två, att först presentera resultatet till varje tema och sedan 
avsluta med en analysdel under. Vi märkte dock att det inte var lätt att utforma 
resultatdelen utan att redan där lägga in tolkningar. Det ledde till att vi istället valde 
att varva resultat och analys i varje tema. Det gjorde vi dels för att kunna blanda in 
våra tolkningar men även för att det lättare blir en röd tråd för läsaren att följa. I 
analysen valde vi även att utgå ifrån de sociokulturella perspektiv vi presenterat och 
de sociokulturella synsätten genomsyrar analysen vilket innebär att vi valt att inte på 
nytt referera till beskrivet teoretisk avsnitt. 
 

5.4.6	  Verifiering	  
I det sjätte steget handlar det om studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
Dessa begrepp är någonting vi valt att inte diskutera på ett traditionellt sätt då det kan 
vara svårt att använda sig av i studier med kvalitativa aspekter (Kvale & Brinkmann, 
2014). Dessa begrepp diskuteras mer ingående gällande vår studie längre ner i 
metoddelen under avsnitt 5.8 Validitet, reliabilitet och Generaliserbarhet.  
 

5.4.7	  Rapportering	  
Det sista steget är rapportering, vikten ligger här på att studiens resultat och analysdel 
ska redovisas på ett tydligt sätt. Vi valde att utforma våra teman i resultat och 
analysdelen efter först och främst vårt syfte och frågeställningar. Resterande teman är 
skapade efter vad som har framkommit i empirin och som vi anser vara relevant för 
studien. Rubrikerna i varje tema är utformade efter vad resultatet visar under 
respektive tema. Varje tema inleds med en beskrivning av vad som kommer att 
redovisas och analyseras så att det ska bli lättförståeligt för läsaren.  
 

5.5	  Material	  

5.5.1	  Organisationerna	  
Genomförandet av intervjuerna skedde på två olika statliga myndigheter lokaliserade i 
två skilda städer. Det valde vi för att det inte ska bli lika lätt att identifiera vem som 
har svarat vad. Båda myndigheterna finns utspridda på olika kontor i hela Sverige. Vi 
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har även valt att inte skriva ut vilka myndigheter det är för att ytterligare säkra 
konfidentialiteten. 
 

5.5.2	  Intervjupersonerna	  
Valet föll på att specificera studien till en befattning att intervjua, sektionschefer. 
Detta för att intervjua erfarna chefer som har hanterat konflikter mellan sina 
medarbetare så att vi skulle lyckas få svar på vårt syfte samt frågeställningar. Vi valde 
därför sektionschefer som vi antog hade särskilda kunskaper inom detta ämne. 
Sektionscheferna har olika kön, olika åldrar samt olika anställningstider. Antalet 
anställda på sektionerna som de ansvarar för varierar mellan sexton och trettioåtta. 
Könsneutrala namn såsom Michelle, Alex, Chris, Toni, Charlie, Kim och Robin 
valdes i presentationen av det empiriska materialet för att ytterligare undvika att det 
går att urskilja vilka informanterna är. Anledningen till att vi valde att använda oss av 
namn i stället för till exempel IP 1 (intervjuperson 1) var för att vi anser att det blir 
lättare för läsaren att följa med i resultat och analysdelen.  
 

5.5.3	  Ljud-‐	  och	  anteckningsmaterial	  
Intervjuerna spelads som sagt in via inspelningsfunktion på mobiltelefon för att 
dokumentera allt som sades. I följebrevet informerades om att intervjun skulle ta 
mellan 30-60 minuter. Resultatet blev att den kortaste intervjun slutade på 33 minuter 
och den längsta intervjun på 54 minuter, resterande intervjuer låg där emellan. Det 
som antecknats under intervjuerna använde vi oss av vid transkriberingarna, dels som 
stöd om det var något ord som var svårt att höra under inspelningarna och dels vid 
analysdelen för att se vad vi ansåg vara mest relevant under intervjun. Anteckningarna 
varierade mellan tre till fyra sidor. Vi spekulerade innan i att telefonintervjuerna 
skulle tendera till att bli kortare än de intervjuer som vi utförde ansikte mot ansikte 
men i själva verket har det inte skiljt någonting mellan dessa. Den längsta intervjun 
var en intervju gjord över telefon och det fanns variationer inom de båda utförandena. 
 

5.6	  Databearbetning	  och	  analysmetod	  
När transkriberingarna av samtliga inspelningar var klara började vi med att försöka 
se mönster i det empiriska materialet. Utifrån det skapades sedan tio stycken 
huvudteman där vi placerat in relevanta delar av empirin. Vi valde att markera ord 
och meningar som vi ansåg vara relevanta för dessa teman. De teman som först 
identifierades valde vi att skapa utifrån det material vi fått in. Sedan formades 
kategorierna om så att det blev sex stycken som alla kändes relevanta till syftet och 
frågeställningarna. Vi försökte se helheter och hitta intressanta vinklar i materialet. 
För- och nackdelar diskuterades en hel del gällande bearbetning av materialet. Det 
ledde till att vi valde att avstå ifrån att klippa ut utsagor och meningar. Då vi behöll 
intervjuerna som en helhet kändes det som att vi lättare såg ett sammanhang. De 
kategorier som skapades valdes utefter de material som det fanns mest utav. Vi kunde 
på ett enkelt sätt sortera om materialet i nya kategorier eller byta dem genom att 
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markera vilket tema en viss utsaga hörde till. Med stöd i Kvale och Brinkmanns 
(2014) beskrivning om bricolage som analysform har vi istället för att förhålla oss till 
en specifik analysmetod valt att plocka från lite olika metoder.  

Med hjälp av sociokulturella perspektiv utifrån Vygotskij, analyserade vi de 
resultat som vi presenterat. Då vi exemplifierat med citat i studien anser vi att det har 
bidragit med intersubjektivitet. 
 

5.7	  Etiska	  aspekter	  
Vi vill kunna säkra informanternas konfidentialitet i denna studie. Dels för att det 
handlar om ett känsligt ämne, konflikter på arbetsplatsen och dels för att det i vissa 
fall berättats relativt utförligt om vissa konflikter som funnits inom organisationen. Vi 
har även tagit del av Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för vilka förhållningssätt och 
vilka fyra krav som man måste ta hänsyn till inom samhällsvetenskaplig forskning: 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. I det 
följebrev (se bilaga 1) som mailats ut till samtliga informanter har vi på ett tydligt sätt 
beskrivit och konkretiserat dessa krav så att de är förståeliga. För att ytterligare 
försäkra oss om att informanterna tagit del av informationen och är införstådda i vad 
de deltar i har vi innan varje intervju frågat om de mottagit brevet och läst det. Sedan 
har vi även lite kort sammanfattat brevet för att ytterligare förtydliga innehållet. 
Samtycke har vi fått genom att de har accepterat sitt deltagande i studien när vi i 
anslutning till intervjuerna presenterat syftet med den. I följebrevet (se bilaga 1) finns 
även specificerat att de kan välja att närhelst de vill, avbryta studien och att inga 
konsekvenser påföljer. 

För att försöka hålla det kravet som finns på konfidentialitet har vi bland annat 
valt att intervjua personer på två olika orter men även från två olika myndigheter. Det 
innebär att läsaren inte har möjlighet att identifiera inom vilken myndighet eller på 
vilket kontor sektionschefen arbetar. I resultatet presenteras informanterna under 
fingerade namn. Kön har inte heller haft någon betydelse för vilket namn de fått i 
presentationen av resultatet. Detta bidrar förhoppningsvis också till att det blir svårare 
att identifiera informanterna. De uppgifter och material som vi har, förvarar vi 
oåtkomligt för andra för att säkerställa att det inte kan läcka ut. Till sist har vi förhållit 
oss till det nyttjandekrav som finns. Vi har även meddelat att resultaten endast 
kommer att publiceras i vetenskapligt syfte på portalen DIVA och inte användas i 
kommersiellt bruk. När vi utfört intervjuerna har vi meddelat samtliga informanter att 
vi kommer att skicka resultatet till dem när vi blivit godkända. 
 

5.8	  Validitet,	  Reliabilitet	  och	  Generaliserbarhet	  
Under detta avsnitt diskuteras studiens trovärdighet. Vid detta steg används inte sällan 
begrepp som generaliserbarhet, validitet och reliabilitet. Kvale och Brinkmann (2014) 
nämner att vissa forskare som använder sig av kvalitativa studier väljer att avvisa 
frågor om validitet, reliabilitet och generalisering då de kan stå i vägen för det 
kvalitativa forskningsskapandet. Vi har således valt att följa Kvale och Brinkmann i 
deras tolkning av begreppen då de passar bättre för intervjuforskning. 
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 Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar reliabiliteten under intervjun, 
utskriften och analysen. Innebörden i detta begrepp refererar här till 
forskningsresultatens tillförlitlighet och konsistens, alltså om huruvida svaren på 
frågorna som intervjuaren ställer kan reproduceras av andra forskare. I detta fall tror 
vi att om andra forskare väljer att använda sig av den intervjuguide vi använt oss av 
finns det sannolikhet att samma svar skulle ges. Dock tror vi att det är större risk att 
de informanter som vi träffade och intervjuade ansikte mot ansikte ändrar sina svar då 
vi har skapat en personlig relation till dem, vilket kan ha bidragit till att de kände sig 
mer bekväma att berätta om vissa aspekter. De informanter som intervjuades över 
telefon tror vi inte tenderar att ändra sina svar på samma sätt då det varit svårare att 
skapa en relation över telefonen. För att fånga informanternas subjektiva upplevelser 
användes flera öppna frågor där informanterna gavs utrymme att själva tolka hur de 
skulle svara. I vissa delar av intervjuerna ställdes även en del ledande frågor med 
syfte att säkerställa att svaren blivit sanningsenliga och för att bekräfta att svaren 
stämmer överens med tidigare givna svar. Vi bestämde även att under varje intervju 
ställa samtliga frågor i intervjuguiden för att verkligen få de svar vi var ute efter. På 
det sättet säkerställde vi att informanterna gav svar på våra frågor och det gav dem 
utrymme att fundera ytterligare på sina svar. Det gav ofta djupare och mer 
informativa svar andra gången vi nämnde en aspekt av en fråga.  

Ramar för hur transkriberingen skulle utformas satte vi upp redan innan vi 
startade. Som tidigare presenterat använde vi oss av kommatecken vid pauser och 
punkt vid längre pauser eller uppehåll. Använder sig andra forskare utav samma 
riktlinjer tror vi att det finns större chans att få liknande resultat som vi fått. Gällande 
analysens reliabilitet anser vi att eftersom vi har tolkat vår empiri utifrån våra egna 
förförståelser kan det vara svårt att komma fram till samma analys om andra forskare 
skulle göra en liknande studie.  

Med validitet i detta sammanhang läggs snarare tonvikten vid forskarens roll 
än att försöka mäta studien på objektiva sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). De 
beskriver även vikten av att forskaren är påläst och har en god etik vad gäller studien. 
Innan vi satte igång med vår studie gjorde vi en hel del efterforskning inom ämnet för 
att se vad som fanns skrivet och för att kunna utforma vår intervjuguide. För att kunna 
mäta det vi ville söka svar på skaffade vi kunskap och förförståelse för ämnet (Ibid). 
Gällande forskningsintervjuer vill man få ut så mycket som möjligt av individernas 
subjektiva upplevelser genom intervjufrågorna. Dock tolkar intervjupersonerna 
frågorna subjektivt och därför blir det svårt att mäta studiens validitet på ett objektivt 
plan (Dalen, 2007). Det blir därför viktigt att be informanterna att utveckla sina svar 
för att vi ska få en större förståelse men även för att vi vill vara säkra på att 
informanterna har uppfattat frågan på rätt sätt. När det är dags att gå igenom data 
handlar det om tolkning från vår sida och blir därför mycket komplext.  

Vår studie syftar till att ta reda på vilka kompetenser sektionschefer anser sig 
behöva för att kunna hantera konflikter mellan medarbetare. Varje upplevelse för 
individerna är subjektiva, vilket innebär att samma situation kan upplevas olika för 
olika individer. Vi anser att det kan vara svårt att generalisera resultatet till andra 
organisationer då Kvale och Brinkmann (2014) beskriver generalisering såsom att 
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kunna generalisera till en population eller liknande situationer. Det finns en typ av 
generalisering som benämns naturalistisk generalisering som innefattar en form av 
tyst kunskap och är baserad på personliga erfarenheter. Det skulle således innebära att 
man istället för att direkt generalisera resultatet, i bakhuvudet har en tanke om att man 
läst studien och kan ge en föraning om hur liknande situationer skulle kunna utläsas. 

Vidare medverkade intervjupersonerna utifrån deras egna intressen, vilket 
troligtvis kan ha påverkat resultatet med tanke om en sektionschef som inte har några 
erfarenheter alls inom konflikthantering skulle ha deltagit. 
 

5.9	  Metoddiskussion	  
Under denna reflektion diskuteras metodens styrkor och svagheter. Då vi valt att utgå 
ifrån en blandning av bekvämlighetsurval och snöbollseffekten har det lett till att de 
personer vi kontaktat indirekt varit med och valt ut informanterna (Ahrne & Eriksson-
Zetterquist, 2014). Detta har bidragit till att de båda personerna på respektive 
myndighet vi kontaktade från början vet vilka informanterna på arbetsplatserna är. 
Inom den ena myndigheten blev vi slussade emellan dem, från ett rum till nästa, vilket 
också innebär att de kände till vilka som deltagit i studien. Det kan ha påverkat 
tillförlitligheten i den mån att informanterna kan ha känt en oro över att bli 
identifierade och på så sätt gett svar som inte är helt ärliga. 

Vi fick som sagt göra tre stycken telefonintervjuer på grund av 
omständigheterna. Problemet med att göra andra typer än intervjuer som görs ansikte 
mot ansikte kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) leda till problem såsom att man 
missar icke-språklig information som ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Medan 
fördelar kan vara att komma åt personer som man vill intervjua trots geografisk 
avlägsenhet. Eftersom fokus inte legat på uttryck eller kroppsspråk på det insamlade 
materialet har vi ändå inte tagit hänsyn till detta i våra transkriberingar. Detta leder till 
att transkriberingarna av både telefon- och ansikte mot ansikte intervjuerna är 
utformade på liknande sätt.  

När en intervju behandlar svåra eller känsliga frågor kan det skapa oro för 
informanten. Då vi vet att konflikter kan vara ett känsligt ämne påpekade vi redan 
innan intervjun, i följebrevet (se bilaga 1), att studien inte skulle behandla 
sektionschefernas egna konflikter.  

En tanke som genomsyrar hela genomförandet av studien är att den ska vara 
transparent (Ahrne & Svensson, 2014). Med det menas att arbetet håller en 
genomskinlighet som innebär att läsaren på ett enkelt sätt kan se och få insikt i varje 
del av studien. En utförlig redogörelse för metodval och genomförande är presenterat 
vilket innebär att studien blir mer lättförståelig. Nackdelar och fördelar har diskuterats 
i metoden och vi har redogjort för styrkor och svagheter. 

 
 

 
 
 
 



	   22	  

6.	  Resultat	  och	  Analys 
I följande avsnitt presenteras resultat och analys av det empiriska materialet bearbetat 
utifrån syftet “att undersöka vilka kompetenser sektionschefer inom statlig myndighet 
upplever sig behöva för att hantera konflikter på arbetsplatsen mellan sina 
medarbetare. Vi vill också belysa under vilka omständigheter de samlat på sig dessa 
erfarenheter” fram till sex olika teman med rubrikerna appropriering av begreppet 
konflikt, verktyg för att hantera konflikter, mental och fysisk närvaro, erfarenheter 
och användandet av erfarenheter, gap mellan språk och handling samt lärande genom 
konflikter. Dessa teman är kategoriserade utifrån uppsatta frågeställningar för att 
besvara syftet. För att skapa förståelse för läsaren har vi valt att varva det empiriska 
materialet med analys utifrån våra teoretiska utgångspunkter, sociokulturella 
perspektiv. 
 

6.1	  Appropriering	  av	  begreppet	  konflikt	  
I detta tema presenteras och analyseras hur sektionscheferna ser på begreppet konflikt 
samt vad de upplever kan vara den största anledningen till att en konflikt på 
arbetsplatsen uppstår mellan medarbetare. En genomgående tanke som vi har sett i 
deras definition av konflikter är att de anser att det handlar om en skillnad mellan 
åsikter eller förväntningar mellan olika personer. Detta kan vi se i citaten nedan där 
Kim och Robin förklara sin syn på begreppet. “Två personer eller fler som inte tycker 
lika om nånting, så tänker jag.” – Kim. “Ja då tänker jag väl att de är nåt som skaver, 
att något som kanske inte riktigt fungerar så smidigt som det borde, dels liksom 
personal eller personellt, människor emellan…” – Robin. Detta visar Kims och 
Robins egna definitioner av begreppet konflikt. Att det är någonting som gör att två 
eller flera personer inte kommer överens och detta mynnar ut i en konflikt. I vårt 
resultat har vi fått fram att sektionscheferna tolkar begreppet på liknande sätt, att det 
är några personer som tycker olika om något, har olika förväntningar eller åsikter och 
kan leda till något som skaver. Detta kan ses som att de har skapat en egen förståelse 
och en egen tolkning av begreppet konflikt. Genom appropriering (Bakhtin, 1981) 
delar vi erfarenheter av ett begrepp med varandra och lägger sedan in våra egna 
värderingar för att skapa vår egen mening och förståelse av begreppet. Här ser vi att 
sektionscheferna har hört hur andra personer definierar begreppet konflikt och 
därefter tagit in det och skapat sig sina egna förståelser och definitioner för det. Via 
sina egna föreställningsvärldar tolkar sektionscheferna egna föreställningar genom att 
fylla begreppet med egna innebörder. Detta sker genom de erfarenheter som de fått av 
begreppet via interaktion med andra människor i tidigare situationer. Vidare utvecklas 
begreppet då de lägger till sina egna värderingar i detta och skapar således en egen 
definition av begreppet konflikt. De producerar (Bakhtin, 2010) alltså sin egen 
definition av begreppet efter att ha reflekterat och adderat aspekter från 
reproduktionen av begreppet. Med tanke på hur sektionscheferna väljer att beskriva 
sina egna definitioner av ordet konflikt blir de en symbol (Vygotskij, 1987) i 
medieringsprocessen för att någonting inte fungerar som det ska, i liknelse med hur de 
själva definierar konflikter. 
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Inom dessa två statliga myndigheter har sektionscheferna beskrivit sina egna 
tankar om vilka anledningar som bidrar till att konflikter uppstår på arbetsplatsen. De 
berättar övergripande om två punkter som de tror spelar roll när en konflikt uppstår, 
antingen konflikt i sakfråga eller att man har svårt att komma överens på ett personligt 
plan. Nedan ser vi hur Toni beskriver sin uppfattning av anledningar till att konflikter 
startar. 
 

Att man inte pratar med varandra, alltså reder ut saker och ting direkt från början. Det tror jag 
är ganska vanligt att man, dels att man inte känner varandra, man får för sig saker och ting, 
man hittar egna orsaker till varför kollegan beter sig på det ena eller andra sättet. Det kan vara 
olikheter, att, jag gillar oftast att sätta ihop grupper som består av många olika personligheter, 
men det för med sig det här att det är svårare att hitta förståelse för varandra när man är så 
olika. Så det tror jag kan vara orsaken att man inte reder ut olikheterna, inte pratar med 
varandra tillräckligt.   - Toni 

 
Som Toni beskriver ovan så tror hen att konflikter ofta kan bero på missförstånd eller 
personlighetsfaktorer. Det finns också en uppfattning om att små saker kan bidra till 
att skapa konflikter om de inte följs upp eller reds ut. Här kan vi se att de erfarenheter 
sektionscheferna har sedan tidigare upplevda konfliktsituationer, kan hjälpa till att 
analysera hur konflikter kan uppstå. De använder sig således av sina erfarenheter som 
de har fått genom medierande aktiviteter (Vygotskij, 1997) för att se och uppfatta hur 
konflikterna uppstår. Det har även visat sig att sektionscheferna tror att det beror på 
vilket sätt medarbetarna anser att de ska hantera verksamheten på. Att de har olika sätt 
att se på vad den bästa lösningen kan vara, de har ojämna förväntningar på kollegor 
eller uppgifter. Om en medarbetare har svårt att acceptera en kollegas åsikt kan detta 
leda till en konflikt. Sektionscheferna menar även att konflikter kan bero på 
missförstånd, att medarbetarna inte pratar med varandra och därför är det, som Toni 
säger, viktigt att man pratar ut så fort som möjligt. Nedan kan vi se hur Michelle tror 
att det är lättare att reda ut en konflikt inom sakfrågor än när det handlar om 
svårigheter för varandras personligheter. 

 
Sakfrågor tror jag oftast att man reder ut, det är min erfarenhet härifrån. Men det finns ett 
antal personer som stör sig på varandra, och det är nog personligheterna som ligger i grund för 
det. – Michelle 

 
Precis som Michelle beskriver tycks således sakfrågorna vara den enklare typen av 
konflikt att reda ut. Lärande och internalisering sker utifrån och in (Vygotsky, 1980), i 
detta fall skulle det kunna ses som att sektionscheferna skapat en förståelse för hur 
konflikter kan uppstå genom tidigare erfarenheter av det, vilket skulle kunna tolkas 
som att sektionscheferna först sett hur det gått till i praktiken och sedan internaliserats 
in i förståelsen för hur dessa situationer kan uppstå. Vidare vill vi se att inte endast 
internalisering räcker till utan även via appropriering då de själva lagt till tolkningar 
av begreppet och upplevelserna av konflikter på arbetsplatsen. Då sakfrågor främst 
handlar om hur verksamheten ska utföras blir dessa konflikter de som kanske ligger 
främst i fokus hos sektionscheferna. Konflikter i sakfrågor tycks således vara lättare 
att lösa då att de är kopplade till verksamheten och inte till personligheter. 
Medieringsprocessen (Vygotskij, 1997) handlar om både inre och yttre påverkan, 
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därför ser vi att sakfrågorna lättare löses då en medieringsprocess som leder till 
förändring i personlighetsfrågor är svårare att uppnå. Det är en större påverkan som 
måste ske än i sakfrågor där det kan handla om att endast förändra ett sätt att utföra en 
uppgift på.  
 

6.2	  Verktyg	  för	  att	  hantera	  konflikter	  
Följande tema behandlar de kompetenser som sektionscheferna anser är viktigast för 
att kunna hantera konflikter på arbetsplatsen mellan sina medarbetare. Vi ser i 
resultatet att många av sektionscheferna även väljer att beskriva vilka egenskaper som 
de tycker är viktiga. De flesta av dem anser att någon form av livserfarenhet är 
avgörande för att ha fått de kompetenser som behövs. Flera av dem beskriver att 
viktiga kompetenser eller egenskaper för att hantera konflikter är svåra att specificera 
och att det handlar mer om att ha en känsla för det och att kunna fånga upp 
spänningar.  
 

Jamen de är väl bra om man har ehh, asså att det finns någon form av livserfarenhet skulle jag. 
Det behöver inte vara, man behöver inte vara hundra år för att ha den. Utan har man, om jag 
säger, man kan mellan kollegor också hjälpa varandra genom att vara en, berätta om sina egna 
erfarenheter för någon annans, om kan ta lärdom av det till inom ett sammanhang som det 
uppkommer någonting. Jag tror att man ska vara, ha en bra fingertoppskänsla. - Kim.   

 
Kompetenserna och egenskaperna som sektionscheferna beskriver som centrala för 
konflikthantering kan ses som just verktyg (Vygotskij, 1997). Verktygen har de fått 
av erfarenheter genom en medieringsprocess då många av dem beskriver vikten av att 
kunna “känna in” eller ”snappa upp” saker på sektionen. Det handlar kanske inte 
alltid om en uttalad kompetens utan mer om erfarenheter som de har samlat på sig 
genom interaktion med sin omgivning. Att använda sig av verktygen innebär att 
människan använder sig av tankar, minnen och beteenden för att kunna förmedla 
dessa vidare i nya situationer. För att beskriva vilka kompetenser de anser viktiga för 
konflikthantering använder sektionscheferna ord såsom lyhörd, observant, vara en god 
lyssnare och att kunna se helheten och skapa uppfattningar. De beskriver också vikten 
av att kunna hålla sig neutral och opartisk, att ha förmåga att ta in andras perspektiv 
och tankar. Medarbetarna måste också få känna sig sedda och sektionscheferna måste 
kunna förhålla sig objektiva. 

 
Jag tror det absolut viktigaste är att man hör och att man synliggör det som är, att man inte 
bara städar undan och tänker att det löser sig nog. Utan det som är viktigast är att man ser dem 
de berör och att man lyfter frågan och att man är mån om att komma till en lösning. Och att 
vara den som driver processen och säkerställer att alla är inkluderade och att man får vara med 
och påverka och så vidare. Det tror jag egentligen är det viktigaste, jag tror absolut inte att 
chefen ska vara den som löser problemet och säger ”så, nu gör vi såhär istället”. Då blir de 
inge bra, man känner sig överkörd och känner att någon annan styr det jag ska tycka och 
tänka, och du vinner inget på det i längden. – Robin 

 
Det är nog ganska mjuka värden, men jag tror på att man ska vara rak och tydlig. Och jag tror 
att samtidigt att det är viktigt att man är ödmjuk för att det kan liksom vara svårhanterligt 
ibland. – Robin 
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Uppfattningar som vikten av att använda mjuka värden såsom empati och ödmjukhet 
ses å ena sidan som viktiga enligt Robin, men det tycks även vara minst lika viktigt att 
vara en person som vågar ta tag i problemet, vara modig och vågar sätta ner foten. De 
kompetenser som sektionscheferna identifierar som viktiga för att kunna hantera 
konflikter mellan medarbetarna kan ses som verktyg (Vygotskij, 1997) som de 
tillgodogjort sig genom att ha verkat i andra sociala kontexter. Genom Michelles citat 
nedan tycks det vara en viktig kompetens att ha mod och våga adressera de problem 
som uppstår i och med en konflikt medarbetare emellan. 
 

Det är viktigt att du inte väljer sida. Utan ändå om jag har en uppfattning om vem jag tycker 
har rätt eller vad jag tycker är rätt så ska båda parterna få känna sig hörda på. Sen kan jag säga 
vad jag tycker eller hur det borde vara. Men jag vill gärna inte gå in och liksom säga ”så här 
och så här ska det vara” på en gång. Och just att vara lugn, det är jätteviktigt. En chef som 
brusar upp fast man har med vuxna människor att göra, jag tror inte att det funkar. Man ska 
även våga ta obekväma beslut och obekväma samtal. Jag har sett tidigare att alla chefer inte 
vågar ta konflikten, man tassar runt, försöker få den att rinna ut av sig själv. Men de funkar 
inte så. – Michelle 

 
Det tycks således vara viktigt för Michelle att ha en blandad uppsättning av 
kompetenser där både mjuka och hårda värden spelar roll. Att kunna hålla en god 
balans mellan dessa verkar vara det viktigaste enligt sektionschefernas beskrivningar. 
Att vara en person som känner in, lyssnar och är ödmjuk är viktigt i sig men å andra 
sidan är det även viktigt att vara den som har det yttersta ansvaret för konflikten och 
har mod att ta tag i dessa och kunna skapa en struktur. Hur de kombinerar dessa 
verktyg (Vygotskij, 1997) och vart gränsen går för vilket verktyg man bör använda 
sig av blir då intressant att se på. En viktig kompetens tycks då vara att kunna bedöma 
vilka verktyg som behövs plockas fram för att hantera olika konflikter. 
Sektionscheferna tycks således ha använt sig av sina tidigare erfarenheter och skapat 
en mening för vilka verktyg som är essentiella i olika situationer. Med hjälp av 
förmågan att sålla mellan dem använder de sig sedan av nödvändiga verktyg i 
situationerna när de ska hantera en konflikt mellan sina medarbetare. 
 

6.3	  Mental	  och	  fysisk	  närvaro	  
I det här temat presenteras de resultat vi har fått fram gällande hur sektionscheferna 
anser att de fångar upp konflikter som finns på arbetsplatsen, mellan sina 
medarbetare. En gemensam tanke de har är att det allra bästa är att vara på plats på 
kontoret så mycket som möjligt. Att ha en öppen dörr och visa att man finns 
tillgänglig så att medarbetarna ska känna sig trygga är viktigt för sektionscheferna. 
Medarbetarna ska själva kunna komma och prata med sin chef om oro som finns 
mellan kollegor eller som man känner själv. De nämner även det ansvar som de har 
som sektionschefer gentemot medarbetarna, ett övergripande ansvar för arbetsmiljön. 
 

Den vanliga vardagsdialogen. Man går runt och pratar med folk om hur de mår och hur läget 
är. Jag skulle inte vilja säga att det alltid är att man har kunnat upptäcka saker och ting fast 
man pratar med alla, det finns ju de som har lättare att berätta än de som håller saker för sig 
själva, man är ju olika. – Toni 
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I ovanstående citat förklarar Toni att vardagsdialogen har en stor betydelse för att 
kunna se vad som försiggår på arbetsplatsen, om det finns något som skaver mellan 
några medarbetare. Är sektionscheferna närvarande på kontoret får de tillgång till den 
dagliga dialogen med sina medarbetare och på så sätt blir det lättare att se och höra 
saker. Närvaron blir därför en förutsättning för att sektionscheferna ska kunna 
samspela med sin omgivning med hjälp av symboler och verktyg (Vygotskij, 1997) 
och på så sätt ingå i en medieringsprocess (Ibid). Sektionscheferna menar även att 
människor har olika lätt för att kunna prata om konflikter och känsliga ämnen med sin 
chef, vissa är mer öppna och kommer in på kontoret medan andra håller det inom sig. 
Det är viktigt att vara observant, även under till exempel fikarasterna, då får 
sektionscheferna lyssna och försöka se om det finns några oroligheter i gruppen. 
Sektionscheferna beskriver vad de behöver ha för verktyg för att kunna hantera 
konflikter på arbetsplatsen i sin chefsroll. När de pratar om vikten av sociala 
kontexter, till exempel fikarasten, ser vi hur de inte kan gå ur sin roll utan det handlar 
om en ständig mental närvaro. Det kan inte bara handla om vikten av informella 
samtal utan även formella och strukturerade möten som Alex pratar om nedan. 
 

Det är ett sätt att hela tiden vara aktiv, att hjälpa till, men också att skapa fler forum. Ett sätt 
kan vara att skapa de här individuella kontakterna eller uppföljningarna, och det kan handla 
om en kvart tjugo minuter i månaden. Jag är ju på olika kontor så jag har lite svårt att hinna 
med det där. Men jag vet hur det ska vara i teorin men praktiken kan vara svårare. Men också 
regelbundna arbetsgruppsmöten, jag har mina X grupper, då lägger jag en halv arbetsdag på 
det. – Alex 

 
Sektionscheferna berättar att det är oerhört viktigt att vara så närvarande som möjligt, 
att ta sig tid till att ha möten samt uppföljningsmöten. Här ser vi att Alex är enig likt 
resten av de andra sektionscheferna om att mentala resurser såsom närvaro och att ta 
sig tid för uppföljning är relevanta i sammanhanget. De är även medvetna om att det 
kan vara svårt att få till i praktiken med tanke på att det ingår en del resor och möten 
om dagarna. “Där är nackdelen att det är så mycket möten och en del resor, ju 
mindre man är på plats desto mindre uppmärksammar man.” - Michelle. Här ser vi 
att om de ofta är borta från kontoret så missar de också en hel del, de är inte 
närvarande och har därför svårt att se saker som försiggår. För att kunna registrera 
konflikter på arbetsplatsen måste sektionscheferna vara närvarande. En viktig aspekt 
blir att även kunna uppmärksamma de konflikter som inte syns eller som 
medarbetarna inte talar om. Det blir då en viktig kompetens att kunna identifiera 
dolda konflikter och vikten av att inneha denna mentala medierande resurs är 
avgörande för att uppmärksamma dem. Utan dialog kan en mediering (Vygotskij, 
1997) inte förekomma och i detta fall blir det problematiskt när sektionscheferna 
lägger vikt vid att närvara men sedan har en hel del frånvaro i form av möten eller 
resor.  

“Det är väldigt svårt, jag känner ju att jag måste ju lyssna väldigt mycket och 
höra vad folk inte säger. För sitter man när man fikar och försöker vara observant 
då.” - Charlie. Det handlar alltså inte bara om att lyssna och uppmärksamma vad 
medarbetarna säger utan det är vikten av en mental närvaro som blir viktigt för att 
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kunna höra och uppmärksamma saker som inte sägs. De är eniga att man måste vara 
så observant som möjligt, att se saker som ingen vågar uttrycka sig om.  
 

6.4	  Erfarenheter	  och	  användandet	  av	  erfarenheter	  	   	  
I det här temat behandlas de tidigare erfarenheter som sektionscheferna anser att de 
har nytta av inom konflikthantering mellan medarbetare på arbetsplatsen. 
Sektionscheferna beskriver att faktorer såsom utbildning, arbetslivserfarenhet och 
livserfarenhet från familje- eller sportsammanhang har bidragit med erfarenheter inom 
konflikthantering. Utbildning ses av vissa som en bra grund för att kunna hantera 
konflikter. På de olika myndigheterna har det i de flesta fall erbjudits 
konflikthantering som en del i ledarskapsutbildningen och interna utbildningar inom 
grupphanteringsprocesser. För en del av dem har det också ingått inom ramen för 
deras introduktionskurser när de börjat på arbetsplatsen eller i sina positioner som 
sektionschefer. Sektionscheferna lär och skapar minnen med hjälp av symboler och 
använder sig av verktyg (Vygotskij, 1997) för att få ner tankar och minnen för att 
sedan kunna använda sig av dessa. Nedan ser vi hur Toni beskriver likt många av de 
andra sektionscheferna att hen fått erfarenheter av en chefsutbildning som hen tagit 
del av under sin tid som sektionschef. “Inte specifik kanske, men det är klart att det 
ingår ju en del av konflikthantering i den chefsutbildningen som jag har gått. Och alla 
böcker man får läsa om ledarskap och sådär.” – Toni. 
 
Flera av sektionscheferna beskriver hur vikten av arbetslivserfarenhet spelar in som 
en viktig roll i erfarenhet av konflikthantering. Många har fått erfarenhet genom att ha 
arbetat med olika slags människor med varierande bakgrunder på tidigare 
arbetsplatser. De beskriver även hur erfarenheter av att ha deltagit i olika 
sammanhang bidragit med kunskaper om hur man agerar i konfliktsituationer. 
Lärandet startar här på en interpersonell nivå mellan människor och leder sedan till en 
intrapersonell nivå, inom personen (Vygotsky,1980), och på så sätt ser vi att de har 
lärt sig kompetenser för konflikthantering genom sina tidigare erfarenheter. Nedan 
beskriver Kim att man kan lära sig av erfarenheter och inte bara formell utbildning. 

 
Sen har jag ju gått en utbildning, ledarskapsutbildning som var tjugo dagar på 2000-talet, 
2004, företag som heter X här i X-stad. Som det var ett avsnitt som handlar om konflikter. Så 
jag har fått utbildning men sen hur menar man utbildning. Är det, för tycker jag att handlar 
mer om eh, nära, våga lyssna. Alltså erfarenhet och att ha varit med om saker är ju en form av 
utbildning det också. – Kim 

 
Då erfarenheter ifrån olika sammanhang tycks vara viktigt beskriver flera av 
sektionscheferna vidare hur de fått erfarenheter från andra situationer. En aspekt som 
dyker upp är hur de anser att de ibland har hamnat i konfliktsituationer tidigt i livet. 
Här ser vi att det är ett samspel mellan produktion och reproduktion (Vygotskij, 
1999), för att kunna producera något till en ny situation krävs även att man 
reproducerar från minnet och på så sätt kan använda sig av tidigare erfarenheter i nya 
sammanhang. Några av dem beskriver hur livserfarenhet har spelat roll främst från 
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familjesituationer. Följande ser vi hur Michelle berättar att tidigare erfarenheter från 
barndomen bidragit med erfarenheter inom konflikthantering. 
 

Konflikthantering är svårt. Jag har alltid kunna hantera alla sorters konflikter tidigare. Både i 
privatlivet till saker som att senare i livet inom yrken. Mina föräldrar skiljde sig när jag var 
ganska ung och där har jag lärt mig att hantera konflikter på ett annat sätt. Jag var som en 
slags medlare mellan dem. – Michelle 

 
Att redan tidigt ha varit en del i sammanhang där konflikter har uppstått eller att ha 
behövt medla mellan familjemedlemmar anser Michelle har bidragit med erfarenheter 
för konflikthantering. Sektionscheferna beskriver konkreta situationer och precisa 
händelser som har bidragit med kompetenser för konflikthantering. Det förstår vi som 
att de har verkat i sociala kontexter och sammanhang där de internaliserats 
(Vygotsky,1980) in i en omgivning och skapat förståelse för hur man kan och bör 
agera i konfliktsituationer. En annan av sektionscheferna beskriver hur livet som 
flerbarnsförälder har bidragit med erfarenheter inom konflikthantering. Hen beskriver 
hur viktigt det är att ta konflikter på allvar och vilken skillnad det kan vara när känslor 
är inblandade och när det handlar om personliga relationer. Likt Michelle beskriver 
även Chris hur förhållanden i barndomen påverkat hens kompetenser och erfarenheter 
kring konflikthantering. 

 
Jag var väl en medlare kanske hemma eftersom min pappa var nog ganska bestämd och, haha. 
Han hade en bestämd uppfattning om saker och ting så var väl jag en sån som medlade lite i 
familjen. Och då brukade han lyssna ganska bra också. Så de är väl egentligen de som jag. 
Inget som jag kan säga annars. – Chris 

 
Som vi ser så anser en del av sektionscheferna att erfarenheter kring konflikthantering 
kan komma från alla möjliga situationer och händelser. Sektionscheferna skapar en 
relation mellan erfarenheter och hur de använder sig av dessa. De reproducerar 
(Vygotskij, 1999) inte bara dessa erfarenheter utan utvecklar och producerar (Ibid) 
dem på sitt eget sätt för att kunna använda sig av dem. Flera av sektionscheferna 
beskriver att de fått erfarenheter inom familjesituationer men även av att ha deltagit i 
sportsammanhang. I de sammanhangen har de haft någon typ av ledarposition eller 
varit del i en sammansvetsad grupp där de behövt hantera olika typer av konflikter. 
 

Men sporten säger du, där har de varit jättemycket, för länge sen nu då, åren går, konflikter 
där löstes ganska snabbt, att kanske för min del/…/ de kunde ju helt enkelt smälla och så 
vidare. Om det inte funkade bytte ju någon klubb./.… Sen har jag varit ungdomstränare i 
idrott, inte i min egen idrott men på äldre dar när man börjar engagera sig som förälder, och så 
helt plötsligt så står du där med en rad situationer som, konflikter som du inte alls har en aning 
om att de kan uppstå. – Alex 

 
Ja som X-domare har man konflikthantering varje match. Man har spelat med alla sorters 
personligheter. Det var väl en av anledningarna till att jag fick chefsjobb, att jag hade den 
ledarbakgrunden. – Michelle 

 
Som vi kan utläsa i ovanstående citat så anser både Alex och Michelle att de fått ta del 
av situationer inom sportsammanhang som bidragit till erfarenheter och kompetenser 
inom konflikthantering. En central del i detta tema tycks vara vikten av att ha 
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erfarenheter inom olika sorters sammanhang. Sektionscheferna har med hjälp av 
medierande aktiviteter (Vygotskij, 1997) skapat erfarenheter och kompetenser som 
kan vara nyttiga för konflikthantering. Vi har i det empiriska materialet funnit att de 
gärna härleder erfarenheter och kompetenser till specifika situationer från tidigare 
livserfarenheter. Enligt de sociokulturella perspektiven (Vygotskij, 1997) sker lärande 
som ett samspel i de sociala kontexter människan befinner sig i varpå vi vill påstå att 
det kan vara svårt att peka ut specifika situationer som bidragit med erfarenheter. Vi 
ser istället att erfarenheter och användandet av erfarenheter (Bakhtin, 2010) är ett 
ständigt samspel och inte som på det sätt sektionscheferna beskriver kan tas ur sin 
kontext och specificeras.  
 

6.5	  Gap	  mellan	  språk	  och	  handling	  
Följande tema behandlar vad sektionscheferna anser är det allra viktigaste i 
hanteringen av konflikter mellan sina medarbetare. Vi kommer även att ta upp det 
resultat vi har fått fram angående vad de anser skillnaden är mellan det ultimata sättet 
att hantera konflikter respektive hur det ser ut i praktiken. I resultatet ses en 
genomgående tanke hos sektionscheferna att det anses vara viktigt att medarbetarna 
på arbetsplatsen vågar prata öppet med varandra. Att man vågar uttrycka sig fritt och 
så nära verkligheten som möjligt ses också som en viktig del. Märker 
sektionscheferna att det är en konflikt måste de ta det på allvar och ta tag i den på en 
gång och inte skjuta upp det. Men samtidigt inte agera för snabbt då det kan riskera att 
förstora upp konflikten. Vi ser även att sektionscheferna anser att det är viktigt att 
skapa sig en uppfattning av medarbetarnas verklighet. De poängterar vikten av att 
behålla lugnet, vara saklig och att kunna hålla isär sakfrågan från det känslomässiga. 
En av de viktigaste egenskaperna som sektionscheferna nämner är vikten av att hålla 
sig neutral, att inte välja sida. En förutsättning för att kunna använda tidigare 
erfarenheter är att vi också skapar oss en egen förståelse för ett begrepp, genom 
processen appropriering (Bakhtin, 1981). De sätt som sektionscheferna beskriver att 
de hanterar konflikter på torde således vara baserade på de erfarenheter de varit med 
om tidigare, som vi har beskrivit i föregående tema. Alex förklarar nedan att en viktig 
del är att de inblandade får visa sin bild av det hela och att med ett så enkelt medel 
skapa en lösning på konflikterna. 
 

Det viktigaste är att båda parterna får berätta vad de tycker och tänker, att få berätta sin bild av 
det hela. Oftast tror jag att det är absolut det viktigaste, att man får häva ut sig det här, på ett 
hyfsat sätt naturligtvis, får berätta ”så här upplever jag det hela”. Mer att man på ett sakligt 
sätt får beskriva hur man upplever. Många gånger löser man saker genom att göra det och sen 
på sikt försöka ändra situationerna lite långsammare. – Alex 

 
Jag tänker tillbaka på det jag sa, att det allra viktigaste är att alla ska känna sig hörda på, och 
alla ska känna sig okej med vad som man kommer fram till. Även om man kommer fram till 
något som jag tycker är helt fel så ska man ändå känna att det är okej och att man kan gå 
vidare. Om man bara har en dialog och bara lyssnar på dem och sen säger man ”nä men så här 
ska det vara” och sen är inte den ena med på det, så kommer man säkert hamna där igen. Det 
är viktigt hur man kommer överens och varför. – Michelle 
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Ovan ser vi hur Michelle beskriver att resultatet av vad parterna kommer fram till ska 
kännas rätt för alla inblandade.  Hen beskriver att det annars kan hända att de riskerar 
att falla tillbaka till samma konflikt om inte alla parter känner sig nöjda med beslutet. 
Det är även viktigt att alla inser hur de kom överens och varför resultatet blev som det 
blev. 

När vi har frågat hur det ultimata sättet att hantera en konflikt på är jämfört 
med hur det ser ut i verkligheten har vi fått svaren att sektionscheferna anser att de 
alltid kan bli bättre, de blir aldrig fullärda och får nya erfarenheter av varje konflikt. 
Många av dem anser att de innehar verktyg (Vygotskij, 1997) för att hantera 
konflikter på det sätt som de själva tycker vara det optimala, men att det inte alltid kan 
vara så lätt att göra i praktiken. Det beror bland annat på personerna som är 
inblandade, hur de vill hantera det hela, om de är villiga att sitta ner och diskutera 
med den andra parten eller om de vill att chefen ska fungera som en medlare mellan 
dem. 

 
Jag skulle vilja tycka att ultimata sättet är lite grann som jag försöker tänka, att man ska göra 
en dialog där och en dialog där och sen en dialog tillsammans och försöka gå vidare 
tillsammans. Det är det ultimata, men det är sällan det funkar praktiskt. Den del som ofta inte 
fungerar är just att man inte vill sitta ner och prata om det utan den personen vill att jag ska ta 
dialogen, man vill inte sitta ner vid samma bord. Oftast löser man konflikter genom dialogen 
där och dialogen där och dialogen där. Det kanske inte är helt optimalt. Men i vissa situationer 
så kanske den lösningen som är, den kanske är mest okej, kanske mest bekväm. Mindre 
konflikter kanske man inte behöver göra större än vad de är. Oftast de teoretiska delarna, man 
tänker att jag vill lösa det så här och så här, men sen funkar det inte i praktiken. Man måste 
lyssna in och ge återkoppling. Och kan få saker på sig som man kanske inte hade förväntat sig 
och som kan vara svårt att bemöta, då blir inte samtalet så enkelt, då kan det ta lite längre tid 
än vad man tänker sig. – Michelle 

 
Vi har även sett vad sektionscheferna ser för skillnad i det ultimata sättet att hantera 
en konflikt på är jämfört med hur det är i verkligheten. Sektionscheferna har ofta en 
bild om hur de vill gå tillväga i hanterandet av konflikter men påpekar att det även är 
av stor betydelse på hur de inblandade parterna ställer sig till detta. Som chef är det 
även viktigt att vara opartisk och neutral, att hålla sig lugn och vara klar och tydlig. 
Här kan vi se att sektionscheferna har ett motiv för hur de vill hantera en konflikt men 
i verkligheten blir det inte som de har tänk sig från början. De får tänka om och 
anpassa sig efter de inblandade parterna i konflikten. Vi har även sett att cheferna 
önskar att medarbetarna skulle ta mer ansvar och själva ta tag i konflikten och prata 
med den andra parten. Detta anser de dock kan vara svårt då medarbetarna ofta är fast 
i sitt eget sätt att se på saken. Nedan beskriver Toni hur hen tänker kring detta. 

 
Alltså det bästa av världar så skulle man vilja att de som är involverade själva tog ansvar, att 
”ja nu har vi blivit osams här, hur ska vi lösa det då”, men det tror jag är väldigt svårt för man 
blir ju så fast i sina egna känslor och sitt eget sätt att se på saker, man behöver hjälp av någon 
som står utanför. Men att man vågar prata och vågar säga vad man tycker och tänker. Och det 
är ju väldigt svårt i praktiken, jättesvårt.  –Toni 

 
Toni beskriver hur en tredje part kan bidra med nya perspektiv i en konfliktsituation. 
Dock nämns hur svårt konflikthanteringen kan vara i praktiken. Svårigheterna som 
kan ske i praktiken är att det kan vara svårt att hålla sig neutral samt att de inblandade 
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inte vill lösa konflikten på det sättet som chefen tänkt sig kan vara det 
optimala. Eftersom lärande i de sociokulturella perspektiven här sker utifrån och in, 
det vill säga börjar i den sociala kontexten och sedan internaliseras inom människan 
genom medierande processer (Vygotskij, 1997) betyder det att vi alltid kommer in i 
en situation med en förförståelse och en uppfattning av en situation. Sektionscheferna 
beskriver vikten av att vara neutrala men det kan ses i likhet med en utopi då det blir 
normativt att tro att de kan hantera en konflikt på ett neutralt sätt, fortfarande med 
intresset och förhållningssättet att verksamheten inte ska påverkas av konflikter men 
också att se det ansvar som de har gentemot medarbetarna för deras arbetsmiljö. Det 
skulle innebära att de går in i en situation helt blanka utan någon tidigare erfarenhet 
vilket i så fall går emot deras tidigare utsagor. Speciellt då de kompetenser och sätt 
sektionscheferna beskrivit här, förutom neutraliteten, går hand i hand med de 
kompetenser och egenskaper som de beskrivit är viktiga i konflikthantering mellan 
medarbetare som de fått genom tidigare erfarenheter. 
 

6.6	  Lärande	  genom	  konflikter	  
Under det här temat beskrivs hur sektionscheferna anser att de fortfarande lär sig nya 
saker inom konflikthantering. Vi har även fått fram i resultatet att konflikter kan leda 
till lärande inom organisationen och för medarbetarna inom den. Då vi tidigare har 
presenterat resultat om vilka erfarenheter sektionscheferna har inom konflikthantering 
och hur de kan ha bidragit till att få kompetenser om konflikter, vill vi nu visa på hur 
informanterna beskriver hur de känner inför konflikter som grund för lärande. De 
flesta av sektionscheferna påpekar dock att det är en stor skillnad mellan konflikter 
som handlar om personlighet eller konflikter som handlar om sakfrågor. Det är 
framförallt konflikter som handlar om sakfrågor som beskrivs kan leda till förändring 
och bidra med positiva erfarenheter till verksamheten. Nedan kan vi se hur Charlie 
beskriver skillnaden mellan personliga konflikter och konflikter i sakfrågor. 
 

Då är det nog, eh, att man har olika åsikter om hur man ska hantera verksamheten och att man 
hamnar liksom i direkta ärenden och så tycker man att man ska hantera dem olika, det är väl 
det som är det vanligaste, vanligaste sakfrågan. Så finns de ju att, alltså de flesta klarar ju av 
att de sakkonflikterna väldigt bra. Och kan ha en diskussion och en dialog om det så att de 
driver verksamheten framåt. Så att de båda kanske eller om de är fler inblandade blir bättre på 
att hantera en likartad situation, lär sig nåt och. Men sen när de kommer till individer och 
känslor så finns de ju som, som liksom inte kan hantera det då. Utan det blir ett bråk om man 
säger så. – Charlie 

 
Här beskriver Charlie hur konflikter som kommer upp till ytan kan bidra till lärande 
inom organisationen. Ett ifrågasättande av verksamheten och dess rutiner kan skapa 
nya vägar att arbeta. Det tycks också finnas positiva sidor med konflikter som har 
med personlighet att göra. Sektionscheferna beskriver att det kan göra att personerna 
som deltagit i konflikten kan utvecklas på ett personligt plan efter att en konflikt 
kommit upp till ytan. 
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Ja, jag tror att det är en naturlig del att utveckla både sig själv och arbetsgruppen och 
arbetssätt, det tror jag definitivt. Men den får inte bli för djup och inte vara ond, 
meningsskiljaktigheter kan vara tuffa ibland och såna bör vi ha, det är viktigt att alla inte 
tycker likadant jämt, det utvecklar inte, då kör man snart fast tror jag. – Alex 

 
Som Alex berättar ovan anser också många av sektionscheferna att konflikter kan leda 
till utveckling, både på ett personligt plan men även i gruppen och inom 
organisationen. På detta sätt ser sektionscheferna att konflikter kan vara positiva i viss 
mån. Relationen mellan verktyg och symboler (Vygotskij, 1997) leder till att vi kan 
utveckla lärande och förståelse för olika situationer. Med hjälp av att konflikter 
kommer upp till ytan vilket får de inblandade att tänka efter och reflektera över 
tidigare tankesätt skapas således nya vägar att se på situationen. Detta sker genom 
medierande processer och symbolerna (Vygotskij, 1997) som bidrar till att situationen 
påverkar individerna på ett mentalt plan. En förändring kan då ske inom människan 
och vi kan utveckla nya beteenden. Det viktiga inom dessa konflikter är att de reds ut 
och att de inblandade kan få se en annan sida eller andra aspekter av konflikten som 
kan leda till lärande och utveckling. 
 

Oftast beror konflikter på en missförståelse, alltså ett missförstånd för att jag inte förstår mig 
inte riktigt på den personen det har att göra med. Jag tror att en konflikt, en bra konflikt är att 
man kommer framåt, leder till något, ser på den personen med andra ögon. Jag kan lättare 
förstå hur han eller hon fungerar. Och att vi har accepterande och olika syn på frågor. Jag kan 
ju, jag brukar säga, hellre för hett än för kallt på sektionen, hellre att det hettar till och så 
pratar vi om det och så löser vi det och så går vi vidare än att man går och småpratar om 
varandra och låtsas som att allt är frid och fröjd. – Toni 

 
I ovanstående citat beskriver Toni hur viktigt det är för hen att konflikter kommer upp 
på bordet och inte döljs på arbetsplatsen. Att inte dölja konflikter utan att ventilera 
dem öppet är en central del i frågan. Toni beskriver med uttrycket “hellre för hett än 
för kallt” en tydlig ståndpunkt i hur konflikter bör hanteras öppet och att åsikter och 
meningsskiljaktigheter med fördel diskuteras och hanteras. Flera av sektionscheferna 
beskriver också hur viktigt det är med konflikter för att kunna få upp saker till ytan 
för att sedan bearbeta dem. Sektionscheferna beskriver även hur de lär sig nya saker 
inom konflikthantering och hur de anser att man kan växa som person och lära sig nya 
saker av konflikter. Två av dem nämner också att de hela tiden blir bättre på att 
snappa upp konflikter och oenigheter inom sektionen när man har varit med om fler 
konflikter, alltså att erfarenhet spelar en stor roll. Men påpekar tydligt att ingen 
konflikt är den andra lik och det är viktigt att ha i åtanke att alla konflikter ser olika ut 
och de kan behöva använda olika redskap i hanteringen av dessa. Det som 
sektionscheferna lär sig av att hantera konflikter är också erfarenheter (Vygotskij, 
1999) som läggs till i de befintliga erfarenheter (Ibid) som de har av begrepp och 
kompetenser. Det leder alltså till att de nya erfarenheter läggs till i de som de har 
tillgodogjort sig innan. På så sätt skapas också nya sätt att se på saker och ting och en 
approprieringsprocess (Bakhtin, 1981) har återigen påbörjats. 
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7.	  Diskussion	  
Här diskuteras resultatet och arbetet i vår studie på ett kritiskt sätt utifrån uppsatta 
rubriker som relaterar till studien. Med utgångspunkt i det valda syftet: att undersöka 
vilka kompetenser sektionschefer inom statliga myndigheter upplever sig behöva för 
att hantera konflikter på arbetsplatsen mellan sina medarbetare. Vi vill också belysa 
under vilka omständigheter de samlat på sig dessa erfarenheter., väljer vi att 
diskutera våra frågeställningar för att möta syftet. För att besvara vårt syfte har vi tagit 
hjälp av följande frågeställningar:  
 

1. Vilka kompetenser anser sektionschefer vara relevanta för att hantera en 
konflikt? 

2. Vilka tidigare erfarenheter anser de vara användbara? 
3. Hur använder de sig av tidigare erfarenheter för att hantera konflikter på 

arbetsplatsen? 
 

I resultat ser vi tydligt vilka kompetenser sektionscheferna anser sig behöva för att 
hantera konflikter mellan medarbetare på arbetsplatsen. Appropriering av begreppet 
konflikt sätter förutsättningarna för hur sektionscheferna uppfattar konflikter. Viktiga 
kompetenser som sektionscheferna själva beskrivit som centrala för konflikthantering 
är ödmjukhet, att vara lyhörd, att kunna se vad som händer på kontoret, men också att 
vara modig och att våga ta tag i saker och vikten av att hålla sig neutral. Det vi har 
sett är att det finns mer till de uttalade kompetenser som sektionscheferna beskrivit. 
De kompetenser som behövs för att kunna hantera konflikter är dels att ha någon form 
av selektionsförmåga, hur man uppfattar och ser konflikter spelar stor roll. En annan 
aspekt är också huruvida de tidigare erfarenheterna de har inom konflikthantering har 
påverkat och bidragit med kompetenser till hur de hanterar konflikter på 
arbetsplatsen.  

Som analysen behandlar ser sektionscheferna att de har en hel del erfarenheter 
som har gett dem verktyg för att hantera konflikter på arbetsplatsen. Verktyg att 
hantera konflikter blir således inte enbart uttalade kompetenser utan även att kunna 
sålla och välja ut vilka kompetenser som behövs i en situation. Dessa tidigare 
erfarenheter ses som en del i internaliseringsprocessen där lärande bygger på sociala 
kontexter och interaktion med andra människor. Rörande de omständigheter som 
sektionscheferna berättat bidragit med erfarenheter inom konflikthantering, är 
livserfarenhet det viktigaste som de fått sig till livs. Dessa har de fått i 
familjesammanhang, sportsammanhang samt tidigare arbetslivserfarenheter. Att 
erfarenheter spelar en stor roll i vad sektionscheferna har för verktyg att hantera 
konflikter är intressant och får oss att undra vad de använt sig av för erfarenheter i den 
första konfliktsituationen de befunnit sig i. Det blir extra tydligt i Michelles utsaga om 
att hen ”alltid” kunnat hantera konflikter. Vad skulle i så fall de kompetenser som hen 
använt sig i det första tillfället kommit ifrån för erfarenheter? Vidare blir det också 
intressant att se på hur sektionscheferna tar till sig ytterligare kunskap för att utveckla 
sina kompetenser för att hantera konflikter. 
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7.1	  Tidigare	  forskning	  
Att sektionscheferna gärna ser sig själva som konsulter istället för medlare (Fisher & 
Keashly, 1988) är även en intressant aspekt. De beskriver gärna hur de vill bete sig 
som konsulter i och med att de nämner neutralitet som en viktig faktor där 
medarbetarna får chans att uttrycka sina åsikter i ett öppet och neutralt klimat. Det 
som dock verkar hända i praktiken blir att sektionscheferna snarare agerar medlare 
med tanke på att konflikterna inte ska hindra arbetet. Det innebär att med både 
övergripande arbetsmiljöansvar (AML 1977:1160) som de själva har nämnt och att 
myndighetens uppgifter måste utföras tvingas cheferna ibland att ta till yttersta medel 
för att se till att konflikten blir hanterad, eller löst. Med det sagt verkar det inte alltid 
som att de hanterar konflikter på det sätt de vill i teorin. På så sätt blir det intressant 
för oss att ifrågasätta om det är möjligt att vara neutrala.  

De kompetenser sektionscheferna fått av erfarenheter och som de anser är 
essentiella för konflikthantering speglar också några av de som nämns inom 
forskningsfältet (Canary, Cupach & Serpe 2001; Fisher, 1983; Wright, 2011). Som 
beskrivits i analysen ses konflikter ur två olika sidor, antingen som obekväma eller 
som positiva. I den bemärkelsen att de är positiva nämner sektionscheferna hur de 
bidrar till en utveckling av nya tankesätt och av verksamheten. Som Waitchalla et al. 
(2006) även nämner så är det hanteringen av konflikter på en arbetsplats som skapar 
utveckling av människorna och organisationen detta är något som sektionscheferna 
instämmer i. 
 

7.2	  Framtida	  forskning	  
Det som skulle vara intressant att tillägga vid framtida studier är att se studien ur 
medarbetarnas perspektiv. Nu beskriver sektionscheferna själva hur de upplever 
konflikter och vad de upplever att de behöver för att hantera konflikter som en tredje 
part. För att lägga till en dimension i studien skulle de vara intressant att jämföra hur 
medarbetarna upplever att sektionscheferna arbetar och hanterar konflikter mellan 
dem, och vad de skulle föredra att sektionscheferna hade för kompetenser och 
strategier. 

Vidare relaterat till den tidigare forskning som vi har gått igenom i denna 
studie har vi saknat ett pedagogiskt fält med inriktningen på statliga myndigheter. Vår 
studie bidrar med en syn på hur forskning skulle kunna inrikta sig på 
konflikthantering ur pedagogiska processer. Den forskning som finns representerad är 
i stort konflikthantering i kärleksrelationer, strategier för konflikthantering, 
konflikthantering ur kulturella skillnader och ligger främst inom psykologiska 
perspektiv. De fynd vi har sett i vår studie är sektionschefernas uppfattningar om 
hanteringen av konflikter mellan medarbetare på arbetsplatsen. Kompetenser har 
identifierats som nödvändiga och vi har sett vilka erfarenheter sektionscheferna anser 
sig ha erfarenhet av. För framtida forskning skulle det vara intressant att se en 
jämförelse från medarbetarnas perspektiv. Hur de uppfattar sektionscheferna och 
vilka kompetenser de anser att sektionscheferna bör besitta. Vi har valt att bortse från 
kön i vår studie. Dock har vi i det empiriska materialet observerat tendenser till 
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könsskillnader i hur tankarna går kring konflikthantering. Detta är någonting som vi 
inte kunnat följa upp men det skulle kunna vara intressant i framtida studier. Till 
exempel att forska vidare i vilka kompetenser de olika könen anser att de behöver för 
att hantera konflikter. 

 

7.3	  Avslutande	  reflektion	  
Då vi anser att vi har besvarat vårt ursprungliga syfte med hjälp av våra 
frågeställningar känns det betryggande på vilka sätt vi tagit oss dit. Med hjälp av en 
intervjustudie har vi fångat sektionschefernas egna uppfattningar av fenomenet. För 
att styrka studiens giltighet kunde det varit intressant att komplettera med en 
enkätstudie för att ytterligare identifiera viktiga kompetenser samt tidigare 
erfarenheter av konflikthantering inom de två statliga myndigheterna. Dock anser vi 
att utifrån det syfte vi har bidrar intervjuer med det djup som vi är ute efter. En stor 
del av intervjuerna togs upp av att informanterna fick berätta om en situation i vilken 
de behövt hantera en konflikt som tredje part. Även om dessa historier var oerhört 
intressanta och bidrog till att skapa en djupare förståelse för oss, men även en trygghet 
och ett självförtroende för informanterna, var detta ingenting som vi specifikt kunde 
följa upp i resultat och analysdelen. Anledningen till att vi inte kunde följa upp dessa 
historier var att de inte kunde relateras till syftet som det övriga materialet. 

Med hjälp av de sociokulturella perspektiven anser vi att vi har kunnat möta 
syftet på ett tillfredsställande sätt. De sociokulturella perspektiven fokuserar på 
lärande i sociala kontexter och med den begreppsapparat vi använt oss av har vi på ett 
grundligt sätt kunnat analysera vårt resultat. En reflektion vi har nu i efterhand är att 
vi kunnat besvara vårt syfte med hjälp av andra teoretiska perspektiv, dock hade 
troligtvis svaren kunnat tolkas på annat sätt och analysen även sett annorlunda ut. 
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Bilaga	  1	  
 

Följebrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Klara Blomqvist och Lisa Ludén och studerar på personal- och 
arbetslivsprogrammet på Uppsala Universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete 
inom ramen för pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Arbetet behandlar 
konflikthantering genom lärande och syftet med uppsatsen är att undersöka vilka 
kompetenser mellanchefer inom statlig myndighet upplever sig behöva för att hantera 
konflikter på arbetsplatsen mellan sina medarbetare. Vi vill också belysa under vilka 
omständigheter de samlat på sig dessa erfarenheter och vilka situationer som bidragit 
till detta.  
 
Deltagandet av intervjuerna är frivilligt och vill du inte svara på någon fråga så finns 
inget tvång, intervjun kan även när som helst avbrytas utan att du behöver ange 
varför. Intervjun kommer att ta cirka 30-60 minuter och hålls av oss som genomför 
undersökningen. För att vi inte ska missa någon viktig information kommer intervjun 
även att spelas in. I arbetet kommer det inte att framgå vilka personer som har 
medverkat. Det insamlade materialet förvaras så att inga obehöriga har tillgång till det 
och behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att publiceras tillsammans med 
övrigt material i en uppsats som sedan finns tillgänglig i databasen DIVA.  
 
Arbetet görs under handledning och vill du ha ett exemplar av uppsatsen när den är 
klar mailar vi gärna det till dig, alternativt bifogar en länk till den elektroniska 
publiceringen. Hör gärna av dig om du har några frågor. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Klara Blomqvist och Lisa Ludén 
 
Kontaktuppgifter: 
Mail: Klarabq@xxxx.com och LisaLuden@xxxx.com  
Telefon: 070 4XX XX XX och 073 5XX XX XX 
      
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, 
Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier. Handledare: Emma Abrahamsson4, Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier.  
 
Mail: Emma.Abrahamsson@xxxx.se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Under	  studiens	  gång	  bytte	  vi	  handledare	  från	  Emma	  Abrahamsson	  till	  Joel	  Jansson.	  
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Bilaga	  2	  	  
 

Intervjuguide 
 
Uppvärmningsfrågor 

• Vad har du för position på din nuvarande arbetsplats? 
• Hur länge har du arbetat på din nuvarande position? 
• Hur många anställda har du ansvar för? 
• Vad har du för utbildning i grunden? 
• Hur har din karriär sett ut innan din nuvarande position? 
• Kan du berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

 
Inledningsfrågor 

• Vad tänker du på när du hör ordet konflikt? (Din egen definition.) 
• Vad upplever du kan vara den största anledningen till att konflikter uppstår? 
• Hur upplever du konflikter? (Besvärliga? Positiva?) 
• Har du någon utbildning inom konflikthantering? Vad för utbildning? Intern? 

Extern? Om inte, varför tror du att det inte är så? 
• Finns det några riktlinjer om hur man hanterar konflikter i er organisation? 

Hur tar du del av dem? 
 
Fördjupningsfrågor 

• Vad tror du kan vara mest effektivt att dölja eller att diskutera konflikter 
öppet? Varför? 

• Har du någon gång hanterat en konflikt mellan dina medarbetare, som en 
tredje part? Hur gick du till väga? Löstes eller hanterades den?  

• Vad har du för tidigare erfarenheter av konflikthantering? Hur har du fått 
dessa erfarenheter? I vilka sammanhang, arbete, privatliv, studier, sport? 

• Hur använder du dig av dessa erfarenheter för att kunna hantera konflikter på 
arbetsplatsen? 

• Hur ska en bra chef bete sig under en konflikt tycker du? Vilka egenskaper är 
viktiga enligt dig? 

• Vad är din roll som chef i konflikthanteringsprocessen? Vad är ditt ansvar? 
• Hur gör du för att bli uppmärksam på konflikter mellan dina medarbetare? 
• Hur agerar du när en konflikt har uppstått? 
• Vilka kompetenser anser du är viktiga för att kunna hantera konflikter på 

arbetsplatsen mellan dina anställda? Varför är dessa viktiga? 
• Har du en egen strategi för att hantera och lösa konflikterna? Vad för någon i 

så fall? 
• Vad är det allra viktigaste i hanteringen av konflikter mellan medarbetare 

enligt dig? 
• Hur gör du för att sätta dig in i konflikten? 
• Hur gör du för att hålla din neutral? 
• Tror du att en konflikt mellan medarbetare kan vara positiv? Hur menar du då?  
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• Hur tycker du att det ultimata sättet att hantera en konflikt på är och hur skiljer 
det sig från praktiken?  

• Hur agerar du för att framtida konflikter ska hanteras på ett smidigare sätt? 
 
Avslutandefrågor 

• Hur hanterar och reflekterar du över nya situationer i ditt yrkesliv? 
• Känner du att du lär dig nya saker inom konflikthantering i ditt yrke? På vilket 

sätt? 
• Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
• Tack! 

 
 
 


