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Förord 

Redan tre år före arbetet till denna studie tog sin början, föreslog vi för varandra att vi borde 

skriva arbetet tillsammans och så blev det alltså. Studien påbörjades i början av 2019 och det 

har varit en lång resa, trots att den stundtals har gått väldigt fort och vi har fyllt den med 

skratt, tedrickande och ändlösa diskussioner. 

 

Det är våra namn som står på omslaget till studien, men det har funnits andra personer som 

har bidragit med kunskap, tålamod och tid. Vi vill rikta ett stort tack till de fyra respondenter 

som frikostigt delat med sig av upplevelser samt erfarenheter av konflikthantering. Utöver 

respondenterna har vi fått stort stöd av vår handledare, Åsa-Karin Engstrand, som bidragit 

med bra råd och vägledning under resans gång. Vi vill även rikta ett stort tack till Anna, 

Morgan, Annika samt David för tips och stöd från start till mål! 

  

 

Maria Broberg och Rania Simonsson 

Linköping, 2019-05-27 

 



   
 

ii 
 

  



   
 

iii 
 

Sammanfattning 

Då konflikter i princip är oundvikliga i projekt och på arbetsplatser, är det en central fråga 

för organisationer (Tonnquist, 2016). Redan 1995 beskrevs det att konflikter kommer bli allt 

mer förekommande inom organisationer, oavsett branschtillhörighet, på grund av 

lojalitetsbrist mellan arbetstagare och arbetsgivare (Wall & Callister, 1995). Idag är 

teamarbete mer regel än undantag (De Dreu & Weingart, 2003) och arbetsformen team 

beskrivs som ytterligare en bidragande orsak till uppkomsten av konflikter (Wall & Callister, 

1995). Då det saknas forskning som belyser teammedlemmens perspektiv och dennes 

upplevelser av konflikthantering är det ett ämne som är intressant att studera. Syftet med 

studien är således att bidra till ökad förståelse för hur teammedlemmar upplever 

konflikthantering. 

  

Teorier om konflikttyper, konflikthanteringsstilar samt temporalitet har i kombination med 

ett fenomenologiskt perspektiv använts för att uppfylla studiens syfte. För att bidra till ökad 

förståelse för fenomenet har en komparativ fallstudie om fyra fall genomförts. De fall som 

har studerats har varit teammedlemmar och empiri har samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer. Fenomenet har studerats i kontexten team och organisation och för att 

sammanställa och analysera det empiriska materialet användes tematisk analys respektive 

tvärfallsyntes som verktyg.  

  

I studien framkommer bland annat att teammedlemmar upplever konflikter som någonting 

positivt, då konflikter kan bidra till utveckling av individers förmåga att förstå människor 

eller utveckling av teamets prestation. Det har argumenterats för att anammandet av vissa 

konflikthanteringsstilar leder till uppkomst av nya konflikter (DeChurch, Hamilton & Haas, 

2007) men i denna studie framkommer att dessa stilar också kan användas för att motverka 

uppkomsten av dessa konflikter. 
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Abstract 

Title: “it is easier if you are a part of the conflict” - About team members‘ experiences of 

conflict management 

 

As conflicts more or less are inevitable in projects and workplaces, it is a central issue for 

organizations (Tonnquist, 2016). As early as in 1995, conflicts were described as becoming 

increasingly prevalent, due to lack of loyalty between employees and employers (Wall & 

Callister, 1995). Today, teamwork is the exception that proves the rule (De Dreu & Weingart, 

2003) and teamwork as a way of working is described as another contributing factor to the 

emergence of conflicts (Wall & Callister, 1995). As there is no research that highlights the 

team member’s perspectives and their experiences of conflict management, this is an 

interesting subject to study. Therefore, the purpose of this study is to contribute to an 

increased understanding of how team members experience conflict management. 

  

Theories about types of conflict, conflict management styles and temporality, in combination 

with a phenomenological perspective, have been used to fulfill the aim of the study. In order 

to contribute to an increased understanding of the phenomenon, a comparative case study of 

four cases has been carried out. The cases that have been studied have been team members 

and empirical data have been collected through semi-structured interviews. The 

phenomenon has been studied in the context team and organization. To compile and analyze 

the empirical data, thematic analysis and cross case synthesis were used as tools. 

  

The study reveals, among other things, that team members experience conflicts as something 

positive, since conflicts can contribute to the development of individuals' ability to 

understand people or a team's performance. It has been argued that the adoption of certain 

conflict management styles leads to the emergence of new conflicts (DeChurch, Hamilton & 

Haas, 2007) but this study shows that these styles can also be used to counteract the 

emergence of these conflicts. Furthermore, this study shows that managers as third parties 

have an important role in the management of conflict situations and by taking part of this 

study, managers can become aware of the consequences of their actions. Finally, the study 

reveals that when team members manage conflicts themselves, they use their precious 

experiences concerning conflicts. It has previously been discussed that temporality should be 

included in the theories used (Hernes, Simpson & Söderlund, 2013) and this study also 

acknowledges that the time perspective should be integrated into existing theories of conflict 

and conflict management.
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1 Inledning 

För att ge en bild av fenomenet som har studerats inleds avsnittet med en bakgrund där 

begrepp inom ämnet presenteras. Detta följs av studiens problemformulering vilken sedan 

mynnar ut i och avslutas med studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 

En central fråga för organisationer är konflikter, då dessa enligt Tonnquist (2016) i princip 

är oundvikliga i projekt och på arbetsplatser. En snabb googling på kombinationen “konflikt” 

och “arbetsplats” ger över 149 000 träffar, vilket bidrar till uppfattningen om att det är ett 

vanligt diskuterat fenomen. Toppresultaten av sökningen visar också att medias fokus riktas 

mot konflikthantering då träffarna handlar om hur konflikter som uppstår på arbetsplatsen 

bäst löses. Även forskare har visat stort intresse för detta fält och Wall och Callister (1995) 

hävdar att detta beror på att det är ett äldre och mångfacetterat fenomen. 

  

Trots att det finns viss enighet gällande definitionen av konflikt råder fortfarande vissa 

motstridigheter (Korsgaard, Soyoung Jeong, Mahony, & Pitariu, 2008). Generellt beskrivs 

konflikter som en händelse som sker mellan en eller fler parter eller inom en grupp 

(Korsgaard et al., 2008; Rahim, 2001; Wall & Callister, 1995;) men vad konflikten grundas 

på skiljer sig mellan olika forskare. Både Korsgaard et al. (2008) samt Wall och Callister 

(1995) framhåller att utgångspunkten är att parternas intressen skiljer sig åt eller står i 

motsats till varandra, men Korsgaard et al. (2008) fokuserar på parternas mål medan Wall 

och Callister (1995) betonar att konflikten grundas på att en part påverkas negativt av en 

annan. Vidare understryks att en konflikt är en erfarenhet, ett händelseförlopp, som påverkar 

parters beteende och att konflikten således kan betraktas som en process (Korsgaard et al., 

2008).  

  

De Dreu och Weingart (2003) samt Jehn (1995) beskriver att det finns 

meningsskiljaktigheter inom fältet då forskare inte kan enas om huruvida konflikter har en 

positiv eller negativ påverkan på anställdas prestation. Vissa forskare menar att alla 

konflikter är negativa medan andra forskare argumenterar för att mildare konflikter kan vara 

positiva. 

 

I och med att konflikter är ett mångfacetterat fenomen som har en lång historia har ämnet 

konflikt studerats utifrån bland annat konflikttyper, konfliktkategorier samt 

konflikthantering. För att fullt ut förstå sig på ämnet är det viktigt att studera konflikter som 

ett fenomen som kan ta sig uttryck inom olika dimensioner (Korsgaard et al., 2008). Jehn 

(1995, 1997) är en föregångare gällande gruppering av konflikter då hon delade upp dem i 
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sak- samt relationskonflikter och senare även lade till en tredje typ, nämligen 

processkonflikter. Ytterligare en konflikttyp har identifierats av Bendersky och Hays (2012) 

och denna typ benämns statuskonflikt. Sakkonflikter är enligt Bendersky och Hays (2012) 

konflikter där teammedlemmarna i fråga är oense om vad det är som ska utföras medan 

relationskonflikter är konflikter som härrör från skillnader i värderingar, preferenser och 

prioriteringar. Vidare menar Bendersky och Hays (2012) att en processkonflikt istället 

handlar om hur en uppgift ska utföras och Jehn (1997) beskriver att processkonflikter 

dessutom handlar om vem som ansvarar för vad samt hur delegeringen ska gå till.  Den sista 

konflikttypen, statuskonflikter, baseras på den sociala hierarkin i teamet och kan till skillnad 

från relationskonflikter uppstå oavsett kvaliteten på den interpersonella relationen 

(Bendersky & Hays, 2012).  

  

Rahim (2001) beskriver att konflikter kan äga rum mellan två organisationer, eller inom en 

och samma organisation. De konflikter som sker inom organisationen kan delas in i fyra 

konfliktkategorier (Figur 1): intrapersonella, interpersonella, intrateam och interteam. 

Intrapersonella konflikter berör en person och uppstår då denne måste utföra uppgifter som 

inte stämmer överens med dess kompetenser och värderingar medan interpersonella 

konflikter istället handlar om två personers olika uppfattningar. Dessa två individer behöver 

inte tillhöra samma avdelning eller hierarkisk nivå inom organisationen och denna typ av 

konflikt är vanligt förekommande i relationen mellan över- och underordnad. 

Interpersonella konflikter skulle även kunna ske mellan individer i ett team och vid en sådan 

händelse blir de interpersonella konflikter även intrateamkonflikter, eftersom denna 

kategori rör konflikter som utspelar sig mellan individer eller undergrupper som tillhör 

samma huvudgrupp. Den fjärde och sista kategorin, interteamkonflikter, behandlar 

konflikter som sker mellan två eller flera enheter inom en organisation, som exempelvis en 

konflikt mellan produktions- och marknadsföringsavdelningen (Rahim, 2001). 

 

 

Figur 1: Beskrivning av de fyra konfliktkategorierna  
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Mintzbergs (1971) klassiska studie om vad en chef gör under en arbetsdag visar att 

konflikthantering som tredje part utgör en stor del av deras arbetsuppgifter. De fem 

konflikthanteringsstilarna Konkurrerande, Undvikande, Anpassande, Samarbetande samt 

Kompromissande identifierades av Kilmann och Thomas på 70-talet (Ruble & Thomas, 1976) 

och är idag de mest kända inom konflikthanteringsområdet i Sverige (Lennéer Axelson & 

Thylefors, 2013). Enligt Lennéer Axelson och Thylefors (2013) kan dessa stilar användas av 

en individ som ett sätt att gå in med en viss avsikt i en konflikt, men författarna förklarar 

också att dessa hanteringsstilar har kommit att omtolkas och användas inte enbart som 

intentioner utan även som bland annat konflikthanteringsstilar. Rahim (2001) har sedan 

utvecklat stilarna och applicerat situationsbaserad teori på konflikthantering, det vill säga att 

till vilken grad respektive hanteringsstil är lämplig beror på situationen som råder. Nyare 

studier har integrerat Ruble och Thomas (1976) samt Rahims (2001) studier för att studera 

hur linjechefer hanterar konflikter som uppstår. Att linjechefen hanterar de konflikter som 

uppstår innebär att en tredje part involveras i en konfliktsituation som annars vanligtvis 

består av två parter (Lawless & Trif, 2016). 

 

1.2 Problemformulering 

Redan för över 20 år sedan beskrev Wall och Callister (1995) att konflikter kommer bli allt 

mer förekommande inom organisationer, oavsett branschtillhörighet, eftersom relationen 

mellan anställd och organisation kommer att försvagas som ett resultat av att anställdas 

lojalitet gentemot organisationen minskar. Att lojaliteten minskar beror bland annat på 

nedskärningar, vilket innebär att arbetstagarna blir osäkra på om de får behålla jobbet, vilket 

i sin tur leder till minskat förtroende för organisationen. Lojaliteten kommer även att minska 

för de individer som inte har drabbats av nedskärningar, eftersom arbetstagare inte planerar 

att stanna inom samma organisation livet ut. Wall och Callister (1995) betonar att anställdas 

ambition att lösa konflikter kommer att minska då det finns ett positivt samband mellan 

denna faktor och anställdas lojalitet gentemot organisationen. Detta bör innebära att det 

kommer vara av ännu större vikt för organisationer, inom samtliga branscher, att 

uppmärksamma och utarbeta en plan för hur konflikter av olika typer och kategorier ska 

hanteras. Utöver lojalitetsproblem, beskriver Wall och Callister (1995) att teamarbete 

kommer leda till att konflikter uppstår i större utsträckning eftersom individerna som ingår 

i teamet tänker olika då de inte har samma bakgrund och därför är det viktigt att i större 

utsträckning belysa och studera konflikter i kombination med ett teamperspektiv. 

 

Begreppet team är mångsidigt och i denna studie syftar begreppet på ett arbetslag som inte 

är knutet till en specifik bransch. Detta speglas också i den forskning som refereras till i denna 

studie, då forskarna har studerat konflikter ur ett branschlöst teamperspektiv. Det är lätt att 
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hävda att flera individer i ett team överträffar enskilda individer eftersom ett team drar nytta 

av teammedlemmarnas bredd och perspektiv (Larson, 2017). När flera människor sätts 

samman i ett team argumenterar forskare dock för att en av teamets största utmaningar är 

konflikter (De Dreu & Weingart, 2003). Townsend (2005) instämmer i detta och 

argumenterar för att även om vissa konflikttyper kan vara positiva för organisationens 

utveckling, bidrar teamstrukturen till en ökning av konflikter, vilket kan påverka 

organisationen negativt på lång sikt. Enligt De Dreu och Weingart (2003) är teamarbete mer 

regel än undantag idag och både De Dreu och Weingart (2003) samt Jehn (1995, 1997) har 

studerat konfliktfältet utifrån ett teamperspektiv. Till skillnad från Jehn (1995, 1997) 

kommer De Dreu och Weingart (2003) fram till att både sak- och relationskonflikter har ett 

negativt samband med teamets prestation. Däremot öppnar de upp för att sakkonflikter kan 

vara positiva för teamets prestation under väldigt specifika förhållanden såsom att klimatet 

ska vara öppet och främja samarbete snarare än konkurrens. Detta har studerats vidare av 

Bradley, Anderson, Baur och Klotz (2015) som också kommer fram till att både sak- och 

relationskonflikter har en negativ inverkan på teamprestationen. Även dessa författare 

öppnar upp för att sakkonflikter kan vara positiva för teamprestationen om hänsyn tas till de 

elva kriterierna som avhandlas i studien, såsom att teamet ska ha låg grad av 

relationskonflikter, öppna diskussioner samt verktyg för att hantera konflikter. 

 

Bradley et al. (2015) argumenterar för att om ett team på egen hand ska hantera konflikter 

är det viktigt att organisationen erbjuder verktyg för att teamet ska kunna dra nytta av de 

positiva effekter som sakkonflikter kan ha på teamets prestation. Detta blir intressant sett 

utifrån ett team som är mer självstyrande, där mycket ansvar delegeras till teamet. De 

individer som ingår i ett sådant team bör kunna hantera de konflikter som uppstår, eftersom 

ansvaret som har lagts på dem även medför ansvar för hantering av de konflikter som uppstår 

(Maimon, 2017). Jehn, Rispens och Thatcher (2010) konstaterar att teammedlemmar inte 

alltid är överens om situationen som har uppstått och därmed inte är överens om vilken typ 

av konflikt som råder. Vidare argumenterar författarna för att det är av stor vikt att både 

ledare och medlemmar inom teamet identifierar hur samtliga teammedlemmar har uppfattat 

konflikten, nivån på denna samt om alla i teamet upplever att en konflikt överhuvudtaget har 

uppstått (Jehn, Rispens & Thatcher, 2010).  

 

Mycket har skrivits om konflikter som fenomen (Wall & Callister, 1995) och hur dessa bör 

hanteras och i vidare bemärkelse har studier belyst hur och vilka konflikter som kan vara till 

organisationens för- och nackdel. Trots att många forskare har kommit fram till att vissa 

konflikttyper på lång sikt kan vara bra för teamets prestation är det intressant att vidare 

undersöka hur konflikthanteringen i själva verket upplevs av teammedlemmarna. Känslor 

spelar stor roll i konflikter då de är en stor faktor till att motsättningar eskalerar och utvecklas 

till konflikter, inte minst i relationskonflikter (Lennéer Axelson & Thylefors, 2013). Detta 
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innebär att även om konflikter kan vara bra för organisationen är det inte synonymt med 

positiva känslor hos individerna inom teamet utan det skulle istället kunna upplevas som 

mycket påfrestande att arbeta under sådana förutsättningar. Alla som har ingått i ett team 

kan troligtvis skriva under på att det ofta uppstår konflikter och således har vi alla personliga 

upplevelser av konflikter samt hanteringen av dessa. Detta gör det intressant att, ur ett 

fenomenologiskt perspektiv, studera hur teammedlemmar, oavsett vilken bransch de är 

verksamma inom, upplever konflikthanteringen som sker inom ett team. Detta blir relevant 

att studera då det saknas forskning som belyser teammedlemmens perspektiv och dennes 

upplevelser. För vem hanterar egentligen de konflikter som uppstår och hur hanteras de? 

Och framförallt, hur upplever teammedlemmen konflikthanteringen? 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för hur teammedlemmar upplever 

konflikthantering. 

 

− Hur definieras och förstås konflikter av teammedlemmar? 

− Hur hanteras konflikter och hur upplevs hanteringen av teammedlemmar? 

− Hur kan vi förstå teammedlemmars upplevelser av konflikthantering med hjälp av 

teorier om konflikttyper, konflikthanteringsstilar samt erfarenhet? 
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2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt behandlas de teorier som har legat till grund för analysen av 

respondenternas upplevelser av konflikthantering. Avsnittet börjar med en motivering av 

val av teorier. Detta följs av en presentation av de teorier som använts i studien, vilka är 

konflikttyper, konflikthanteringsstilar samt temporalitet. 

 

2.1 Motivering av val av teorier 

För att förstå sig på ämnet konflikter beskriver Korsgaard et al. (2008) att ämnet bör studeras 

som ett mångfacetterat fenomen. Därför kommer, i denna studie, fenomenet studeras utifrån 

dimensionerna konflikttyper samt konflikthanteringsstilar. Inom teorierna för konflikttyper 

kommer även respondenternas svar att analyseras utifrån konfliktkategorier, någonting som 

tagits upp och behandlats i bakgrunden till studien. Samtliga teorier som används i studien 

är framtagna och utvecklade av framstående forskare inom fältet. Hur litteratursökningen 

har gått till, såsom att materialet har värderats utifrån antal citeringar, redogörs för i 

metodavsnittet. 

 

Enligt Hernes, Simpson och Söderlund (2013) är tidsperspektivet ett centralt begrepp inom 

många teorier som rör organisationer, men tyvärr inkluderas det sällan i de modeller som 

forskare använder i sina studier. Därför är viktigt att inte enbart studera fenomenet utifrån 

teorier om konflikttyper samt konflikthanteringsstilar. I denna studie kommer även ett 

tidsperspektiv, i form av temporalitetsteorier, att tillämpas för att undersöka hur detta 

påverkar teammedlemmars upplevelser av konflikthantering.  

 

Temporalitetskonceptet Dåtid-Nutid-Framtid handlar om hur erfarenheter av dåtid samt 

önskade utfall i framtiden påverkar nutiden (Simpson, 2009). Därför är det relevant att 

använda denna teori då syftet är att bidra till ökad förståelse för hur teammedlemmar 

upplever konflikthantering. Teammedlemmarnas upplevelser av konflikthantering baseras 

på deras erfarenheter och studien kommer således belysa detta fenomen utifrån denna teori. 

Utöver teorin om Dåtid-Nutid-Framtid kommer fenomenet även studeras utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv, då detta perspektiv också fångar upplevelser samt erfarenheter. 

Det fenomenologiska perspektivet beskrivs närmare i metodavsnittet. 
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2.2 Konflikttyper 

Som tidigare nämnts finns det fyra typer av konflikter, vilka benämns sak-, relations-, 

process- samt statuskonflikter. Forskare är enade om att olika konflikttyper kan påverka ett 

teams prestation positivt eller negativt (Bradley et al., 2015; Carton & Tewfik, 2016; De Dreu 

& Weingart, 2003; Jehn, 1995, 1997; O’Neill, McLarnon, Hoffart, Woodley & Allen, 2018). 

Jehn (1995, 1997) argumenterar för att sakkonflikter, till en viss grad, kan vara positivt 

korrelerade med prestation medan relationskonflikter inte gagnar individens prestation. De 

Dreu och Weingart (2003) argumenterar för att en brist på konflikter kan vara negativt då 

det leder till att organisationen, oavsett branschtillhörighet, inte utvecklas eftersom de 

berörda inte är medvetna om att de arbetar ineffektivt. Relationskonflikter anses däremot 

vara negativa för prestationen på grund av att individerna fokuserar på varandra istället för 

på arbetsuppgiften, vilket inte leder till någon utveckling som gagnar organisationen. Det 

omvända gäller för sakkonflikter då konflikten kan ta arbetet framåt, vilket gagnar 

organisationen (De Dreu & Weingart, 2003). Även processkonflikter har visat sig vara 

negativa då organisationens och individernas prestation försämras av att de inte vet vem som 

är ansvarig (Jehn, 1997; O’Neill et al., 2018). Den fjärde typen, statuskonflikter, har också 

visat sig tillhöra den negativa skaran av konflikter (Bendersky & Hays, 2012) då Carton och 

Tewfik (2016) hävdar att även denna typ av konflikt har en negativ inverkan på 

teammedlemmars prestation. 

 

DeChurch, Hamilton och Haas (2007) beskriver att team hellre uppmuntrar sakkonflikter än 

relationskonflikter men att ett flertal studier har visat på att dessa konflikttyper samexisterar. 

Vidare argumenterar DeChurch et al. (2007) för att det enda sättet för sakkonflikter att bidra 

till produktivitet är att hålla dessa konflikter åtskilda från relationskonflikter. Detta leder till 

att team står inför dilemmat om hur teamet kan uppmuntra konflikter som bidrar till 

produktivitet utan att oavsiktligt stimulera destruktiva konflikter (DeChurch et al., 2007). 

Lennéer Axelson och Thylefors (2013) diskuterar också detta och hävdar att de konflikter 

som främjar teamets prestation inte ska hanteras alls, utan istället bör lämnas olösta. 

Däremot är det av stor vikt att identifiera och adressera de konflikter som påverkar 

prestationen negativt eller är psykiskt påfrestande för en enskild individ (Lennéer Axelson & 

Thylefors, 2013). 

 

2.3 Konflikthanteringsstilar 

För att hantera konflikter som uppstår mellan två parter, beskriver Rahim (2001) att 

parterna kan använda olika konflikthanteringsstilar. Stilarna kan användas av överordnade, 

underordnade samt jämlikar och genom åren har forskare debatterat kring antalet stilar som 

finns, vilket har varierat mellan två till fem stycken. Rahims modell (Figur 2) med fem 

konflikthanteringsstilar utgår från två dimensioner som benämns Omsorg om egna intressen 
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och Omsorg om andras intressen (Rahim, 2001). Rahim (2002) poängterar att det är viktigt 

att förstå att de två dimensionerna utgår från en person som är involverad i en konflikt och 

dennes förhållningssätt till sig själv och den andra parten i just den stunden. 

 

 

Figur 2: Rahims modell av de fem konflikthanteringsstilarna 

 

2.3.1 Beskrivning av de fem stilarna 

I sin kategorisering av konflikthanteringsstilar har Rahim (2001) lämnat teorin om att det 

endast finns ett bästa sätt att hantera situationer och istället utgått från den 

situationsbaserade teorin, vilken innebär att varje enskild konflikt bör matchas med en viss 

stil i syfte att uppnå effektiv hantering. 

 

Den Dominerande stilen (Figur 3) sätter sitt eget syfte före den andra partens (Lawless & 

Trif, 2016) och Rahim (2001) beskriver den Dominerande stilen som lämplig när frågan är 

viktig för individen eller när den andra partens åsikt är skadlig för den första parten. Denna 

stil kan användas av en överordnad när exempelvis snabba beslut krävs men kan också 

användas av en underordnad för att bland annat förhindra att implementeringar av oönskade 

riktningar genomförs. Då den Dominerande stilen används vid snabba beslut är den inte 

lämpad för komplexa konflikter där parterna har tid att komma fram till ett bra beslut.  
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Om båda parterna i konflikten är lika mäktiga är dock risken med den Dominerande stilen 

att konflikten hamnar i ett dödläge som inte går att bryta. Vidare beskriver Rahim (2001) att 

en underordnad med stor kompetens kan känna irritation i situationer där den överordnade 

använder sig av dominans. 

 

 

Figur 3: Dominerande 

 

Den Samarbetande stilen (Figur 4) handlar om att parterna ska komma fram till en lösning 

som gynnar båda (Lawless & Trif, 2016) och enligt Rahim (2001) är denna stil lämplig vid 

komplexa konflikter som en individ inte kan lösa på egen hand utan där resurser från olika 

parter behövs för att lösa den gemensamma konflikten. Detta innebär att den Samarbetande 

stilen inte lämpar sig för simpla konflikter, när de involverade inte är tränade i 

problemlösning eller när konflikten kräver snabbt agerande (Rahim, 2001). 

 

 

Figur 4: Samarbetande 

 

När den ena parten varken bryr sig om sitt eget eller den andra partens intresse, kan den 

Undvikande stilen (Figur 5) anammas (Lawless & Trif, 2016). Denna stil påstår Rahim (2001) 

lämpar sig bäst för konflikter där nackdelarna överväger fördelarna som kommer av 

konfrontation. Denna stil är även lämplig när parterna behöver ta sig tid att lugna ned sig 

innan de tar tag i en större konflikt. I situationer där det är den ena partens ansvar att lösa 
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konflikten eller när snabba åtgärder krävs hävdar Rahim (2001) att den Undvikande stilen 

inte är lämplig. 

 

 

Figur 5: Undvikande 

 

Det som karaktäriserar den Anpassande stilen (Figur 6) är att här bortser personen i fråga 

från sina egna intressen och individen fokuserar på att tona ner skillnaderna och betona 

likheterna (Lawless & Trif, 2016). En part som anammar den Anpassande stilen tror sig ha 

fel eller känner att den inte är insatt, det vill säga att problemet är större för den andra parten 

eller att relationen är för viktig för att skapa motstånd. En individ som anammar denna stil 

kan även göra det med egen vinning i åtanke då denne kan anpassa sig i syfte att få någonting 

tillbaka i framtiden. Med anledning av detta bör en individ inte använda sig av denna stil om 

frågan är viktig för individen eller om denne anser att den andra parten agerar oetiskt 

(Rahim, 2001). 

 

 

Figur 6: Anpassande 

 

Den sista stilen, den Kompromissande (Figur 7), förknippas med att ge och att ta för att 

säkerställa att båda parters intressen blir uppfyllda (Lawless & Trif, 2016). Rahim (2001) 

förklarar att stilen är lämplig när parternas mål är gemensamma eller när parterna är lika 

mäktiga och har nått en återvändsgränd i processen. Denna stil är även användbar i 

situationer som kräver en tillfällig lösning till komplexa konflikter eller som alternativ utväg 
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när andra stilar har visat sig vara ineffektiva. Rahim (2001) menar att en Kompromissande 

stil har visat sig leda till misslyckade försök att formulera effektiva lösningar på lång sikt och 

konstaterar att denna stil inte lämpar sig för komplexa problem som kräver problemlösning. 

Den Kompromissande stilen är även olämplig när det kommer till de involverade parternas 

värderingar (Rahim, 2001). Däremot kommer Rahim (2002) fram till att denna stil är mest 

lämpad att använda för att lösa interpersonella konflikter. 

 

 

Figur 7: Kompromissande 

 

2.3.2 Beskrivning av behagliga och obehagliga stilar 

DeChurch et al. (2007) kategoriserar de fem konflikthanteringsstilarna Dominerande, 

Samarbetande, Undvikande, Anpassande och Kompromissande i behagliga och obehagliga 

stilar. Den Dominerande och den Undvikande stilen kategoriseras som obehagliga stilar 

medan den Samarbetande och den Anpassande stilen anses tillhöra de behagliga stilarna. 

DeChurch et al. (2007) beskriver vidare att den Kompromissande stilen har en måttlig grad 

av behag och befinner sig i en mittenkategori av behagliga och obehagliga stilar. De 

sakkonflikter som hanteras med obehagliga stilar anses enligt DeChurch et al. (2007) vara 

mer benägna att skapa relationskonflikter än de sakkonflikter som hanteras med behagliga 

stilar. DeChurch et al. (2007) menar därmed att graden av behag spelar stor roll i 

sakkonflikters övergång till relationskonflikter och att en bidragande faktor till denna 

överlappning är användandet av obehagliga stilar då detta genererar relationskonflikter, 

oavsett vad konflikten grundade sig på från början. Orsaken till detta är att teammedlemmar 

upplever sådana tillvägagångssätt som okonventionella och agerar respektlöst gentemot de 

individer som anammar dessa stilar. DeChurch et al. (2007) drar slutsatsen att sakkonflikter 

som hanteras med en obehaglig stil kommer att skapa fler relationskonflikter än 

sakkonflikter som hanteras med en behaglig eller Kompromissande stil. 

 

2.3.3 Tredje parts roll 

Förutom de teorier som presenterats ovan, har även andra aspekter analyserats, såsom 

vikten av att ha en tredje part som stöd för att hantera konflikter. Lind och Skärvad (2004) 
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betonar att även om konflikter som uppstår inom ett team kan vara till både för- och nackdel, 

bör teamet utse en utomstående person, det vill säga en person som står utanför teamet, som 

kan hantera konflikten. Denna person bör dock känna till teamets arbete samt 

teammedlemmarna väl och personen bör användas för att få ett tredje perspektiv i syfte att 

underlätta hanteringen av konflikten som uppstått. Även Ancona (1990) beskriver behovet 

av en tredje parts involvering i konflikthanteringen. 

 

Ancona (1990) beskriver att när alldeles för stort fokus läggs på interna relationer utan att 

ta hänsyn till input från omvärlden ger detta upphov till att teammedlemmarna blir 

improduktiva. Detta då teammedlemmarna lägger för stort fokus på de interna konflikterna 

utan att vara villiga att ta emot hjälp från utomstående i ledande position eller omgivningen 

i övrigt (Ancona, 1990). Om ett team väljer att hantera de konflikter som uppstår inom 

teamet på egen hand, bör teamet agera precis som de gör för att exempelvis lösa tekniska 

problem, då de med stor säkerhet systematiskt följer ett antal steg i en framarbetad modell 

(Lennéer Axelson & Thylefors, 2013). Vidare menar författarna att fokus inte ska ligga på 

konflikten, utan istället på vad parterna vill uppnå. Genom att ta tag i konflikten på detta sätt 

ges möjligheten att konflikten avdramatiseras och istället omvandlas till ett gemensamt mål. 

Lennéer Axelson och Thylefors (2013) beskriver också att om det är fler än två parter 

inblandade i en konflikt försvåras hanteringsarbetet och lösningen måste då vara mer 

komplex. 

 

2.4 Temporalitet 

Mycket har studerats inom ämnet temporalitet, men forskare är inte överens om vad 

begreppet inrymmer, då det innefattar ett flertal dimensioner. Temporalitet har bland annat 

studerats utifrån uppfattningen av tid, såsom världstid, men enligt Hernes, Simpson och 

Söderlund (2013) bör det studeras ur ett bredare perspektiv då författarna beskriver hur 

tiden som förflyter är det som formar själva tillvaron. Vidare redogör författarna att 

kausalitet är sammankopplat med det bredare perspektivet under förutsättning att individen 

är medveten om kopplingen mellan orsak och verkan, det vill säga att dess handlingar formar 

tillvaron. 

 

Det bredare perspektivet innebär att koppla ihop dåtid, nutid samt framtid och brukar 

benämnas Dåtid-Nutid-Framtid (Hernes, Simpson & Söderlund, 2013; Simpson, 2009). 

Hernes, Simpson och Söderlund (2013) betonar att det är viktigt att förstå att tid och 

erfarenhet inte är två isolerade faktorer, utan att de måste samverka för att vi människor ska 

bibehålla det som gör oss till just människor. Med detta menas att vi kan se samband mellan 

våra handlingar, vilket ger oss vägledning i moraliska beslut samt bidrar till mening med 

livet. Hernes, Simpson och Söderlund (2013) beskriver Dåtid-Nutid-Framtid utifrån ett 
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organisationsperspektiv och Simpson (2009) förklarar att beslut som tas i nutid beror på 

både dåtid och framtid då en individ påverkas av både erfarenheter från dåtiden som 

sannolika utfall i framtiden.  

 

Simpson (2009) tar konceptet Dåtid-Nutid-Framtid ett steg längre då hon beskriver att det 

är av stor vikt att forskare studerar begreppet med hjälp av ett praktiskt, snarare än ett 

teoretiskt, tillvägagångssätt eftersom vi som praktiker deltar i den sociala tillvaron.  Detta 

medför att det är vi människor som skapar och ombildar tillvaron, vilket i sin tur formar våra 

egna tankar och handlingar. Genom att studera begreppet med ett praktiskt tillvägagångssätt 

kan vi förstå vad individer inom organisationer faktiskt gör och om ett pragmatiskt synsätt 

appliceras menar Simpson (2009) att det är möjligt att förstå hur någonting framträder, 

snarare än vad det är som framträder. 
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3 Metod 

I detta avsnitt kommer en genomgång av de tillvägagångssätt, både teoretiska samt 

praktiska, som följts att presenteras. Inom det teoretiska tillvägagångssättet diskuteras val 

av forskningsstrategi, vetenskapsteoretiskt perspektiv samt studiedesign och inom det 

praktiska tillvägagångssättet avhandlas val som gjorts under litteratursökningen, hur 

insamling, bearbetning samt analys har gått till, vilka etiska överväganden som gjorts och 

till sist diskuteras hur studiens kvalitet har påverkats av metodvalen. 

 

3.1 Teoretiskt tillvägagångssätt 

Genom syftet ämnar studien bidra till ökad förståelse för hur teammedlemmar upplever 

konflikthantering. För att besvara forskningsfrågorna har studien gått på djupet, vilket 

innebär att en passande forskningsstrategi är den kvalitativa (Bryman & Bell, 2017; David & 

Sutton, 2016). I denna studie har det konstruktionistiska synsättet använts, då 

utgångspunkten var att konflikter och konflikthantering är socialt konstruerade, vilket enligt 

Bryman och Bell (2017) karaktäriserar konstruktionismen. Även David och Sutton (2016) 

beskriver hur detta synsätt är sammankopplat med den kvalitativa forskningsstrategin, då 

författarna argumenterar för att den kvalitativa strategin utgår från att människor är de som 

skapar de sociala förhållandena snarare än att de är en produkt av dessa. Då denna studie 

utgår från ett icke-objektivt synsätt, kommer vi som genomför studien vara en del av den 

vilket medför att vi kommer att referera till oss själva som första snarare än som tredje 

person. 

 

Då studien ämnar tolka hur olika individer upplever konflikthantering var det lämpligt att 

vetenskapsteoretiskt anta en tolkande synvinkel (David & Sutton, 2016) genom ett 

fenomenologiskt perspektiv och Bryman och Bell (2017) hävdar att det fenomenologin utgör 

en del av den tolkande synvinkeln. David och Sutton (2016) beskriver att det 

fenomenologiska perspektivet är nära knutet till konstruktionism, då fenomenologer ämnar 

observera individers upplevelser och då denna studie syftar till att visa upp teammedlemmars 

upplevelser av konflikthantering, är således fenomenologin ett passande perspektiv. Vidare 

är det fenomenologiska perspektivet nära knutet till samspelet mellan en individ och dess 

omvärld och för att komma åt fenomenets kärna måste kunskap som inte är evident given, 

läggas åt sidan (Husserl, 1995). Husserl (1995) beskriver att detta är nödvändigt för att kunna 

betrakta fenomenet utan att påverkas av förutfattade meningar och David och Sutton (2016) 

argumenterar för att studier som görs med ett fenomenologiskt eller tolkande perspektiv 

bottnar i mikrointeraktioner, vilket bidrar till djup snarare än generaliserbarhet, någonting 

som varit centralt för denna studie. Genom att studera individers upplevelser av 

konflikthantering fenomenologiskt, ämnar studien fånga olika perspektiv av hur konflikter 

upplevs. Detta i sin tur innebär att studien belyser fenomenet subjektivt, då studien tar 
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avstamp i hur individerna själva upplever att konflikterna har hanterats. Vidare ämnar 

undersökningen vetenskapliggöra, ur ett tidsperspektiv, de erfarenheter som individerna 

innehar. Detta har tidigare beskrivits i avsnittet Teoretisk referensram. Som komplement till 

temporalitetsteorierna har även det fenomenologiska perspektivet tillämpats. Då en av 

fenomenologins grundpelare är att verkligheten konstrueras av oss individer (David & 

Sutton, 2016), ämnar vi komma underfund med hur teammedlemmars upplevelser av 

konflikthantering påverkar deras framtida agerande, det vill säga hur deras erfarenheter har 

format hanteringen av konflikter. 

 

Det går att diskutera huruvida det fenomenologiska perspektivet krockar med en deduktiv 

ansats, då perspektivet handlar om att lägga kunskap åt sidan för att komma åt fenomenets 

kärna (Husserl, 1995) samtidigt som en deduktiv ansats tar avstamp i teoretiska antaganden 

(David & Sutton, 2016). Inom det fenomenologiska perspektivet vill forskaren fånga 

erfarenheter och upplevelser av ett fenomen (David & Sutton, 2016) och i denna studie har 

vi utgått från att människor har erfarenheter som påverkar deras upplevelser av konflikter. 

Att utgå från att människor har erfarenhet är ett teoretiskt antagande och därmed har studien 

en deduktiv ansats samtidigt som fenomenenet studeras ur ett fenomenologiskt perspektiv. 

Vidare har vi även antagit att konflikter hanteras, vilket i denna studie innebär att även om 

de två parter som är inblandade i konflikten eller en tredje part väljer att inte agera, betraktas 

det som att konflikten har hanterats, då hanteringen har handlat om att inte ingripa. De 

teorier som har legat till grund för studien återfinns på olika teoretiska nivåer, där den 

fenomenologiska teorin har haft en övergripande styrning av studien, medan de teorier som 

lyftes i avsnittet Teoretisk referensram har en närmre koppling till ämnet konflikter. 

 

3.1.1 Studiedesign 

För att fånga teammedlemmarnas upplevelser av konflikthantering, var det nödvändigt att 

välja en passande studiedesign. En form av studiedesign är fallstudier, som beskrivs som 

användbar när syftet är att ge en detaljerad analys av exempelvis en individ (Bryman & Bell, 

2017; David & Sutton, 2016). En fallstudie är icke-komparativ (David & Sutton, 2016) och för 

att kunna göra jämförelser mellan flera fall är det nödvändigt att göra en flerfallsstudie, även 

kallad en komparativ fallstudie (Bryman & Bell, 2017). Med det fenomenologiska 

perspektivet i ryggen har denna studies design utgått från en komparativ fallstudie, där fallet 

har vart teammedlemmen, då det intressanta i denna studie var att fånga teammedlemmens 

upplevelse av konflikthanteringen. Bryman och Bell (2017, s. 386) beskriver att “vi inte kan 

förstå hur medlemmarna av en social grupp beter sig om vi inte tar hänsyn till den speciella 

miljö som de är verksamma i.” och betonar således vikten av att studera fallet i dess kontext. 

I denna studie har fallets kontext varit teamet samt den organisation där teammedlemmen 

ingår. Yin (2018) beskriver att det finns olika typer av fall inom en komparativ fallstudie. Den 

typ av fall som valdes för denna studie följer den bokstavliga upprepningen, då fallen valdes 
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utifrån deras liknande kontext i och med att alla fall ingår i ett team. De fall som valdes ut var 

inte heller av sådan karaktär att de i förväg förväntades ge kontrasterande resultat. 

 

3.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

För att möjliggöra att uppfylla studiens syfte samt forskningsfrågorna gjordes ett antal val 

gällande praktiska tillvägagångssätt, såsom urval av litteratur, val av metod för insamling av 

data, val av analysmetod samt etiska överväganden. Dessa val presenteras nedan, under 

respektive rubrik och avslutas med en kvalitetsdiskussion. 

 

3.2.1 Litteratursökning 

För att identifiera relevant litteratur som behandlar ämnet konflikt samt konflikthantering 

har en litteratursökning samt ett noggrant urval av teorier gjorts. David och Sutton (2016) 

redogör för att ett urval måste göras för att säkerställa att den forskning samt teori som 

samlas in är adekvat och att forskaren måste värdera det insamlade materialet. I denna studie 

har arbetet som legat till grund för värderingen varit att ta fram relevanta sökord, använda 

lämpliga databaser samt att till sist utvärdera materialet efter antal citeringar verket har. 

Nyare publicerad forskning har också valts, även om dessa verk oftast har haft en lägre andel 

citeringar. 

 

De två huvudsakliga databaser som har nyttjats är UniSearch och Scopus. I dessa databaser 

har följande sökord använts: conflict, conflict resolution, conflict management, problem, 

team, leader, leadership, intragroup, interpersonal, konflikt, konflikthantering samt 

problemhantering. I förstadiet till studien användes även nämnda sökord i kombination med 

review eller literature för att få tag i översiktsartiklar inom ämnet. Utöver att identifiera 

relevant forskning med hjälp av sökord, har också artiklar valts utifrån kriteriet att de har 

citerat välkända forskare inom fältet. Till sist har även studier som andra forskare refererat 

till inkluderats. 

 

3.2.2 Urval och insamling av data 

För att göra ett urval av fall och respondenter till studien beskriver Bryman och Bell (2017) 

att forskaren kan använda sig av någonting som kallas målstyrt urval genom att utgå från 

studiens syfte. Då syftet med denna studie var att bidra till ökad förståelse för hur 

teammedlemmar upplever konflikthantering, valdes respondenter ut utifrån att de var 

medlemmar i ett team. Totalt har fyra fall studerats och de respondenter som deltog tillhörde 

inte samma team eller organisation. Detta ökade studiens genomförbarhet eftersom det kan 

vara svårt att få tillgång till flera resurser inom samma team. En annan form av urval är det 

selektiva, där forskarens egen kunskap styr urvalet (David & Sutton, 2016) och i denna studie 
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har det målstyrda kombinerats med det selektiva urvalet, då vi valde att kontakta 

organisationer som ansågs vara representativa och detta grundades på våra egna 

uppfattningar. De organisationer som ansågs representativa valdes ut utifrån kriterierna att 

de arbetade teambaserat samt var verksamma inom valfri bransch inom privat eller offentlig 

sektor. Ytterligare ett kriterium var att de teammedlemmar som ingick i studien skulle vara 

del av ett team som var uppbyggt på ett traditionellt sätt och således inte vara virtuellt med 

teammedlemmar som arbetar på distans. Urvalet av fall resulterade i fyra stycken då det 

ansågs vara av tillräcklig omfattning för studien. 

 

Inom ett tolkande perspektiv är intervju en av de rekommenderade metoderna (David & 

Sutton, 2016) och i denna studie var intervjuer mest lämpade då dessa, enligt Justesen och 

Mik-Meyer (2011), återger hur de inblandade upplever en händelse. David och Sutton (2016) 

samt Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att intervjufrågorna kan vara halvstrukturerade 

och därmed ge möjlighet till anpassning av frågor samt frågeföljd. Dessa faktorer har varit 

relevanta för studien, då det har givit oss möjlighet att tolka det som berättats för att sedan 

formulera följdfrågor och på så vis bidra till ökad förståelse för det beskrivna fenomenet. 

Intervjusituationerna i denna studie har ämnat fånga respondenternas upplevelser och enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) är detta representativt för en intervju. För att minimera risken 

för att respondenten påverkades av andras upplevelser, har intervjusituationen varit unik 

snarare än gruppbaserad (David & Sutton, 2016). Kvale och Brinkmann (2014) föreslår att 

forskaren upprättar en intervjuguide som innehåller en översikt av de ämnen som ska täckas. 

Inför intervjuerna skapades en guide (Bilaga 1) vars frågor delades upp i inledande samt 

djupgående som ett resultat av några av de olika typer av frågor som Kvale och Brinkmann 

(2014) specificerar. Förutom detta delades de djupgående frågorna in i olika teman för att 

underlätta både vid formuleringen av frågorna samt vid intervjutillfället. Intervjuguiden 

innehöll frågor som användes som vägledning vid intervjutillfället. Samtliga frågor ställdes 

inte vid varje tillfälle, istället gjordes ett urval baserat på vad respondenten pratade om och 

på så vis följdes respondentens svar upp för att skapa ökad förståelse. Under tiden 

respondenten berättade om konfliktsituationerna ställdes frågor om dess känslor och 

upplevelser kring händelserna. För att dessa följdfrågor inte skulle vara ledande, 

formulerades de under intervjun snarare än före och finns därför inte med i intervjuguiden. 

Denna typ av följdfrågor präglade intervjun och var således ett genomgående inslag under 

hela intervjun. De frågor som finns i intervjuguiden fungerade även som stöd ifall 

respondenten inte var alltför talför och har således varit en förebyggande strategi. För att se 

till att frågorna genererade data som kunde användas för att besvara studiens 

forskningsfrågor genomfördes en pilotintervju, som utformades för att vara så lik de 

kommande intervjuerna som möjligt. Efter att denna pilotintervju ägt rum diskuterades 

frågorna och vissa justeringar gjordes. I intervjuguiden användes termen arbetsplats 
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synonymt med team för att underlätta för respondenten, en modifiering som upptäcktes och 

gjordes efter genomförd pilotintervju. 

 

David och Sutton (2016) beskriver att det är viktigt att fundera över hur valet av plats och tid 

för intervjun kan öka möjligheten för att respondenten känner sig trygg. Vidare framhåller 

författarna att intervjuaren bör se till att platsen intervjun hålls på inte påverkar 

respondentens svar, då externa faktorer, som exempelvis en närvarande chef, kan göra 

respondenten osäker. Detta säkerställdes genom att vi lät respondenterna bestämma om 

intervjun skulle ske under eller efter arbetstid samt om den skulle genomföras på 

respondentens arbetsplats eller på en neutral plats. Intervjuerna i denna studie har spelats 

in, då detta enligt Kvale och Brinkmann (2014) möjliggör för forskaren att gå tillbaka och gå 

igenom materialet ytterligare en gång, vilket inte är möjligt i samma grad om forskaren 

enbart tar anteckningar. Intervjun inleddes med att respondenterna informerades om syftet 

med intervjun, inspelningsenheten, etiska aspekter och utrymme gavs också till om personen 

hade frågor innan intervjun började – några av de saker som Kvale och Brinkmann (2014) 

påstår bör beaktas redan från början. Den inledande fasen följdes av inledande frågor för att 

få en klar bild av respondenten samt dennes kontext. Detta följdes av djupgående frågor om 

fenomenet konflikthantering i syfte att komma åt respondentens upplevelser. Inför 

intervjuerna förbereddes frågor som kunde ställas beroende på vilken riktning respondenten 

tog i sina svar, vilket var viktigt då en spontan intervju enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

med största sannolikhet inte kommer att leda till värdefull information i form av betydelsefull 

kunskap. Kvale och Brinkmann (2014) påstår att intervjun bör kompletteras med en 

uppföljning efter intervjun då respondenten många gånger känner sig tom och att denne har 

avslöjat för mycket. Denna rekommendation följdes i form av ett kort avslappnat samtal, som 

inte spelades in. 

 

Utöver intervjuerna har en dokumentstudie gjorts, då information om organisationerna som 

studerats inhämtats. Dokumenten har legat till grund för att få en djupare förståelse för 

kontexten samt för att utforma intervjufrågor. Insamling av data från varje enskilt fall har 

skett vid en tidpunkt och studien har inte ämnat beskriva utvecklingen av upplevelsen över 

tid, men däremot fanns möjligheten att respondenterna själva valde att beskriva hur 

upplevelserna hade förändrats över tid. De upplevelser som studerades utgick från 

konflikthantering som var historisk, vilket innebar att studien inte dokumenterade 

upplevelsen av hanteringen av aktuella konflikter.  

 

3.2.3 Analys och presentation av data 

Efter genomförda intervjuer var det dags att förbereda intervjumaterialet för analys, vilket 

gjordes genom att vi båda lyssnade på intervjuerna samt skrev ner stödord och sedan 

transkriberades relevanta delar av intervjuerna. Anledningen till att båda lyssnade på det 
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inspelade materialet var för att inte riskera att det tolkades enspårigt. För att sammanställa 

och analysera all insamlad data valdes tematisk analys som verktyg. De uttryck som 

analyserades var både verbala samt icke-verbala, i form av det som sades under intervjun, 

respondentens ton och gester samt den skrivna information som kom från respektive 

organisations hemsida. Efter detta ställdes våra tolkningar av respektive intervju mot 

varandra i syfte att belysa likheter och skillnader. Vid detta tillfälle kodades anteckningarna 

utifrån, för studien, centrala begrepp. Kodningen kan vara antingen teori- eller datastyrd 

(Braun & Clarke, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014) och i denna studie har koderna skapats 

utifrån vad respondenterna faktiskt sade och således varit datastyrda. Braun och Clarke 

(2012) beskriver den datastyrda ansatsen som ett sätt att låta respondentens upplevelser och 

erfarenheter komma till uttryck. Efter att koderna skapats följde en process där koderna 

grupperades och teman togs fram och Braun och Clarke (2012) beskriver denna process som 

aktiv, då den innebär att teman konstrueras snarare än upptäcks. Efter detta gick vi igenom 

samtliga potentiella teman och döpte dem utifrån dess specifika innehåll. Enligt Braun och 

Clarke (2012) ska temats namn berätta mycket och författarna beskriver att det ska vara 

tydligt, men att det får innehålla humoristiska inslag. Vidare betonar författarna att ett sätt 

att skapa intresseväckande namn är att använda citat, någonting som tagits fasta på i denna 

studie då varje tema innehåller ett citat. 

 

För att anonymisera respondenterna i studien har vi valt att referera till dem som “hen”. 

Ytterligare ett aktivt val som gjordes under analysprocessen var att sammanställa och 

presentera insamlad data på ett intresseväckande sätt. Detta gjordes genom att döpa 

respektive respondent efter en fornnordisk gud. Respondenternas namn genererades från 

Nordiska Museets test “vem är du i nordisk mytologi?”, där vi besvarade frågorna utifrån vad 

som framkom under respektive intervju. Även om den valda guden har en uttalad 

könstillhörighet finns det ingen koppling mellan respondentens och gudens könstillhörighet. 

För att presentera respektive fall, under empiriavsnittet, på ett lättöverskådligt sätt 

komponerades en text om varje guds personlighetsdrag som inleder respektive 

fallpresentation. Detta följs av en beskrivning av fallet som person samt dess kontext och 

avslutas med respektive falls upplevelser av konflikthantering utifrån tre teman som 

framkom under intervjuerna: hantering, chefens roll samt påverkan. Under studiens gång 

har vi uppmärksammat hur läsarens förutfattade meningar, om exempelvis gudarnas 

personligheter samt respondenternas titlar, har färgat de tolkningar läsaren gör. Därför vill 

vi uppmana läsaren att distansera sig från dessa förutfattade meningar för att kunna skapa 

sig en bild av respondenterna, utifrån det som framkommer i studien. 

 

För att ställa fallen mot varandra i analysavsnittet, valde vi att använda den metod som Yin 

(2018) kallar för tvärfallsyntes. Denna metod är passande för flerfallstudier och 

utgångspunkten för denna metod är att forskaren först beskriver varje fall separat för att 
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sedan ställa de olika fallen mot varandra i en gemensam analys (Yin, 2018). När fallen 

analyserades separat samt gemensamt användes tre teman som baserades på teorierna som 

använts i studien, i syfte att finna likheter samt olikheter mellan de olika fallen. Yin (2018) 

betonar vikten av att behålla och beskriva varje enskilt falls individuella karaktär för att sedan 

kunna göra jämförelser mellan fallen. 

 

3.2.4 Etiska överväganden 

David och Sutton (2016, s. 464) definierar etik som ”Den gren av filosofin och det område av 

det vardagliga tänkandet som sysslar med frågor om vad som är moraliskt rätt och fel.” 

Vidare förklarar författarna att samtycke krävs för att få tillstånd av respondenterna att få ta 

del av deras integritetsnära upplevelser. Inför de genomförda intervjuerna kontaktades 

samtliga respondenter och ett informationsbrev (Bilaga 2), som beskrev vad studien skulle 

handla om, skickades ut. Detta för att säkerställa att de var medvetna om vad intervjuerna 

skulle handla om och för att förhindra eventuella missförstånd. I samband med intervjun 

skrev respondenterna på ett samtyckesintyg (Bilaga 3) där de intygade att de hade tagit del 

av informationen samt var införstådda med vad som gällde. Detta samtyckesintyg följde de 

rekommendationer som Vetenskapsrådet (1990) kallar Samtyckeskravet, då detta krav 

innebär att samtycke för undersökningar med aktiva insatser alltid ska inhämtas samt att 

respondenten ska kunna avbryta när som helst utan att det leder till negativa påföljder. 

  

David och Sutton (2016) diskuterar skydd av data och hävdar att ett känsligt ämne, med 

hänsyn till att känsligt är subjektivt, blir mer komplext vid öppna intervjuer, vilket i allra 

högsta grad har varit relevant vid datainsamlingen för denna studie. Därför har det varit 

särskilt viktigt att respondenterna får en grundlig genomgång av vad studien kommer att 

behandla för att de ska ha möjlighet att dra sig ur, som ett led i att säkerställa att 

Vetenskapsrådets (1990) huvudkrav Informationskravet uppfylldes. Informationskravet 

innebär, förutom rätten att avbryta, att respondenten vet vad som gäller för behandling av 

dess uppgifter samt att insamlad data inte ska användas i annat syfte än forskning.  Enligt 

Vetenskapsrådet (1990) är det även av nytta att informera om hur och var resultaten kommer 

att publiceras, vilket respondenten informerades om i samband med intervjun. 

  

Vid insamling och användning av data är det viktigt att hänsyn tas till integritetsskyddet, 

vilket görs genom konfidentialitet eller anonymitet (David & Sutton, 2016). 

Konfidentialitetskravet är det tredje krav som Vetenskapsrådet (1990) ställer och det innebär 

bland annat att personuppgifter ska hanteras på ett sätt som inte gör det möjligt för 

utomstående att identifiera eller komma åt uppgifterna. För att säkerställa att den data som 

samlades in behandlades konfidentiellt såg vi till att informationen endast fanns på en 

fildelningstjänst, Microsoft OneDrive, som endast vi hade åtkomst till. Vidare menar David 

och Sutton (2016) att människorelaterad forskning måste ta hänsyn till etiska aspekter i sitt 
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urval, vilket bland annat innebär spridningen av resultaten. I denna studie har 

respondenterna hållits anonyma när resultatet väl har spridits, för att ingen som tar del av 

resultatet ska kunna identifiera varken respondenten eller organisationen som har varit en 

del av studien. Istället för att intervjua ett flertal teammedlemmar som ingår i samma team 

har i denna studie endast en person per team intervjuats. Detta har medfört att anonymiteten 

har förstärkts då de som deltar i studien inte kommer veta vilka de andra respondenterna i 

studien är. Anonymiteten bidrar också till att vid spridning av studien ska respondenterna 

inte på något sätt skadas i form av exempelvis repressalier. All data som samlats in kommer 

dessutom efter att arbetet har avslutats att förstöras. Detta för att uppfylla det sista kravet 

som Vetenskapsrådet (1990) benämner Nyttjandekravet, det vill säga att uppgifter som är 

ämnade för forskning inte får användas för andra syften eller utan godkännande från 

respondenten för sådant som kan påverka denne. 

  

David och Sutton (2016) beskriver att en forskare som samlar in och lagrar personliga 

detaljer måste förhålla sig till dataskyddslagar. Detta är aktuellt i denna studie då 

dataskyddsförordningen, GDPR, har satt riktlinjerna för hur insamlad data har hanterats. 

Exempel på detta är att fildelningstjänsten som användes följer riktlinjerna för GDPR och på 

så vis har studiens arbetssätt anpassats efter denna förordning. Vetenskapsrådet (1990) 

beskriver även två översiktliga krav att förhålla sig till: Forskningskravet som innebär att 

människors kunskap ständigt utvecklas och metoder förbättras men att individer även har 

rätt att ställa krav enligt Individskyddskravet. Detta sistnämnda krav, som är en given 

utgångspunkt för forskningsetiska överväganden, innebär att människor inte får utsättas för 

psykisk eller fysisk skada och inte heller förödmjukas eller kränkas. Dessa två översiktliga 

krav agerar inte isolerat utan ska alltid vägas mot varandra (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Vetenskapsrådet, 1990). Detta har tillämpats i denna studie i och med att konflikter och dess 

hantering har belysts, vilket tämligen kan vara känsligt. Ambitionen har därmed varit att 

samla in information för att bidra till forskning men detta har ställts mot risken att någon tar 

psykisk skada av ämnen som har berörts eller av publiceringen av resultaten. 

 

3.2.5 Kvalitetsdiskussion 

Inledningsvis utfördes en litteratursökning och sökorden formulerades utifrån att relevanta 

begrepp valdes. För att skapa kvalitet i studien användes även synonymer för att fånga 

ämnets bredd och både svenska och engelska sökord användes. De två databaserna som 

nyttjades var UniSearch och Scopus och eventuellt hade resultatet kunnat bli bättre om fler 

databaser hade använts men då tidsåtgången vägdes mot nyttan, resulterade detta i att valet 

föll på två databaser. Det faktum att UniSearch innefattar ett flertal databaser möjliggjorde 

trots allt en bredd eftersom sökresultatet inte begränsades. 
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För att välja ut de fall som skulle studeras kombinerades målstyrt och selektivt urval. I och 

med att vi har styrt vilka företag samt respondenter som kontaktats har det medvetet eller 

omedvetet kunnat påverka studiens resultat. Dessa risker har reducerats med hjälp av det 

informationsbrev som sändes ut till organisationerna. I informationsbrevet tydliggjordes vad 

syftet med studien är samt vilken arbetsform som var relevant för studien. Detta ledde till att 

vissa organisationer som kontaktades sållade bort sig själva då de inte arbetade teambaserat 

och därför valde att tacka nej till att delta. Urvalet stämmer även överens med det teoretiska 

tillvägagångssätt som har valts i studien då en kvalitativ studie ämnar studera fallen på 

djupet, vilket innebär att studiens urval inte behöver vara slumpmässigt. Samtliga fall i 

studien har ingått i ett team men inte tillhört samma team eller samma organisation, vilket 

har säkerställt den interna anonymiteten. Detta har ökat resultatets kvalitet då samtliga fall 

har kunnat berätta om konfliktsituationer som de annars eventuellt inte hade velat ta upp. 

Att respondenterna samt organisationerna de arbetar inom hålls anonyma ställer höga krav 

på oss vid genomförandet av studien då tillförlitligheten för dessa kan ifrågasättas eftersom 

det blir svårare att bevisa att det som skrivits är sant. 

 

 I syfte att formulera bra frågor genomfördes en pilotintervju som följdes av att vissa frågor 

justerades för att säkerställa att samtliga respondenter uppfattar frågorna på liknande sätt. 

Enligt David och Sutton (2016) är en pilotintervju ett rekommenderat verktyg för att skapa 

reliabilitet och den kan också användas för att träna upp intervjuarens förmåga, någonting 

vi tog fasta på. 

 

För att addera bredd till studiens djup hade en kombination av intervjuer och enkäter kunnat 

användas. Detta alternativ valdes dock bort med tanke på tidsramen och det faktum att 

respondenterna i sådana fall redan hade reflekterat över ämnet och på sätt hade kunnat 

polera sin bild av verkligheten, vilket hade lett till att vi inte hade fått spontana svar och 

reaktioner. Genom detta val fångades respondenternas spontana svar och i och med att 

intervjuerna spelades in hade vi möjlighet att ordagrant fånga det personen faktiskt sade 

snarare än det som i annat fall hade behövt återskapas från ens minne. Dessutom fördes 

anteckningar om respondentens reaktion och tonfall under intervjun, vilket var ett stärkande 

komplement till ljudupptagningen. Innan intervjuerna genomfördes var vår uppfattning att 

inspelningsenheten skulle vara ett störande moment som bidrog till en osäkerhet hos 

respondenten. Därför var vi noggranna med att tala om för respondenterna när inspelningen 

påbörjades samt avslutades i syfte att de skulle uppleva att de hade kontroll. Vi 

uppmärksammade att samtliga respondenter kände någon form av oro inför att intervjun 

skulle spelas in men vi upplevde att denna oro avtog så fort intervjun hade kommit igång. 
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För att analysera insamlad data följdes processen för tematisk analys. Vid transkribering av 

data arbetade vi parallellt för att en persons tolkning inte skulle snedvrida resultatet. På så 

vis ökades förutsättningen för intern validitet, då detta enligt David och Sutton (2016) 

innebär att det som respondenterna säger faktiskt ska vara det som framkommer i studiens 

resultat. Vidare menar författarna att en studie även ska uppnå extern validitet, som beskrivs 

som att den data som samlas in ska stämma överens med populationen. För att uppnå detta 

har vi i denna studie valt respondenter som kommer från olika branscher samt som arbetar 

i både privat och offentlig sektor. Vidare stärks validiteten av att samtliga respondenter 

arbetar och bor i olika städer och hälften av respondenterna kommer från två av Sveriges 

största städer, medan de andra två är hemmahörande i två mellanstora städer. 
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4 Empiri 

För att presentera resultatet av studien kommer respektive fall (Figur 8) beskrivas under 

en egen rubrik. Respektive fall presenteras genom en beskrivning av personen samt 

kontexten i vilken respondenten är verksam och konflikthantering utifrån tre teman som 

präglade intervjuerna. De tre teman var hantering, chefens roll samt påverkan och det 

sistnämnda utgår från hur kontexten påverkat respondentens konflikthantering eller hur 

respondenten själv påverkat kontexten med sitt sätt att hantera konflikter. 

 

 

Figur 8: Uppställning av studiens fyra fall 
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4.1 Fall 1 – Heimdall 

Fall 1 har namngetts efter guden Heimdall som beskrivs som kunnig och lojal samt som 

någon som inte är rädd för att påpeka brister (Historiska, u.å-b). Vidare beskrivs Heimdall 

även som en gud som har skarp syn och hörsel samt som någon som har koll på omvärlden. 

 

4.1.1 Beskrivning av Heimdall och dess kontext 

Det är en kall och regnig dag då vi parkerar bilen och vandrar vidare till huvudentrén där vi 

ska möta vår första respondent. ”Jag möter er vid huvudentrén”, skriver hen i ett meddelande 

och vi undrar var i den stora entrén vi egentligen ska mötas upp. Det är förväntansfullt och 

efter en stunds småprat dyker hen upp och vinkar oss till sig. Vi går igenom personalingångar 

och trappuppgångar för endast behöriga - det känns främmande, trots att många av 

människorna som sitter i labyrinten av kontorslandskap, korridorer samt små och stora rum 

tittar och hälsar lite blygt. Vi kommer fram till ett av många konferensrum i den stora 

byggnaden som tillhör ett av Sveriges universitetssjukhus. En ivrig Heimdall har under 

denna tid redan hunnit berätta om hur och varför planlösningen ser ut som den gör. 

Stämningen är avslappnad, det bjuds på kaffe och vårt första intryck av Heimdall är att hen 

har mycket att berätta om ämnet. 

 

Heimdall är utbildad läkare, men håller gärna sin akademiska bakgrund för sig själv: 

Jag har inte berättat för så många att jag är det [läkare], jag tycker att 

det är ganska spännande att se hur folk förhåller sig till varandra. 

 

Heimdall arbetade i närmare 20 år inom läkemedelsindustrin tills hen 2014 gick över till den 

offentliga sektorn, inom vilken hen är verksam än idag. Skillnaden mellan den privata och 

offentliga sektorn har gjort sig klart uppenbar i övergången då Heimdall förklarar att hen 

med sin 20-åriga erfarenhet trodde att hen hade mycket att komma med men att det, som 

hen uttrycker det: ”är en helt annan värld”. 

  

Stämningen i konferensrummet är bra under hela intervjun, Heimdall är pratglad och det 

märks att hen vill berätta om sina upplevelser. Heimdall är hela tiden noggrann med att 

förklara att senioritet medför erfarenhet och medvetenhet om att “världen ser annorlunda ut 

på andra sidan häcken”. Hen förklarar vidare att en fördel med att vara senior är att hen kan 

säga till människor, oavsett vilka titlar de har, att de behöver göra det ena eller det andra. En 

särskild självmedvetenhet hos Heimdall präglar intervjun, inte minst när hen berättar om 

sina styrkor. Att vara rak, klar och tydlig är de främsta egenskaperna och självinsikten, om 

att hen kan vara lite väl direkt, skapar andra fördelar i form av att hen gör medvetna val att 

få med sig människor som har andra egenskaper. Heimdall menar att det hen kallar för 
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”pansarvagnsattityden” och någon med mjuka hörn som kan ta de runda samtalen 

tillsammans bildar en bra kombination av personligheter som kan spelas mot andra parter i 

olika situationer. 

 

Heimdall återkommer flera gånger under intervjun till att beskriva konflikter som 

hälsosamma och som någonting positivt, då en konflikt kan leda till kunskap om hur 

människor som fungerar olika och har olika åsikter kan hanteras. Vidare beskriver Heimdall 

konflikter som dåliga “när det liksom växer ur och blir oproportionerligt stort” och 

exemplifierar detta med att förklara att individer är beredda att slåss för någonting så litet 

som en penna. Hen beskriver också att konflikter kan vara dåliga då någon, från baksidan, 

försöker att motarbeta gruppen. För att en konflikt ska kunna uppstå beskriver Heimdall att 

det måste vara minst två parter inblandade. Vidare förklarar hen att parterna antingen kan 

vara en enskild individ eller en grupp, men Heimdall avrundar med att förklara att det alltid 

finns en individ som företräder gruppen. 

 

Som tidigare nämnts pratar Heimdall mycket och lustfyllt under intervjun och hen är inte 

rädd för att ta upp aktuella exempel på konfliktsituationer som kanske ännu inte har 

preskriberats. Heimdalls långa och seniora erfarenhet har ändrat hens inställning till 

konflikter och dess hantering. Hen kan idag se jobbet som precis det - ett jobb som behöver 

utföras och att det gäller att hitta en smidig väg framåt. Detta, menar hen, är det sköna med 

att bli äldre – tryggheten i att kunna gå vidare, någonting hen betonar att hen har gjort från 

flera bolag. Inställningen idag är att hen gör jobbet för att betala sina räkningar och förklarar 

att “det var lite annorlunda när jag var 26”. Heimdall är lösningsorienterad som person och 

detta innebär att försöka klura ut var någonstans det klämmer, vilket kan ta ett tag. Hen 

förklarar att det är lika bra att ta tag i konflikten men att det kluriga är att veta vilken typ av 

personlighet den andra parten har och vilket som är det bästa sättet att ta upp det, med 

personen ifråga, på. 

  

Organisationen som Heimdall arbetar inom är ett av Sveriges universitetssjukhus med flera 

tusen anställda och organisationen är uppdelad i flera sjukhus på olika platser. Heimdall 

beskriver att stämningen inom dessa olika delar skiljer sig åt och menar att den platsen hen 

är på nu är mer hierarkisk och traditionell än en annan plats som tillhör organisationen och 

som hen har varit på tidigare. De som arbetar på golvet jobbar teambaserat för att det ska 

fungera men på nivåerna över beskriver Heimdall att organisationen är ”enormt hierarkisk”. 

Hen beskriver vidare att en människa anses vara bättre om denne individ är läkare kontra 

sjuksköterska. Heimdall nämner återkommande att det är stor skillnad på privat och 

offentlig sektor men att det bästa med att arbeta inom denna organisation är att det går att 

göra skillnad och det är roligt när det händer. Hen beskriver vidare att det gäller att förhålla 

sig till de yttre ramarna och göra det bästa möjliga av det. Heimdall berättar med ett nöjt 



   
 

28 
 

ansiktsuttryck att det är kul när någonting har lyckats då hen kan gå tillbaka och säga ”det 

här var jag med om och genomförde”. 

   

Projektet som Heimdall arbetar med ingår i ett större förändringsarbete som i sig är det stora 

projektet. Detta stora projekt är konsulttungt och tidsbegränsat och väntas pågå i ytterligare 

tio år. Inom det stora förändringsprojektet finns omkring tio områden som vidare har cirka 

fyra projekt vardera, varav ett av dessa är det som Heimdall leder. Det är hårda delegeringar 

uppifrån och Heimdall arbetar närmast med en konsult inom teamet men i projektet 

interagerar de olika projekten inom samma program. Det rör sig om cirka fem personer som 

Heimdall träffar åtminstone varje vecka men linjechefen är en av projektledarna så henne 

träffar Heimdall betydligt oftare. Det märks att Heimdall inte är rädd för att delegera och 

hens inställning är att det är roligast när medlemmarna inom teamet får tänka själva och 

ansvara för att utföra arbetet. Dock beskriver Heimdall att det finns ett beroendeförhållande 

inom teamet, det vill säga att alla är beroende av varandra och att de delar med sig för att 

projektteamet ska fungera. Hen fortsätter på samma spår och menar att det optimala är att 

teammedlemmarna sinsemellan har lyckats bygga högt i tak och kan komma med egna 

åsikter utan att det skapar problem. 

 

4.1.2 Hantering – “ingen idé att ducka” 

När Heimdall befinner sig i en situation där hen hamnat i konflikt med en annan individ 

väljer hen i de flesta fall att börja med att göra någonting själv och vanligtvis innefattar det 

att prata med personen i fråga. Heimdall beskriver att hen fokuserar på och hanterar de 

faktorer som ger ”konsekvenser både i mitt projekt och i helheten och sen andra människor 

runt omkring”. Hen berättar om en aktuell situation, där en individ i ett annat team, som 

Heimdalls team är beroende av, undanhåller information för att på så vis sätta sig själv i en 

bättre position. Heimdall säger: ”håller man på information så äger man makt” och syftar på 

att individer gynnar sig själva genom att inte dela med sig av information och Heimdall 

menar att detta riskerar att skada både hens team men också deras projekt. För att lösa denna 

konflikt valde Heimdall att prata med individen och betonar att hen försökte presentera 

lösningen som att ”om vi gör på det här sättet så kommer det att bli bättre och du kommer 

att se snygg ut också” och på så vis försöker hen lyfta de positiva bitarna av lösningen. I detta 

fall valde individen att inte förändra sitt beteende och inte dela med sig av information. Det 

verkar till en början som att Heimdall inte berörs av detta, men när frågan kommer upp om 

hur det faktiskt känns när någon inte vill lyssna ändras stämningen i rummet och Heimdalls 

ton blir skarpare och hen utbrister med en skyldigt skattande ton: ”jag blir arg, kommer hem 

som ett åskmoln”. 

 

Eftersom kollegan valde att inte lyssna på Heimdall och på så vis fortsätta att undanhålla 

information, menar Heimdall att detta märks på hens eget team och på stämningen i gruppen 
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som helhet. Hen beskriver att nivån i gruppen går ner eftersom ”det märks även i en stämning 

när man inte börjar lira tillsammans”. Eftersom Heimdall inte enbart prioriterar det egna 

projektet, men också helheten och andra individer, väljer hen i detta läge att ta upp konflikten 

med linjechefen och hen beskriver det lättsamt som att ”då får man till slut gå till nästa nivå 

uppåt”. Den lösning som linjechefen presenterade var att gruppen delas upp för att minimera 

att Heimdall och individen i fråga behöver samarbeta med varandra. Heimdall menar att 

detta är ett beslut som chefen fattar för att gruppen, eller Heimdall och individen i fråga, ska 

kunna ta sig framåt. Heimdall blir nedstämd i tonen när hen pratar om det och även om hen 

säger att det känns som en okej lösning, “det får bli bra”, beskriver Heimdall också att hen 

kan acceptera en sådan här lösning idag eftersom hen är äldre och har erfarenhet. Heimdall 

beskriver att detta synsätt har utvecklats över tid och att hen inte alltid har kunnat acceptera 

en sådan här lösning. Heimdall avrundar med att poängtera att det är viktigt att ha ”gjort sitt 

yttersta, på ett ärligt sätt” för att hantera situationen och har detta gjorts utan att en lösning 

har hittats eller att lösningen som presenterats har känts acceptabel är det ibland dags att gå 

vidare. Heimdall understryker dock att “det ska inte vara det första du gör för då kommer du 

att få byta jobb ganska mycket”, för att betona att konflikter alltid kommer finnas och 

beskriver vidare att det är “ingen idé att ducka” för konflikterna. Heimdall menar att hen inte 

är rädd för att ta tag i de konflikter som uppstår och beskriver också att trots att de parter 

hen har konflikter med slänger sig med titlar för att påvisa sin status, räds hen inte att ta tag 

i konflikterna. Heimdall beskriver det som: 

Jag är så pass senior att jag kan ju säga till människor, oavsett vad de 

är i för titlar, att ja ‘ni behöver göra det ena eller det andra ändå’ och 

så när de inte gör det kan jag gå och prata med deras chefer. 

  

4.1.3 Chefens roll – “det tog en timme, sen hade han pratat med min chef” 

En återkommande faktor under intervjun är den hierarkiska struktur som dominerar 

Heimdalls arbetsplats. Hen beskriver att även om många av konflikterna inte bottnar i 

strukturen, är den en bidragande orsak till att konflikter eskalerar eller till att 

lösningsprocessen försvåras. För att hantera strukturen beskriver Heimdall hur hen ser till 

att hålla sin linjechef informerad och beskriver att hen gör detta för att det annars är lätt hänt 

att missnöjet letar sig fram bakvägen. Genom att vara öppen gentemot chefen om sina planer, 

undviker Heimdall att skapa nya konflikter och hen ser också till att ha ryggen fri. Heimdall 

beskriver vidare hur linjechefen kan ha en nyckelroll på arbetsplatsen eftersom den är hårt 

definierad av hierarkier. Heimdall talar om att hen ofta måste gå via sin chef för att kunna 

lösa en konflikt eftersom förslaget på lösningen måste komma från rätt nivå i hierarkin och 

hen beskriver det som att ”hierarkierna i rätt trappsteg måste prata med varandra”. Vidare 

förklarar hen att det är ett vanligt verktyg att ta till då konflikthanteringen har strandat och 

”nästa nivå i hierarkin” behövs. 
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Den hierarkiska strukturen kan också leda till att konflikter eskalerar, eller att lösningar som 

har bestämts förändras. Heimdall beskriver hur hen i ett möte med individer från olika 

avdelningar inom organisationen, fattade beslut om hur en process skulle gå till. När 

Heimdall vid ett senare tillfälle befann sig på en av individernas avdelning för att diskutera 

hur detta skulle fungera i praktiken, hade individen i fråga ändrat uppfattning totalt och 

Heimdall beskriver hur denne ”blev en helt annan människa inför sin egen verksamhet”. Hen 

förklarar hur hen vid detta tillfälle inte ”vill sälja en människa kort inför den personens egen 

organisation” och att hen därför inte agerade direkt på plats. Istället valde Heimdall att ta ett 

möte med individen där hen förklarade hur hen såg på det och att det var hen som var 

projektledare och således bestämde. I detta läge drog individen nytta av de hierarkiska 

strukturerna och lyfte diskussionen till chefsnivå och Heimdall säger med ett skratt att ”det 

tog en timme, sen hade han pratat med min chef, det tog två timmar sen pratade min chef 

med mig”. Vidare beskriver hen att individens avdelning var stor och på så vis hade mycket 

makt, så de förändringar som krävdes för att hitta en lösning var inte optimala. Däremot 

säger hen att även om lösningen inte var optimal och om hela situationen urartade något, är 

hen ändå nöjd med lösningen eftersom ”vi hittade en väg framåt”. Hens ansiktsuttryck 

avslöjar att hen inte tycker att det är roligt att bli motarbetad, men hen beskriver samtidigt 

hur hen har accepterat att organisationen fungerar på det sätt som den gör. 

 

Vid flera tillfällen återkommer Heimdall till att hen känner en trygghet i att ha arbetat på 

andra arbetsplatser tidigare och på så vis kunna gå vidare och byta arbetsplats om 

konflikterna blir för stora eller om det inte finns några lösningar för dem. Heimdall berättar 

om att när hen arbetade på ett mindre privat företag med omkring tio anställda, valde hen 

att säga upp sig på grund av de konflikter som uppstod då ägaren av företaget gifte sig med 

mellanchefen. Mellanchefen hade tidigare varit de anställdas länk mellan ägaren och de 

själva, men plötsligt fick mellanchefen andra intressen och stämningen på arbetsplatsen 

förändrades. Även om företaget var litet och inte hade någon inarbetad hierarkisk struktur, 

var det ändå förändringen av strukturen som skapade konflikter som i förlängningen ledde 

till uppsägningar. Heimdall betonar vikten av att ha en opartisk mellanchef eftersom 

företaget är mindre och ”du har inte så många andra att gå till”. Hen beskriver hur hen till en 

början blev väldigt förvirrad av situationen då ägaren och mellanchefen började ifrågasätta 

de anställdas lojalitet gentemot företaget. Heimdall förklarar hur hen till en början sökte en 

förklaring till konflikten hos sig själv, men när hen senare talade med sina kollegor insåg hen 

att alla på arbetsplatsen hade blivit anklagade för samma sak och det var först då som hen 

kunde se på situationen utifrån vad den faktiskt var. Vidare beskriver Heimdall känslan när 

en konfliktsituation påverkar en privat: 
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Du kan lösa upp till en viss nivå, när du inte kan lösa längre för du har 

inte mandatet, ja då får man ge sig. De klassiska klyschorna med att 

ingen kommer att tacka dig, ja det gäller. Du tar ju ändå med dig, även 

om jag försöker lämna mitt arbetsliv här, så finns det bitar som jag tar 

med mig hem och när det blir för stora konsekvenser i mitt verkliga liv 

– det är inte värt det. 

  

4.1.4 Påverkan – ”man tar ifrån dem någonting” 

I och med att organisationen domineras av en hierarkisk struktur menar Heimdall att 

eftersom de arbetar med förändringsarbete leder detta till att individer upplever att ”man tar 

ifrån dem någonting”. Heimdall målar upp ett scenario om en professor på 63 år som är van 

vid att ha ett eget rum som kontor och efter förändringen kommer att behöva dela 

arbetsplats, i ett öppet kontorslandskap, med flera andra läkare. Heimdall beskriver detta 

teatraliskt och avslutar med ”då kan ni ju tänka er […] var ska han hänga alla sina 

guldtavlor?”. Vidare beskriver hen problematiken för de som påbörjade läkarutbildningen 

med målbilden om ett stort kontor med läderfåtöljer och att de förändringar som görs idag 

innebär att denna målbild aldrig kommer att bli verklighet. Heimdalls tonläge avslöjar att 

hen faktiskt kan se den problematik som uppstår och ha förståelse för de människor som 

drabbas av de förändringar som hen och hens team driver igenom. Samtidigt som det finns 

en förståelse för den andra parten, beskriver hen också utmaningen i att människor inom 

organisationen ”sätter armarna i kors och säger ’det här har vi aldrig gjort förr – det tänker 

vi inte göra nu’” och i dessa situationer väljer hen att ta diskussionen som uppstår. 

Förståelsen innefattar inte enbart förståelse för individen, utan även förståelse för att de 

konflikter som uppstår på grund av det förändringsarbete som Heimdall utför, aldrig 

kommer att kunna lösas fullt ut. Detta beror på att de beslut som Heimdalls projekt grundas 

på, är fattade och inte kan förändras. Vidare har dessa beslut fattats av någon annan, på en 

högre hierarkisk nivå och Heimdall har således inte mandat för att förändra dem. Heimdall 

beskriver: 

Här på [sjukhuset] - den stora konflikten är att omorganisera. I mitt 

projekt är den stora konflikten att man inte får ha egna rum och den 

kan inte jag lösa, det är bara att gilla läget och det gäller att hitta den 

biten. 

 

Vidare betonar Heimdall vikten av att kunna acceptera att det ser ut på det här viset och hen 

säger till och med att det är avgörande att kunna ta det ”för annars överlever man inte”, som 

för att beskriva hur jobbigt det är med konflikter som inte kan lösas. 
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Vid flera tillfällen återkommer Heimdall till att beskriva mötessituationer och hur det vid 

dessa tillfällen kan uppstå konflikter. Heimdall beskriver en situation då det var för många 

personer närvarande på ett möte än det borde ha varit. Situationen beskrivs med en lättsam 

attityd, även om det finns en underton av att Heimdall har insett att många av deltagarna 

närvarar för att uttrycka sina åsikter, som troligtvis står i kontrast till vad som har blivit 

bestämt. Heimdall avslutar med att avslöja vilken strategi hen använder för att avväpna den 

andra parten på mötet, nämligen att tydligt tala om vad mötet kommer att handla om, vilket 

ofta har resulterat i att hälften av deltagarna lämnat mötet innan det hunnit börja. 

 

4.2 Fall 2 – Skade 

Guden Skade beskrivs som strukturerad och målmedveten samt som någon som ligger 

steget före (Historiska, u.å.-d). Vidare beskrivs att Skade istället för att utöva hämnd valde 

att få skratta, vilket kan ses som att Skade var en livsbejakande gud. 

 

4.2.1 Beskrivning av Skade som person och dess kontext 

Vi möter Skade på en, för oss alla, neutral plats, vi har i förväg bokat ett mötesrum eftersom 

hen valde att genomföra intervjun utanför arbetstid. Det är en något trött person som möter 

upp oss, det märks att hen har arbetat en hel dag, men efter lite kaffe och en smörgås är vi 

igång och Skade fokuserar på att berätta om sina upplevelser. Stämningen i mötesrummet 

blir snabbt avslappnad och det är ett personligt och djuplodande samtal som förs. Efter halva 

intervjun hörs musik från rummet bredvid, någonting som inte störde intervjun, utan istället 

lättade upp stämningen ytterligare. Hade Skade varit en sluten person hade musikinslaget 

kanske kunnat fungera som ett hjälpmedel för att öppna upp personen, men i detta fall 

behövdes det inte för det märktes snabbt att Skade kände sig bekväm i vårt sällskap och med 

att berätta om sig själv.  

   

Skade är utbildad logistiker med snart två års erfarenhet inom yrket i bagaget. Under 

intervjun framkommer att hen är en öppen person som har lätt för att prata om sina känslor. 

När Skade berättar om sina erfarenheter framkommer att hen står upp för människor som 

blir illa behandlade och att hen inte ser några svårigheter i att agera eller att till och med 

starta en konflikt om hen märker av att någon teammedlem behandlas illa. Däremot berättar 

Skade att när hen hade sagt upp sig från en tidigare arbetsplats, gjorde hen allt för att få en 

så lugn och konfliktfri sista tid som möjligt, vilket innebar att hen undvek att säga ifrån vid 

tillfällen som hen tidigare hade agerat på. Skade beskriver att hen i vissa konfliktsituationer 

går in och medlar mellan två andra parter och att hen anpassar sitt tillvägagångssätt 

”beroende på situationen”. Skade förklarar vidare att hen inte går in i konflikten, utan istället 

är det vanligt att hen frågar den part som hen märker har drabbats av konflikten om den 



   
 

33 
 

personen vill ha hjälp med någonting, för att på så vis stämma av och fånga upp de 

arbetskamrater som mår dåligt.  

   

Skade beskriver en konflikt som: ”när någon eller några inte har samma åsikt om saker” och 

beskriver således att en konflikt rör fler än en person och att det handlar om åsikter som går 

isär. Vidare nämner hen fler orsaker till konflikter, såsom ”att man är oense om hur arbetet 

ska utföras”, ”att man känner sig hotad av andra, att man inte vill att någon annan ska springa 

om en” samt att ”man inte vill bli tillsagd av någon annan och allra helst då om man har 

jobbat lite längre”. Att vara oense om hur arbetet ska utföras kan dock vara bra, enligt Skade, 

eftersom om parterna har ”olika åsikter om någonting kan det bli så att man själv får tänka 

efter ett varv till” och på så vis kan det komma någonting gott ur konflikten. Däremot betonar 

Skade att om konflikten ”mynnar ut i att man har en diskussion, eller att någon kanske blir 

arg eller tar illa upp eller sådär, då är det inte så bra såklart”, men avrundar med att fastslå 

att så länge konflikten kan användas för att reflektera över arbetet så är konflikter bra. 

 

Under Skades arbetsliv, som logistiker, har hen varit anställd inom två olika företag. Skade 

berättar att det finns stora skillnader mellan arbetsplatserna och säger: 

det [tidigare] företaget var ju mycket större så där kände man kanske 

en lite mindre vi-känsla, att man pratade om de andra avdelningarna 

på ett visst sätt, på mitt jobb nu så gör man inte alls det. 

 

Skade belyser således att det är skillnad mellan de båda arbetsplatsernas 

organisationskulturer. Även om Skade beskriver den nya arbetsplatsen som ett mindre 

företag, berättar hen också att företaget växer kraftigt och därför börjar bli allt mer likt det 

tidigare företaget, eftersom ”man måste börjar sätta lite processer som funkar för alla”. 

Däremot beskriver hen ingen oro kring detta, utan menar istället att problem som 

uppkommer mellan avdelningar eller team löses och beskriver att kommunikation är av stor 

vikt, att säga ”till nästa gång, kan ni försöka göra såhär?”. 

   

Företaget Skade är anställd av sysslar med försäljning av telekommunikationsutrustning till 

både privat- som företagskund och har under några år vuxit kraftigt och Skade beskriver att 

arbetet inte passar någon som ”vill ha samma tjänst i 40 år” eftersom det är i konstant 

förändring. Hen betonar att även om det är spännande att det hela tiden går framåt och att 

arbetet på så vis aldrig blir långtråkigt, tycker hen att det ibland fattas beslut lite för snabbt 

och att arbetskamrater är lite väl snabba med att ”hoppa på något tåg”. Skade menar att 

företaget hade kunnat tjäna på att ”sätta sig ner och tänka efter ett steg längre hur vi ska göra 

saker” istället för att enbart springa framåt och hen beskriver att det beror på att alla inom 

organisationen vill framåt och att det finns någon form av rastlöshet inom alla. 
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I Skades team är alla teammedlemmar unga, då åldern spänner från omkring 20 till 35 år. 

Vidare berättar Skade att teammedlemmarna är hungriga och att det märks att alla vill 

utvecklas och komma framåt. Skade beskriver hur detta påverkar kulturen inom både teamet, 

men också hela organisationen, hur alla ”vill visa framfötterna” och att detta leder till 

konkurrens arbetskamraterna emellan, även om hen betonar att stämningen inom teamet är 

god. I media lyfter ägarna den starka företagskulturen som en av nycklarna till företagets 

framgång och detta bekräftas av Skade som beskriver hur ”alla är väldigt duktiga på att lyfta 

varandra när det går bra och pushar varandra också när det är någon som har det lite trögt” 

och utvecklar detta genom att beskriva att alla inom teamet backar och stöttar varandra och 

att de är bra på att berömma varandra när de gjort bra saker. När Skade beskriver stämningen 

på den nuvarande arbetsplatsen jämför hen med den tidigare och utbrister: 

Det jag reflekterade mycket över när jag kom in [i organisationen] är 

att alla bryr sig väldigt mycket om varandra och jag kommer från en 

kultur där det inte riktigt är så. 

 

Skade funderar vidare kring huruvida det faktum att teammedlemmarna är hungriga och att 

det skapar konkurrens inom gruppen kan ge upphov till konflikter och kommer fram till att 

det skulle kunna vara en bidragande faktor om ”man bortser från andra och lite kör över eller 

blir arg om någon annan försöker komma in på ens område”, men samtidigt vidhåller hen att 

stämningen i teamet är bra och att detta kan bero på att samtliga teammedlemmar har ett 

eget ansvarsområde. Hen beskriver att ”det finns några avdelningar som är lite större där 

folk gör lite mer samma saker och då tror jag att det är lättare att det blir så [att konflikter 

skapas]” och fortsätter “har man samma grej att göra så tror jag verkligen det kan vara en 

grej som bäddar för det, man ser lite till sitt eget hus först”.  

 

4.2.2 Hantering – “väldigt angelägen om att inte vara i konflikt” 

Skades respekt för konfliktsituationer lyser igenom under hela intervjun, det märks att hen 

har upplevt mycket negativt på den tidigare arbetsplatsen och därför blivit extra varsam. 

Skade förklarar att hen är snabb med att känna av stämningen, även när konflikten inte rör 

hen själv. Vidare berättar hen att metoden att gå in och medla för att ”man verkligen inte vill 

att det ska bli så igen” ibland leder till att Skade överkompenserar. Hen exemplifierar genom 

att beskriva att hen är väldigt snabb på att svara eller se till att prioritera någon annans saker 

först så att den personen inte ska behöva vänta. Hen tar en paus och säger: ”för att se till att 

göra någon annan glad”. Skade berättar att det oftast känns okej att ta till sådana åtgärder 

men att det ibland känns som att det kunde ha väntat för det är ingen som förväntar sig att 

hen ska göra det utan att det är någonting Skade själv har byggt upp. Skade skrattar fram: 

“man försöker göra allt för att inte någon ska vara sur på en” och förklarar vidare att hen är 
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noggrann med att fråga hur och vad hen kan göra bättre och att försöka förstå vad den andra 

personen har invändningar mot i syfte att motverka konflikter. 

  

Det är uppenbart att denna känsla kommer från den tidigare arbetsplatsen och Skade 

förklarar hur konflikter påverkade teamet. Hen nämner att stämningen blev sämre och att 

teammedlemmarna sällan backade varandra. Skade förklarar vidare att även om det inte 

påverkade någon direkt blev det indirekt dålig stämning, vilket gjorde det svårjobbat. Skade 

går tillbaka till att berätta om konsekvenserna av dessa konflikter och förklarar att hen ofta 

försöker lösa dem men att det ibland kan vara jobbigt att känna att hen hela tiden måste vara 

den som kämpar mer än någon annan för att det ska bli bättre: 

Jag tror att jag är väldigt angelägen om att inte vara i konflikt med 

någon, vilket kan göra att man kanske anstränger sig lite mer för att se 

till att den personen inte är sur på en. 

 

På den tidigare arbetsplatsen fanns det två personer som var delaktiga i och startade 

konflikter. Skade berättar att de konflikter som löste sig på den arbetsplatsen var 

smådiskussionerna med någon person som inte var en av de som ofta var delaktiga i 

konflikter. Dessa konflikter kunde exempelvis gälla hur arbetet skulle utföras. Skade tar ett 

exempel då hens team ansåg att en annan avdelning på företaget inte gjorde rätt från sitt håll 

och att detta påverkade det egna teamet och arbetet. Skade förklarar att i det fallet var det en 

i Skades team som tog initiativet till ett möte där saker och ting reddes ut och att det då blev 

bättre efteråt. Sådana konflikter, beskriver Skade, är jobbiga i det anseende att de fick göra 

extraarbete och det ledde till att teamet pratade illa om andra avdelningar för att de skapade 

detta extraarbete för teamet. 

 

4.2.3 Chefens roll – “min chef tog ju inte tag i det” 

Skade upplever stora skillnader mellan den tidigare och den nuvarande arbetsplatsen ur 

hanteringssynpunkt. Det är en genomgående negativ klang i Skades skildring av linjechefen 

på den tidigare arbetsplatsen: ”vi hade väldigt dåligt chefsstöd […], vi hade en chef som 

nästan aldrig var på plats och inte var så närvarande. Alltså alls.”. Skade förklarar vidare att 

även om hen träffar den nuvarande linjechefen i mindre utsträckning än den tidigare berättar 

Skade nöjt att relationen med den nuvarande chefen är bättre och närmare. De hörs minst 

en gång om dagen och Skade förklarar att det känns jättebra att veta att hen har stöttning 

från honom. Skade beskriver det som att få det bästa av två världar då hen får fria tyglar men 

med vetskap om att vid behov av hjälp finns han tillgänglig på något sätt:  
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Jag har aldrig känt att ’gud vad synd att han inte sitter på kontoret 

här’. För oss tror jag nästan att det är en fördel för då känner man 

ännu lite mer att man är lite fri. 

 

Skade berättar att hen absolut kan gå till linjechefen om konflikter med andra uppstår men 

när Skade får frågan om hen kunde gå med sina bekymmer till den tidigare linjechefen 

förklarar Skade att hen kunde påtala besvikelsen men att det stannade av där, att ingenting 

gjordes. Skade väljer att berätta om en konflikt som uppstod på den tidigare arbetsplatsen 

och frustrationen i tonen är tydlig. Situationen utspelade sig på ett möte där en kollega, en 

av de som Skade under intervjun skrattandes har beskrivit som: ”en av de här personerna 

som var ganska aktiv i konflikter”, kritiserade en kollega som inte var på plats.  Detta fick 

Skade att reagera då hen ansåg att det var felaktigt agerat eftersom denne individ inte var på 

plats och därför inte kunde försvara sig: 

Då sade jag till honom att ‘jag tycker inte att vi ska ta det nu för att han 

inte är här och att det inte är snällt’ och då blev det lite drama, att han 

tyckte att jag inte skulle säga ifrån. 

 

Skade beskriver hur denna person då reste sig och lämnade mötet. Skade förklarar att hen 

gick fram till kollegan efteråt för att följa upp det som hade hänt och skrattar fram: ”det 

kändes lite som att skadan redan var skedd i alla fall så då kunde man lika gärna löpa linan 

ut”. Skade verkar inte berörd över att det är hen som måste ta tag i konflikten och söka upp 

kollegan för att konflikten ska lösas. Skade berättar även att kollegan i slutändan bad om 

ursäkt vilket gav någon slags upprättelse, men Skade berättar med en besviken ton att “det 

kom ju liksom lite för sent”. Trots att Skade inte kände sig avskräckt från att följa upp 

konflikten med kollegan ledde händelsen till att hen inte kände sig manad att säga ifrån i 

framtida situationer. Skade berättar att en annan kollega backade hen genom att gå fram till 

kollegan som hade lämnat mötet och talade om att ”så där kan man inte bete sig”. När vi 

frågar hur det kändes att backas av en kollega, svarar hen med en lättad ton: ”det kändes ju 

jättebra, att man hade någon i alla fall som också tyckte att man hade gjort rätt”. Skade 

uttrycker vidare en önskan om att linjechefen hade ingripit i situationen: 

Min chef tog ju inte tag i det eller någonting efteråt, även fast han var 

med på mötet […], han pratade varken med den personen eller med mig 

om hur han gärna hade sett att situationen hade blivit istället. […] Det 

var ju det som man också tröttnade mycket på. 

  

De gånger Skade valde att ingripa i en konflikt mellan andra medlemmar i teamet genom att 

säga ifrån, upplevdes det som att hen drogs in i konflikten och att det i sin tur bidrog till 

sämre stämning: ”då var det lättare att försöka ställa sig utanför och göra sitt på sidan”. Skade 
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låter nedslagen när hen berättar att konflikterna som uppstod och konsekvenserna av dem 

var en stor anledning till att hen bestämde sig för att lämna företaget. Skade förklarar att 

linjechefen skapade förutsättningar för konflikter och menar att de personer som ofta var 

inblandade i konflikter fick fria tyglar att bete sig hur som helst och utnyttjade den friheten. 

Skade beskriver att chefen jobbade väldigt nära de två personerna som var aktiva i konflikter 

då de hade arbetat där länge och han hade varit deras chef under hela tiden. Skade menar att 

linjen mellan de två och chefen hade börjat suddas ut och att även om han hade sagt 

någonting vet hen ”inte om de hade tagit åt sig så himla mycket av det”. Skade fortsätter 

fundera och berättar att chefen dessutom var på väg att lämna företaget och indikerar att 

även detta förmodligen var en anledning till hans likgiltighet inför konflikthanteringen. Hen 

sammanfattar sin ståndpunkt genom att illustrera hur relationen med den nuvarande chefen 

ser ut och menar att även om chefen inte har varit 100 % nöjd vid något tillfälle ser Skade till 

att göra det bättre till nästa gång och fortsätter: ”men jag skulle inte säga att vår relation blir 

sämre för det”. Hen avrundar med att beskriva hur teamet påverkar behovet av en chef och 

förklarar att en chef behöver vara närvarande eftersom de är ett så pass litet team som saknar 

en teamledare som de kan vända sig till istället men hen nämner också att även om chefen 

finns tillgänglig när det behövs har de inblandade själva löst konflikterna 99 % av gångerna. 

 

4.2.4 Påverkan – “det är ju en fin balansgång där” 

Det är ett betydligt positivare tonläge när Skade berättar om sitt nuvarande team: 

Att vara på ett ställe nu där folk lugnt och sakligt kan diskutera saker 

med varandra utan problem, det känns som hur skönt som helst – och 

det är egentligen en självklarhet. 

 

Skade förklarar att första intrycket av den nuvarande arbetsplatsen var att 

teammedlemmarna hjälpte och brydde sig om varandra. Till skillnad från den tidigare 

arbetsplatsen vågar Skade nu ta mer plats då medlemmarna i det nuvarande teamet är mer 

mottagliga för det. Skade reflekterar över vad det kan bero på och kommer fram till att det 

nog har att göra med att antalet medlemmar är färre i det nuvarande teamet. Hen tar dock 

ett steg tillbaka och säger: ”men det är också lättare att säga eftersom vi funkar bra ihop” och 

förtydligar genom ett skratt att det hen menar är att hen inte kan komma undan lika lätt om 

teamet inte fungerar bra tillsammans. Hens ton blir mindre lättsam när hen förklarar varför 

det inte fungerade i den tidigare teamsammansättningen och menar att många av de 

konflikter som uppstod berodde på att teamet hamnade för långt ifrån varandra och 

avsaknaden av en personlig relation: 

Man visste knappt vem personen var och tyckte mest att det var jobbigt 

hur den betedde sig arbetsmässigt och det blev mycket tjafs därför. 
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Skade berättar att det inte är helt fritt från irritation på den nya arbetsplatsen och att hen 

märker att teammedlemmar ibland är sura men att när det har varit har Skade eller andra i 

teamet varit snabba med att snappa upp det. Skade menar att det ibland räcker med att 

endast känna av stämningen och ta ett steg tillbaka i syfte att bryta det som håller på att ske 

i ett tidigt stadium. Hen tar ett exempel med en nuvarande kollega och berättar om en 

situation där Skade blev delegerad en arbetsuppgift som tidigare hade legat på kollegans 

bord. Skade berättar att hen upplevde det som att kollegan blev en aning förnärmad, inte för 

att det var hans favoritsyssla utan mer för att han kände att någon hade trampat honom på 

tårna i och med att någon annan nu tog över hans arbetsuppgift. Skade berättar att hen då 

förklarade att han gärna får göra arbetsuppgiften men att det var linjechefen som hade sagt 

att Skade skulle utföra uppgiften. Hen förklarar vidare att även om det blev någon slags 

reaktion från kollegans håll var det inte mer än så i det fallet. Skade betonar att alla kanske 

inte hade upplevt situationen som hen gjorde men att hen var alert och kände av situationen 

för att försöka lösa den. Även i denna situation, precis som på den förra arbetsplatsen då 

Skade sökte upp kollegan som hen hade en konflikt med, verkar Skade inte heller här vara 

berörd av det faktum att det var hen som tog initiativet till att finna en lösning på konflikten. 

Denna händelse skadade inte relationen mellan dem då kollegan valde att släppa uppgiften 

men Skade uttrycker: ”det är ju en fin balansgång där, att man inte bara stampar in, tar 

någons område helt”. Hen förklarar att det är bra att kunna prata om sådana saker och att få 

uttrycka sina åsikter, oavsett om det gäller en kollega eller en chef – någonting Skade känner 

att hen kan göra på den nuvarande arbetsplatsen: ”så länge man har bra argument för det 

[…] så är han verkligen inte omöjlig” och syftar på linjechefens öppenhet för nya idéer och 

åsikter. 

 

4.3 Fall 3 – Oden 

Fall 3 har fått sitt namn från guden Oden, som beskrivs som någon som prioriterar att ha 

koll och uppsikt över omvärlden (Historiska, u.å.-c). Utöver detta är Odens utmärkande 

drag att han kan byta skepnad och lugna ner stormarna, samtidigt som han är taktisk och 

vet hur man kan “vända vapen mot fienden” (Historiska, u.å.-c). 

 

4.3.1 Beskrivning av Oden och dess kontext 

En blåsig och något kylig torsdag möter vi Oden i ett mötesrum som har bokats för intervjun. 

Det är eftermiddag och Oden förklarar att hen är lite trött och tar sedan ett djupt andetag 

som för att samla ihop alla tankar och göra sig redo för intervjun. Vi har förberett med en 

kopp kaffe för att fylla på energikvoten och det verkar fungera. Innan vi startar 

inspelningsutrustningen erkänner Oden att hen är lite nervös inför det som komma skall, 

men skiner sedan upp i ett leende och förklarar snabbt att det är positiv nervositet, att hen 
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ser fram emot att få svara på våra frågor. Vi sätter igång inspelningsutrustningen och 

intervjun tar sin början. 

 

Oden beskriver utförligt de ingenjörsutbildningar hen har och trycker lite extra på att det är 

två olika, som för att förklara att kunskap är viktigt och någonting som hen ser som en 

betydande del av sitt liv. Under intervjun återkommer Oden ofta till just detta, att hen har en 

bred kunskapsbank som fungerar som ett verktyg i många situationer. Hen arbetar idag som 

projektledare inom ett privat företag och förklarar att det lätt skapas nyckelroller inom 

företaget. Detta är någonting som Oden försöker undvika i sitt eget team, eftersom det kan 

ge upphov till konflikter om en individ som innehar en nyckelroll blir sjuk, eller i värsta fall 

byter arbetsplats. För att undvika att sådant sker arbetar Oden aktivt för att sprida ut ansvar 

samt argumenterar varmt för dokumentation, då det är viktigt att vem som helst ska kunna 

ta tag i och utföra en arbetsuppgift. Det märks att Oden är en person som arbetar proaktivt 

för att komma framåt och även om tonen under intervjun är seriös och allvarlig från hens 

sida, skiner hen upp ibland och säger saker som: ”det är kul att lösa problem”. 

  

När frågan om vad en konflikt egentligen är svarar Oden snabbt: ”två parter tycker olika” och 

när vi följer upp påståendet om det alltid är två parter tystnar hen, ler och säger: ”bra fråga” 

och blir sedan tyst igen. Efter att ha funderat en stund tar Oden ton igen och säger 

eftertänksamt: ”nej, det behöver det väl inte vara egentligen”. Sedan utvecklar hen: ”även om 

det är många parter i en konflikt så tror jag att vid varje givet tillfälle så är det alltid två parter 

som i alla fall momentant stöter ihop med varandra” och till sist avslutar hen med att 

summera sina tankar med att säga: ”på frontlinjen är man alltid två, även om konflikten 

definitivt involverar fler personer”. Även om Oden menar att två parter tycker olika om 

någonting, beskriver hen konflikter som ”en motor” och uttrycker: ”det är definitivt 

någonting produktivt”, men betonar att konflikter kan vara produktiva så länge som de reds 

ut snabbt och beskriver detta genom att säga: ”allting som pågår för länge blir bara 

knäckande”. Återigen byts den seriösa tonen mot en mer ivrig och positiv när hen tillägger: 

”man får en kick av när konflikten löses upp och oftast kommer det ut någonting som var 

bättre än det som var innan”. 

 

Organisationen som Oden är verksam inom tillhör telekombranschen och har under åren 

utvecklats till att bli ett internationellt företag med över 1000 anställda. Trots en familjär 

stämning inom organisationen upplever Oden ibland att hen blir motarbetad och beskriver 

detta som en inte alltför härlig känsla. Hen menar att organisationen ibland är för toppstyrd 

vilket skapar en stelbenthet som i sin tur ställer krav på att de som arbetar inom företaget 

måste vara extremt dynamiska för att kunna hantera de komplexa situationer som uppstår. 

Även om Oden beskriver detta som en svaghet med företaget lyfter hen hur organisationens 
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höga tempo och bredd av arbetsuppgifter bidrar till att göra arbetet utvecklande och roligt 

och förklarar att det är en ”utmaning att få det att funka”. 

  

Det kontor som Oden arbetar på tillhör en av företagets divisioner och arbetsplatsen 

inrymmer flera team. Oden beskriver det som att hen tillhör ett huvudteam som är uppdelat 

i mindre subteam och ett av dessa är Oden teamledare för. Oden beskriver hur stämningen i 

både huvudteamet och hens subteam är bra och poängterar att det läge som företaget 

befinner sig i idag, med hård konkurrens om arbetskraft, bidrar till att svetsa 

teammedlemmarna samman. Däremot förklarar Oden även hur läget, att de är hårt ansatta, 

gör att även om stämningen är god inom teamen, är det på bristningsgränsen. Oden 

återkommer flera gånger under intervjun till att förklara att detta gör att hen inte vågar vänta 

ut och se hur medlemmarna inom subteamet själva hanterar de konflikter som uppstår, 

eftersom det kan få för stora konsekvenser om det inte hanteras på ett bra sätt. Att vänta ut 

konflikterna är någonting som det inte finns utrymme för idag, vilket Oden beskriver med en 

något besviken ton, som för att förklara att det faktiskt hade varit bra om det hade funnits. 

Hen beskriver det som att: “om de förstår varandra efter en halvtimme, så är det bättre att 

de reder ut det själva”. Vidare förklarar Oden hur hen vill att samtliga teammedlemmar ska 

känna att de ska ta eget ansvar för konflikterna och säger: 

Oftast tycker jag att det är bättre att de i teamet tar ansvar för den 

typen av grejer, så att man inte ska peka med hela handen, för det är ju 

mycket roligare att jobba så. 

 

Oden pratar om att en av teamets främsta styrkor är att de hjälper varandra och ställer upp i 

alla situationer, någonting som är väldigt viktigt eftersom teamet är självgående. Hen 

beskriver det som att ”vi tar alldeles för mycket ansvar” och utvecklar detta genom att 

förklara: ”vi ska vara helt självförsörjande genom hela [projekt]processen” då det är så 

företagsmodellen ser ut. 

 

4.3.2 Hantering – “jag blir nog väldigt ofta bryggan i konflikten” 

Tidigt under intervjun märks det att en av Odens styrkor är förmågan att kunna se och förstå 

andra människor. Oden beskriver även att det kan vara en belastning och säger: ”andra 

kanske kan ignorera vissa av de här grejerna och slippa ta i dem”, men tillägger: “det är svårt 

att ignorera saker som lyser mig i ansiktet”. Genom möjligheten att kunna förstå andra 

människor har Oden också utvecklat sin medlingsförmåga och hen förklarar hur denna 

förmåga har funnits sedan hen var liten och säger: ”det var nog den första erfarenheten, första 

copingstrategin man lärde sig”. Att kunna förstå andra människor har också hjälpt Oden i 

arbetet som projektledare, hen förklarar: “det är så det är att vara projektledare, det är ens 

jobb att hålla koll på allting”. Däremot betonar Oden att hen också har andra sidor, där hen 
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är rak, tydlig samt sätter ner foten och dessa färdigheter har utvecklats ”både via utbildning, 

skola, livet och jobbet också” och beskriver således hur erfarenheter kan komma från olika 

tidpunkter i livet samt från olika forum. 

  

Att medla är en central utgångspunkt för Oden och hen beskriver hur hen går in i en konflikt 

om den inte reds ut tillräckligt fort. Däremot betonar Oden att hen inte hade behövt medla 

om tiden hade funnits, men eftersom företaget just nu befinner sig i ett läge där det är stor 

brist på arbetskraft, måste konflikter redas ut snabbt och då tar Oden ofta till förmågan att 

medla. Oden beskriver att medlingstaktiken ofta kan vara bättre än att gå in och ”hålla isär 

folk” eftersom hen menar att de två parterna kommer att börja bråka igen så fort som den 

tredje parten lämnar rummet. I medlingssituationen beskriver Oden hur hen brukar ta ett 

steg tillbaka och försöka lyssna in situationen för att förstå vad den handlar om. Vidare 

förklarar Oden att genom att ta det lugnt och avvakta, brukar det vara lättare att förstå vad 

problemet är och varför det har uppstått. Hen fortsätter: 

När man väl vet var pjäserna ska stå så brukar jag ha ganska lätt för 

att se vad som behöver göras för att reda ut det. Jag hamnar nog ofta 

där, jag blir nog väldigt ofta bryggan i konflikten som ser båda sidorna 

av saken. 

 

Oden berättar om en tidigare arbetsplats där det ofta uppstod personliga konflikter med bråk 

mellan två parter. Hen förklarar att för dessa konfliktsituationer ”har det väl ofta varit 

skitsaker verkligen. […] klassiker som att någon har lagt en penna på fel ställe – verkligen på 

den nivån” och fortsätter att förklara varför dessa konflikter uppstår och säger: ”människor 

är förbannade på för många saker, för stressade, för pressade […] och till slut brister det för 

någon och så står de och skriker och gapar”. Oden exemplifierar genom att berätta om en 

situation som utspelade sig på arbetsplatsen där det uppstod en konflikt mellan två av Odens 

arbetskamrater. Hen beskriver att bråket startade på grund av att en av parterna var en sådan 

person som följde egna rutiner och som hade brist på förståelse för andra. När den andra 

parten, av misstag, bröt en av dessa rutiner beskriver Oden hur den första parten ”häver ur 

sig saker som den säkert inte tyckte egentligen”, vilket skapade en konflikt. Oden beskriver 

hur hen sedan tidigare hade erfarenhet av den första partens personlighetstyp, vilket bidrog 

till att Oden förstod vad som var anledningen till dennes utbrott. Däremot menar Oden att 

det inte var lika klart för den andra parten vad det var som hade hänt och varför denne blev 

utsatt på det sätt som skedde och förklarar varför hen valde att agera i konflikten: ”det här 

kommer ju aldrig att reda ut sig om man inte förklarar det här. För en person som inte har 

någon erfarenhet av sådant så är det ju helt ofattbart hur någon kan bete sig på det sättet”. 

Oden förklarar vidare att hen inte anser att hen gjorde någonting för att lösa konflikten 

eftersom ”lösningen är ju att låta det rinna av och imorgon så har ingenting hänt”, men 
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betonar istället att hens agerande var att erbjuda tröst till den andra parten för att dämpa 

chocken. Vidare beskriver Oden missnöjet över att det var just hen som var den enda som 

agerade i konfliktsituationen och förklarar att det alltid går att ifrågasätta om ansvarig i 

organisationen ska vara nöjd med hanteringen av konflikten 

när en av de yngsta [Oden] på hela kontoret blir den som får rodda i 

sådana här grejer, man hade ju kunnat önska att det hade funnits 

någon med personalerfarenhet som hade gått in där och rett upp 

situationen. 

 

Även om hen är missnöjd med hanteringen, förklarar Oden att på grund av hens unga ålder 

vid tidpunkten för konflikten, reflekterade hen inte mycket över dessa situationer och hur de 

påverkade hen som person. Istället menar Oden att arbetsplatsen har format personligheten 

och hens utveckling mer än själva konflikten, men tar sedan en paus och skrattar till och 

säger: ”men med det sagt, så kommer jag ju uppenbarligen fortfarande ihåg den […], 

någonting har man tagit med sig av det och det är ju ingen bra erfarenhet”. 

 

4.3.3 Chefens roll – “det är lite som att skrika åt en vägg” 

Under intervjun framträder bilden av Oden som en person som fattar strategiska beslut och 

som är mån om att ligga steget före och ha god omvärldskoll, både på kunderna, men även 

på medlemmarna inom det egna teamet. Som tidigare beskrivits, påverkar dagens brist på 

arbetskraft att Oden inte vågar låta teammedlemmarna dra på sig för stora konflikter, vilket 

tyvärr leder till att teammedlemmarna inte lär sig hantera konflikter eftersom någon annan 

hela tiden reder ut dem i deras ställe. Att låta konflikter uppstå mellan teammedlemmar 

menar Oden nämligen kan vara positivt eftersom ”man kan få andra egenskaper ur en grupp 

om man kombinerar människor som inte tänker likadant” och syftar på att olikheter kan ge 

upphov till konfliktsituationer. Oden fortsätter att förklara att ett team som består av 

likasinnade kan skapa hög produktivitet, men om en individ som ”tänker på tvären hela 

tiden” tas in i gruppen kan det i förlängningen leda till ”bra kvalitet och mycket jämnare 

kvalitet” och tillägger: ”även om processen kommer att ta längre tid”. Oden förklarar att det 

är en strategi hen nyttjar och beskriver hur hen anser att alla borde följa denna strategi och 

”tänka att man utnyttjar att människor inte passar ihop”. 

 

Att tänka strategiskt kommer dock med en baksida, då Oden inte alltid kan agera som hen 

vill då det kan uppfattas som att hen enbart vill gynna sitt eget projekt. Oden beskriver det 

som ”ett systemfel” och förklarar hur hen väljer att hantera det: “jag försöker att inte känna 

efter så mycket, jag konstaterar att det är ett systemfel”, men efter en stunds funderande 

fortsätter hen: “det är extremt frustrerande och det är lite som att skrika åt en vägg”. När vi 

ber Oden att utveckla vad det är som är frustrerande förklarar hen att det jobbiga är när det 
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inte sker någon förändring, när ingen tar tag i det och när utvecklingen inte går framåt. 

Vidare förklarar hen: ”mitt jobb är att lösa vissa saker och sen finns det andra personer vars 

jobb det är att lösa andra saker” och förklarar att det enda hen kan göra är att kommunicera 

de problem som hen uppfattar eller ser. Återigen lyfter Oden problemet med att det uppfattas 

som att hen vill gynna sitt eget projekt när hen förmedlar de åsikter som teammedlemmarna 

har, om saker som de upplever inte fungerar eller är orättvisa inom de olika projekten. Odens 

ton förändras och hen uttrycker med snabbhet i rösten: 

Du har gjort din del av länken, du har gjort ditt jobb, du har gjort din 

analys, du har sett vad som behöver förändras, du har svaret på fickan, 

nu vet du vad som behöver göras, nu ska du bara se till att det görs - då 

måste man delegera till nästa person. 

 

Oden upprepar sedan att det är frustrerande när ingen lyssnar. Hen tillägger att det oftast 

inte finns någon att lämna över till och även om det finns någon ”så studsar det tillbaka på 

dig”, eftersom individen som du lämnar över till delegerar tillbaka lösningen på Oden. När vi 

ställer frågan om det värsta i denna situation är att ingenting händer eller att hen blir 

missförstådd om att prioritera sitt eget projekt replikerar Oden snabbt med frustrerad ton: 

det absolut mest jobbiga i den situationen är att bli missförstådd, att 

det går åt h-lvete är en konsekvens, den kan man leva med. […] Att inte 

bli lyssnad på är en personlig upplevelse och det är frustrerande, det är 

inte kul.  

 

Till sist avslutar Oden med att förklara att hen kan ta sådana här saker för att en del av hen 

känner att det är en utmaning, att någonting ska lösas, men tillägger: ”händer det tillräckligt 

många gånger är det ju nästan bara frustrationen kvar” och beskriver hur hen tröttas ut av 

dessa händelser och låter uppgiven, som att hen inte vet hur hen ska agera för att få slut på 

det. En helt annan optimistisk ton i rösten har Oden när hen pratar om hur strategin för att 

hantera konflikter väljs utifrån den givna situationen. Oden förklarar: “ibland måste man 

bita ifrån hårt även om man inte gillar det som person” och utvecklar: ”många människor har 

svårt att vara obekväm mot andra människor, men tyvärr så hör det till jobbet. Jag inser att 

det behöver göras och jag gör det” och fortsätter: “jag får inte ut någonting personligt av att 

hålla på och trycka ner folk”. 

 

4.3.4 Påverkan – “tala om för alla andra vem det är som bestämmer” 

Ett återkommande tema under intervjun är att Oden förklarar på vilket sätt det ska eller inte 

ska bitas ifrån och hur det kan påverka den andra personen beroende på vilket 

tillvägagångssättet är. Som ett exempel på en sådan situation beskriver Oden hur vissa 
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konflikter kan uppstå inom teamet då någon teammedlem är otydlig mot en 

samarbetspartner eller kund och förklarar hur otydligheten kan straffa teamet i längden: 

i vår bransch handlar det väldigt mycket om att sitta på korten, det har 

väl ibland hänt att en del har gått litegrann utanför sina befogenheter 

[...] man gör saker som påverkar maktbalansen […], försämrar vårt 

utgångsläge […] man kanske inte riktigt har förstått de kommersiella 

bitarna […] och där får man vara extremt tydlig med att ‘Sådant 

uttalar vi oss aldrig om, om det inte kommer från mig’. 

 

När dessa situationer uppstår är det upp till Oden, som projektledare, att se till att alla 

teammedlemmar arbetar i samma riktning och att alla förstår de konsekvenser det kan få om 

någon är otydlig eller lovar saker som inte kan hållas. Oden förklarar att hen som 

projektledare måste prioritera projektet i dessa lägen och därmed förklara för 

teammedlemmen varför den inte kan göra som den gjorde. I detta läge beskriver Oden att 

hen börjar med att samla in information för att skapa sig en bild över vad som har hänt:  ”för 

att inte missförstå personen man ska prata med så brukar det vara lättare att luska litegrann 

i periferin” och klargör att det är ett strategiskt beslut. När Oden har fått en tillräckligt klar 

bild över situationen väljer hen att samtala med personen och betonar vikten av att inte skälla 

ut personen i fråga utan säger: ”om jag istället förstår vad det var som gick fel och sedan 

förklarar det, då behöver man inte ens skälla på någon” och berättar att hens taktik är att få 

personen att förstå varför det som gjordes var fel, för att i framtiden kunna undgå liknande 

händelser. Oden förklarar att om hen hade valt att skälla ut personen, hade det enbart varit 

ett sätt att hävda sin rang och säger: ”jag vet bara hur otroligt lite det skulle ge mig i den 

situationen” och fortsätter: ”det ger ju ingenting, det är inte konstruktivt”. Oden beskriver 

hur hens egen erfarenhet av att sitta på andra sidan har format hens sätt att hantera 

konflikter och förklarar att fokus riktas mot att finna en lösning och ta sig framåt. När vi 

återkommer till erfarenheten av att sitta på andra sidan och varför hen har valt att tackla 

liknande händelser på ett annat sätt, förklarar hen att det bottnar i orättvis behandling och 

det är någonting som hen inte vill att medlemmarna i teamet ska känna. Oden försöker 

formulera hur det känns och stapplar lite på orden när hen säger att det inte känns bra och 

fortsätter: ”man känner lite i bakhuvudet hur det känns”, sedan blir hen tyst en stund, tittar 

ner i bordet och lyfter sedan blicken igen och säger med rak ton: ”ångest […], lite såhär 

tilltryckt, lite som ångest är, ett tryck över bröstet”. 

   

Oden återkommer till att även om konflikter kan vara bra för utvecklingen, tror hen att 

många av de saker som kommit ur flera av konflikterna även hade kunnat komma genom en 

diskussion och på så vis hade konflikten kunnat undgås. Oden exemplifierar genom att 

berätta om en konfliktsituation som utspelade sig innan hen blev projektledare och 
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konflikten var mellan hen själv och hens dåvarande projektledare. Konflikten bottnade i att 

Oden fick allt mer ansvar vilket ledde till att det var dags att hen officiellt fick rollen som 

projektledare. Detta togs dock inte emot på ett bra sätt av alla inom företaget och bland annat 

satte sig Odens dåvarande projektledare på tvären. Oden förklarar vad det berodde på: ”där 

handlade det om att man kanske inte riktigt ville lita på min förmåga, mer eller mindre, så 

det blev väldigt mycket upp till mig att försöka övertyga alla om att det här ändå var rätt väg 

att gå” och beskriver den process som följde som väldigt lång: ”det tog månader innan det 

här landade”. Oden säger att processen tärde på hen personligen och att konflikten påverkade 

arbetet då ”rent praktiskt lägger man tid på förberedelser, möten och argumentation” 

eftersom det blev upp till Oden att övertyga alla om att hen officiellt skulle bli projektledare. 

Även Odens linjechef, som var den som presenterade förslaget att Oden skulle bli 

projektledare, ändrade sig under tidens gång och behövde således också övertygas. Oden 

förklarar att detta har påverkat hens upplevelse av chefen och säger: ”med tiden så lär man 

sig att acceptera att andra människor gör fel, men det där hålet finns ju kvar litegrann […] 

och man kommer ju inte att förvänta sig att få något stöd därifrån igen”. Däremot förklarar 

Oden att konflikten ledde till att relationen mellan Oden och den dåvarande projektledaren 

idag fungerar jättebra och hen menar att det är tack vare konflikten som uppstod. Samtidigt 

betonar Oden att hen är övertygad om att hen och projektledaren hade kunnat skapa det 

samarbete de har idag även utan konflikten och att det då hade sparat båda parter mycket 

energi. Oden förklarar vidare att även om det var upp till hen själv att driva på för att komma 

framåt och hitta en lösning, var det ”nog en joint effort” och beskriver konflikten som 

komplex och säger: ”det hade varit svårt för oss att reda ut den situationen helt själva, 

definitivt”. Vidare förklarar hen med besviken ton att det fanns någon i organisationen som 

borde haft ansvar för att lösa konflikten och säger: ”den personen i det här läget var definitivt 

inte jag, så det borde inte ha varit jag som drev på den här frågan”. Oden beskriver också att 

hen har förståelse för att ingen tog tag i frågan eftersom 

jag ser hur mycket tid de lägger på annat, jag vet hur mycket de har 

och hur många timmar de gör om dagen. Samtidigt så kan man ju säga 

att de gör ju inte sitt jobb, det var ju deras jobb att lösa det och de 

gjorde det inte, så det ska man ju definitivt inte vara nöjd med och det 

gör en ju lite bitter. 

 

Däremot påpekar hen att: ”vi hade kunnat kommit hit utan allt tjafs och bråk […] och med så 

mycket mindre personlig stress, det är ju jobbigt att vara i sådana här faser, även om det är 

konstruktivt och man lär sig jättemycket så tar det på en” och beskriver således att även om 

lösningen har fallit ut bra, är hen inte nöjd med hur konflikten hanterades. 
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4.4 Fall 4 – Freja 

Freja är en social gud som vill omges av en stor familj och tar sig gärna an andras 

relationsproblem (Historiska, u.å.-a). Även om Freja har en mörkare sida som 

krigsgudinna, prioriterar hon andras lycka och lever efter mottot att alla ska ha roligt 

(Historiska, u.å.-a). 

 

4.4.1 Beskrivning av Freja och dess kontext 

Det är en nervös Freja som sitter i mötesrummet vi har bokat för intervjun: ”måste vi sitta 

mittemot varandra? Det känns så seriöst!”, skrattar hen fram och försöker ta reda på vilka 

sorts frågor som kommer att ställas. Vi drar kort vad frågorna kommer att behandla för att 

lugna Frejas nerver och förklarar återigen om att hen när som helst får avbryta eller avböja 

att svara på frågor hen känner sig obekväm med. Vi berättar att det är hens upplevelser av 

konflikthantering som är det centrala och att det inte finns rätt eller fel i dem utan att hen 

kan berätta hur fritt hen vill. Vi sätter oss på samma sida av bordet i det stora mötesrummet 

och Freja känns genast mer avslappnad. 

  

Freja är utbildad statsvetare och påbörjade efter sin examen studier inom juridik från vilka 

hen nu har tagit ett uppehåll. Hen arbetar för närvarande inom restaurangbranschen och 

kommer inom en snar framtid att gå in i rollen som restaurangchef – en roll hen sedan 

tidigare har erfarenhet av. Juridikens kännetecken speglar sig i Frejas personlighet – hen är 

rättvis men är inte rädd för att bestraffa när det väl kommer till kritan: ”så länge 

[teammedlemmarna] gör sitt jobb så är det inga problem” och fortsätter: ”problemet är att 

de inte gör sitt jobb”. Freja har inga planer på att fortsätta arbeta inom branschen när 

studierna återupptas och skrattar fram: “det är väl ingen framtid” och menar att denna roll 

är en tillfällig sådan i livet.  

 

Organisationen som Freja är verksam inom är en snabbmatskedja vars anställda till stor del 

består av yngre individer. Freja nämner att det är många som arbetar kortare perioder, att 

organisationen har hög personalomsättning och menar att detta medför att det är svårt att 

skapa en familjär stämning inom teamet. Trots att Freja beskriver organisationen som 

toppstyrd beskrivs teamet som hen ingår i som ett team som fattar egna beslut. Freja 

förklarar att teamet befinner sig i en övergångsfas och att det inte finns någon officiell 

restaurangchef utan att detta kommer att bli Frejas roll inom snar framtid. Freja beskriver 

teammedlemmarna som beroende av varandra då hen förklarar att morgonpersonalen har 

ett ansvar som kommer att påverka stängningspersonalen och dessa i sin tur har ett ansvar 

för att morgonpersonalen dagen därpå kan utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Hen 

beskriver att teamet har upprättat ett system via SMS som innebär att den teammedlem som 

inte hunnit med en arbetsuppgift ser till att skicka iväg ett meddelande till personalen som 
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kommer in näst. Freja upplevs vara nöjd med denna typ av förebyggande åtgärd och 

uttrycker: ”jag slipper göra någonting om du förstår vad jag menar, folk sköter det med 

varandra”. Freja beskriver att stämningen i teamet beror på restaurangens struktur och 

menar att om det finns en chef inblandad leder det oftast till större konkurrens 

medlemmarna emellan. Detta för att samtliga vill sticka ut i syfte att få bättre villkor i form 

av exempelvis arbetstimmar. Hen förklarar vidare att frånvaron av en chef innebär att 

medlemmarna hjälps åt inom teamet och således skapas en behagligare stämning. 

 

Konflikter beskrivs av Freja som någonting som uppstår till följd av 

kommunikationsproblem mellan två eller fler parter. Hen menar att konflikter många gånger 

även uppstår för att någon i teamet, som inte har ansvaret, börjar styra och ställa för att denne 

inte kan acceptera att bli tillsagd. Freja beskriver vidare att en konflikt kan vara till fördel om 

den bidrar till förändring men att konflikter även kan vara negativa. Hen exemplifierar med 

att beskriva en situation från den nuvarande arbetsplatsen och berättar att den tidigare 

restaurangchefen har behövt lämna arbetsplatsen för att samarbetet med restaurangens 

ägare inte fungerade. Freja beskriver det som att ”det blev så infekterat att det inte gick att 

lösa liksom, de kom inte överens alls”. Efter detta tog ägaren över rollen som restaurangchef 

och Freja beskriver missnöjt: ”grejen är att det är lite det som är problemet, bara för att man 

är ägare så vet man inte bäst”. Även Freja har känt av ägarens inställning och Freja beskriver 

att ägaren ”bossar runt med mig”, trots att Freja säger att hen har längre erfarenhet av arbete 

inom organisationen än ägaren har: 

Alltså… jag kan inte göra så mycket åt saken och det är det som är det 

jobbiga. Jag vet ju mer för jag har jobbat på golvet men hon har det 

sista ordet när det gäller allt. Och det är det som är så frustrerande. 

 

Freja beskriver att hens erfarenheter av att hantera konflikter kommer från tidigare 

arbetsplatser och berättar vidare att dessa erfarenheter förmodligen kommer vara till fördel 

i den framtida chefsrollen. Vidare förklarar Freja att hen kommer komma in i en grupp som 

är sammansvetsad, vilket innebär att hen inte kan komma in med en tuff attityd. Freja anser 

att erfarenheter från tidigare arbetsplatser väger tyngre än teoretisk kunskap: 

Utbildning kan förbereda dig litegrann på vad som väntar, men i 

slutändan så tror inte jag att du kommer att kunna lära dig att hantera 

konflikter om du inte får uppleva en. Det kan du inte ta till dig 

teoretiskt, känner jag, utan det är verkligen erfarenhet.  

 

Freja reflekterar över sina framtida arbetsplatser och förklarar att hen tror att det kommer 

bli lättare att hantera konflikter där. Anledningen till detta, menar hen, är att ett glapp 

infinner sig på den nuvarande arbetsplatsen mellan människors personlighet och vilka 
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personligheter arbetsplatsen faktiskt kräver. Hen menar att dessa yngre och inte särskilt 

seriösa individer inte går ihop med arbetet som kräver stresståliga och disciplinerade 

människor: ”Jag tror att en sådan grupp är svårare att leda än människor med hög 

arbetsmoral som kanske har utbildning och kvalificerat jobb sedan tidigare”. Hen avslutar 

med en lättnad över framtiden och förklarar att i och med att hen har lärt sig att hantera 

svåra människor får hen det möjligtvis lättare sen och att det då känns bra att ha med sig 

denna erfarenhet. 

 

4.4.2 Hantering – ”kommunicera bättre med de anställda” 

Freja återkommer ett flertal gånger till sin utveckling gällande konflikthantering och berättar 

att hen inte alltid har gjort likadant utan att det har varit en process. Hen förklarar att det 

handlar om vilka människor som är inblandade: ”Vissa individer kanske man inte alltid kan 

släppa in i beslutsfattandet […] och andra anställda kan man kanske resonera med lite mer.” 

Vidare beskrivs att det inte finns någon annan utväg i ledarskapet än att behandla alla olika 

utifrån hur de är som medarbetare och att det känns som ”det enda rimliga”. Freja utvecklar 

och beskriver att det gäller att ta sig tid att lära känna sitt team men kopplar an till att 

organisationen har hög personalomsättning. Detta blir en utmaning då individer kommer 

och går och därmed är teamet i konstant förändring. Freja berättar att personlig utveckling 

kan ha medfört en utveckling i hanteringsstilen och beskriver något motvilligt att ledarskaps- 

och hanteringsstilen till en början var någorlunda fientlig och defensiv: 

Så fort jag fick höra någonting negativt så… jag blev nog inte en så där 

jätterolig chef att vara kring. […]. Att jag kunde… inte bli anklagande 

men […] jag höll i mötet och beskrev hur saker och ting skulle se ut, och 

kanske inte alltid lyssnade på vad de hade att säga. 

 

Det var en envägskommunikation där Freja inte lyssnade på vad medarbetarna hade att säga 

utan det var mer ”så här är det och så här jobbar vi, trivs man inte så kan man gå härifrån”. 

Freja blir mjukare i kanterna vid följdfrågan om varför hen behövde gå in med en fientlig 

inställning. Hen förklarar med en ödmjuk röst att även om hen är där som chef är hen 

fortfarande en människa: ”jag går till jobbet men det är inte som att jag går till jobbet, sätter 

på mig en uniform och blir en annan person, jag är fortfarande människa med samma känslor 

och tankar”. Freja förklarar att anledningen till att hen utvecklats gällande hanteringen av 

konflikter är att hen har lyssnat och tagit till sig av vad andra har haft att säga om konflikter 

och dess hantering. Freja menar att hen fick höra att konflikter alltid kommer finnas oavsett 

arbetsplats och att det inte ska tas personligen. Freja berättar att sättet att komma dit har 

varit att ”kommunicera bättre med de anställda” och betonar att det är en process och att det 

är svårt att inte ta åt sig personligen eftersom det spenderas så pass många timmar på 

arbetsplatsen.  
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Freja gör en koppling till den tidigare arbetsplatsen och en specifik situation där dålig 

försäljning ledde till att åtgärder, i form av färre arbetstimmar för de anställda, vidtogs. Hen 

beskriver hur det blev en stor och väldigt jobbig konflikt då hen utpekades som boven i 

dramat. Freja förklarar med förståelse att de anställda inte kan se att det inte är Freja själv 

som tar dessa beslut utan att instruktionerna kommer uppifrån och att de måste följas. Freja 

valde i detta fall att åtgärda problemet genom att prata med teamet och berätta hur det låg 

till samt ge dem inblick i verksamhetens ekonomi – någonting hen beskriver som ”ganska 

ovanligt” – i syfte att få dem att förstå varför besluten behövde tas. Freja får frågan om hen i 

den situationen hade haft nytta av inställningen hen hade i början av sin chefsroll. Freja tar 

en lång paus och ser nästan förvånad ut innan hen i en insiktsfull utandning svarar: ”det hade 

nog faktiskt varit en bättre approach” och förklarar att hen inte har reflekterat över det 

tidigare men att om hen hade använt sig av mer auktoritet och gått hårdare mot personalen 

hade det gjort skillnad. Freja berättar att ägaren på den nuvarande arbetsplatsen har 

anammat en kommunikativ strategi gentemot teamet, men utan vidare resultat: ”då känner 

jag att har man testat ett sådant tillvägagångssätt, då får man börja ställa mer krav på dem 

istället”. Vidare förklarar Freja att krav behövs då det är ett tillfälligt jobb, vilket leder till att 

många inte reflekterar över sitt beteende. Freja är medveten om att tillvägagångssättet att 

ställa krav inte kommer vara till fördel för stämningen inom teamet ”men att restaurangen 

går framåt för i slutändan är det det som har betydelse”.  

 

4.4.3 Chefens roll– ”har du inte varit chef vet du inte vad det innebär” 

Öppenhet verkar spela stor roll i hur Freja närmar sig teammedlemmarna och hen har tydliga 

instruktioner om hur arbetet ska utföras. Freja är tydlig med att det inte är någonting att 

kompromissa med men är snabb med att berätta att hen är öppen för förslag på andra 

områden: ”att man ändå har lite krav på [teammedlemmarna], men att man även lyssnar på 

vad de tycker och tänker”. Freja är inte endast öppen gällande förslag utan öppnar gärna upp 

för att teammedlemmarna ska ha inblick i syfte att få större förståelse för de beslut hen och 

de högre cheferna fattar, såsom i situationen där dålig försäljning ledde till färre 

arbetstimmar. Det är en frustrerad Freja som berättar att de åtgärder hen vidtog inte hjälpte: 

”Alltså det är j-vligt frustrerande. Har du inte varit chef vet du inte vad det innebär”. Hen 

förklarar att det handlar om ett samarbete och att om teammedlemmarna gör ett bra jobb 

blir även Frejas jobb lättare. 

  

Freja förklarar att vi-mot-dem-konflikter var vanligt på den tidigare arbetsplatsen och 

”tyvärr så berodde det mest på en person”. Denna person som Freja beskriver påverkade hela 

teamet och Freja som chef upplevde stor frustration över vetskapen att konflikterna ofta 

härstammade från en och samma källa. Freja berättar att teammedlemmarna pratade om 

hen som chef och förklarar: ”jag tyckte inte att jag gav dem en anledning att tycka illa om mitt 
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sätt att arbeta”.  Freja förklarar att det kan ha haft att göra med relationen till Peter, den 

andra restaurangchefen vid tidpunkten – att han och Freja var vänner som tillsammans 

utpekades som en grupp som skulle sätta sig över resten av teamet. Freja berättar vidare om 

Peter och berättar att han inte var omtyckt: ”vi fick in en ny chef, det första han gjorde var att 

skapa nya rutinlistor, vilket inte togs emot alls bra”. Hen förklarar att de anställda upplevde 

att Peter trampade dem på tårna då han kom in som ny och förändrade arbetssättet. Detta 

skapade en konflikt, trots att det i slutändan var ett effektivare sätt att arbeta enligt, men 

Freja förklarar: 

Jag tror att hur du än är som chef […], det kvittar hur du är – har man 

en viss individ eller en viss grupp av människor som är ute efter att 

skapa en negativ stämning så kommer du inte bort från det. 

 

Freja beskriver att Peter var rutinerad inom branschen men att han hade ett maktbehov. 

Freja beskriver en situation som utspelade sig under en personalfest då Peter hade närmat 

sig en individ i teamet på ett väldigt opassande sätt – någonting som senare framkom hade 

skett tidigare också. Freja förklarar att ingen inom teamet hade berättat detta för hen då de 

såg Freja och Peter som ett team för sig: ”de trodde att jag inte skulle lyssna på dem, men det 

första jag gjorde när jag fick veta detta var att kontakta ägaren och han fick sparken ett par 

dagar senare” – någonting hen tycker var optimalt agerat av ägarna. Det är en djupt besviken 

Freja som beskriver en enorm upprördhet på grund av att teammedlemmarna kände att de 

inte hade förtroende nog att gå till hen och att de trodde att hen skulle ta Peters parti: ”för 

mig är det ett misslyckande”. Trots att Freja beskriver att hen aldrig skulle ta Peters parti i 

detta fall, upplevde Freja hans avskedande som jobbigt och beskriver att hens värderingar 

sattes på spel. Freja uttrycker en känsla av vemod då hen och Peter inte längre skulle ha den 

goda stämningen de hade på jobbet:  

Jag kunde aldrig tänka mig att inte göra någonting åt saken för att jag 

har moral men jag ska inte ljuga – det var jobbigt i början. 

 

Teammedlemmarnas förtroende för Freja blev bättre efter konflikten och hen förklarar att 

det förmodligen hade att göra med att teammedlemmarna nu såg Freja som en egen person: 

”jag sade till dem att ’nu är jag själv och [Peter] är inte här utan det är jag som drar i allting’, 

så jag tror att de fick lite mer respekt av det jag gjorde”. Freja beskriver att vissa konflikter 

kräver resurser utifrån, att någon utomstående kan ta sig an problemet, någonting som 

gjordes då Freja sökte stöd hos ägarna i den beskrivna konflikten. Freja kontrar med ett 

exempel där det tog lång tid innan en tredje part togs in då hen berättar om den tidigare 

restaurangchefen som lämnade sin tjänst, på den nuvarande arbetsplatsen. Freja förklarar 

att hen upplever det som att konflikter oftast hanteras inom teamet, men att en utomstående 
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hade behövts tidigare i denna situation: ”jag förstår inte att man inte gjorde det tidigare 

faktiskt”. 

 

4.4.4 Påverkan – ”visste om att hans sätt skulle skapa konflikt” 

Freja beskriver att det är av stor vikt att ta tag i konflikterna direkt och att inte vänta för 

länge. I situationer där teammedlemmar är ute efter att skapa konflikter anser Freja att en 

sista åtgärd för att lösa dessa är att säga upp individer som inte är bra för teamet. Även här 

förklarar Freja att det inte ska väntas för länge, utan att agerande ska ske i ett tidigt stadium. 

Trots sin bestämda framtoning beskriver Freja att det uppstår en konflikt inom hen själv vid 

uppsägningssituationer och att det är ”jättejobbigt att det är så”. Hen beskriver att de flesta 

inom teamet av olika anledningar har en ansträngd ekonomi samt begränsad 

arbetslivserfarenhet och därför har svårare att hitta ett nytt arbete vid eventuell uppsägning. 

Detta påverkar Freja i situationer då hen kan behöva säga upp en teammedlem. 

  

Att lära känna sitt team, är någonting Freja anser är viktigt och reflekterar över att Peter inte 

gjorde det: 

Jag visste ju om vad det var för typ av personal och jag visste om att 

hans sätt skulle skapa konflikt på grund av att vi har personal som inte 

klarar av auktoritet exempelvis. 

 

Freja berättar om en situation där Peter utformade ett prov för att testa teammedlemmarnas 

kunskap, vilket Freja anser var fel då alla åtminstone bör ha fått möjligheten att läsa in sig på 

materialet för att sedan visa vad de kan. Freja fortsätter med att förklara att en 

restaurangchef inte kan jobba i en månad och sedan utsätta andra för ett prov. Detta skapade 

en konflikt mellan dem: ”blev en liten ’beef’ där och ännu mer för att han ville att jag också 

skulle göra det provet”, säger Freja och skrattar för att påvisa att hen inte tar order från någon 

på samma hierarkiska nivå eller som inte vet hur medlemmarna i teamet fungerar. Freja 

förklarar att Peters tillvägagångssätt också kunde berott på att han ville trycka till Freja då 

han hade mer erfarenhet inom branschen men Freja förklarar: ”jag ville ju trotsa honom, att 

påvisa att ’nej, ditt sätt funkar inte bättre’”. Hen beskriver utvecklingen av deras konflikter 

och hur de löstes: 

Den första tiden så kunde det vara att vi samtalade mer för då kände vi 

inte varandra lika bra, men sen med tiden som vi lärde känna 

varandra så var det som att det bara rann ut i sanden, det blev ingen 

grej av det. 
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Hantering av konfliktsituationer förklarar Freja skiljer sig åt då hanteringen utgår från 

situationen och vad det är för typ av konflikt. Freja betonar att små konflikter som ständigt 

uppstår, exempelvis att någon blir arg för att denne har fått göra någon annan kollegas 

uppgift, löses direkt men att de större konflikterna är svårare att lösa. Vidare förklarar Freja 

att hög personalomsättning, att teamet ständigt förändras, skapar konflikter inom teamet, 

vilket gör att Freja rör sig inom en kontext med hög andel konflikter. Hen berättar att det är 

skillnad på att vara chef som hanterar konflikten eller att faktiskt vara del av denna: 

 Jag måste alltid bedöma utifrån vad de har sagt men jag kanske också 

tar fel beslut, det vet man ju inte. Det kanske låter konstigt men det är 

lättare om man är en del av konflikten för då vet man i princip vad som 

har hänt och det kanske också är lättare att lösa. 

 

När Freja får frågan om hen hade hanterat konflikten på ett annorlunda sätt om hen inte 

hade varit chef och istället agerat som stöttande kollega, blir svaret: ”jag känner att det inte 

är min plats” och menar att någon med större ansvar bör ta tag i konflikten. Freja förklarar 

att det kan vara riskabelt även om hen inte försöker lösa en konflikt mellan andra kollegor, 

utan endast stöttar, då det kan uppfattas som att Freja tar någons parti. Detta förklarar hen 

genom att säga: ”även om jag kanske inte håller med så säger jag ju heller inte emot och då 

kanske det blir att jag tar en persons parti och i sådana lägen bör man hålla sig neutral” och 

fortsätter: ”det känns konstigt att lösa konflikter mellan två kollegor”. 
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5 Analys 

Detta avsnitt börjar med att respektive falls data analyseras utifrån tre teman: 

konflikttyper, konflikthanteringsstilar samt temporalitet. Avsnittet avslutas med en 

jämförande analys där likheter och olikheter belyses utifrån samma tre teman. 

 

5.1 Fall 1 – Heimdall 

Heimdalls fall kännetecknas av att många statuskonflikter förekommer på arbetsplatsen 

samt att Heimdall i sin konflikthantering använder sig av flera olika 

konflikthanteringsstilar. Heimdall betonar vikten av sin senioritet samt erfarenheter, vilket 

genomsyrar temporalitetsavsnittet. 

 

5.1.1 Konflikttyper 

Heimdall beskriver, precis som flertalet forskare (Bradley et al., 2015; Carton & Tewfik, 2016; 

De Dreu & Weingart, 2003; Jehn, 1995, 1997; O’Neill et al., 2018), hur konflikter kan vara 

både positiva samt negativa för teamets prestation. Däremot specificerar inte Heimdall 

konfliktsituationerna utifrån typer som Jehn (1995, 1997) gör då hon beskriver att endast 

sakkonflikter kan vara positiva för teamets prestation. Därför menar vi att det blir svårt att 

se huruvida Heimdalls syn på konflikttyperna stämmer överens med forskarnas. Istället 

menar Heimdall att det positiva med en konflikt är att situationen kan bidra med kunskap 

om hur människor, som tycker olika, ska hanteras och att konflikter som är negativa för 

prestationen är de som blir oproportionerligt stora i förhållande till sakfrågan. Heimdall 

beskriver också att de konflikter som inte går att lösa är jobbiga och förklarar att detta är 

vanligt på hens arbetsplats, eftersom roten till konflikterna rör politiskt fattade beslut som 

således inte kan påverkas av Heimdall eller hens team. 

 

I Heimdalls fall ser vi att statuskonflikter är vanligt förekommande, då tre av de exempel som 

Heimdall nämner rör status och hierarkier. Det första exemplet handlar om 

konfliktsituationen då en kollega valde att hålla på information för att utöva makt och vi 

menar att detta är en statuskonflikt eftersom det rör sig om den sociala hierarkin, någonting 

som Bendersky och Hays (2012) beskriver som en förutsättning för denna typ av konflikt. De 

sociala hierarkierna är ännu tydligare i det andra exemplet av statuskonflikterna i Heimdalls 

fall. Som ett resultat av den hierarkiska strukturen där det är av stor vikt att bibehålla sin 

position, ändrade en kollega sin inställning till ett tidigare fattat beslut när denne stod inför 

sin egen avdelning. Vi tolkar därför denna situation som en statuskonflikt då konflikten 

uppstod på grund av den hierarkiska strukturen. Detta gör sig åter påmint i situationen då 

individer gick samman och närvarade vid möten de inte var kallade till. Heimdall förklarar 

att detta var ett sätt för dessa individer att uttrycka missnöje över beslut fattade av Heimdalls 
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team. Vi menar att detta sätt att agera skapar en statuskonflikt mellan Heimdalls team och 

individerna som närvarar vid mötet då de utnyttjar gruppens storlek för att påvisa vem som 

bestämmer, tillika vem som har högst status. Att vi kan se många statuskonflikter i Heimdalls 

fall, anser vi kan bero på att organisationen har en tydlig hierarkisk struktur. Denna struktur, 

menar vi, rimligtvis, framtvingar detta beteende och därmed denna typ av konflikt. 

 

För att en konflikt ska kunna uppstå anser Heimdall att det behövs minst två parter och att 

dessa parter kan vara antingen en individ eller en grupp. Vi menar att Heimdall beskriver 

alla konfliktkategorier utom den som rör intrapersonella konflikter, men vi anser att vi i fallet 

för Heimdall kan identifiera samtliga av de fyra konfliktkategorierna. Rahim (2001) 

beskriver interteamkonflikter som konflikter som sker mellan två avdelningar inom samma 

organisation, vilket vi menar är fallet i den tidigare beskrivna situationen då individerna 

närvarade vid mötet. Gällande intrateamkonflikter, som Rahim (2001) menar utspelar sig 

mellan individer inom ett team, anser vi att situationen där en kollega höll på information 

för att utöva makt är ett exempel på en sådan konfliktkategori. Denna situation menar vi kan 

ses även som en interpersonell konflikt, då dessa konflikter bottnar i två personers olika 

uppfattningar (Rahim, 2001).  Heimdall berättar hur hen väljer att kombinera olika 

personligheter för att skapa ett mer mångfaldigt och därmed komplett team. Vi tolkar detta 

som ett sätt att motverka onödiga konflikter genom att se till att teammedlemmarna har 

sådan bredd att de kan bemöta andra individer på ett, för individen, anpassat sätt. Genom 

att anpassa sig efter individen, förhindrar Heimdalls team att interpersonella konflikter 

uppstår. Vidare beskriver Heimdall hur hen bygger högt i tak samt delegerar ansvar då hen 

upplever att det är roligare för teammedlemmarna att arbeta på detta sätt. Vi får 

uppfattningen att Heimdall gör dessa aktiva val för att minska uppkomsten av 

intrateamkonflikter, det vill säga konflikter inom teamet, vilket även innebär att hen arbetar 

proaktivt med konflikthantering. Vi anser att konflikten som uppstod i situationen då ägaren 

gifte sig med mellanchefen kan beskrivas som en intrapersonell konflikt, eftersom Heimdall 

till en början sökte förklaringen, till anklagandet om bristen på lojalitet, hos sig själv. 

Heimdall själv beskriver situationen som förvirrande och vi menar att konflikten därför kan 

ses som intrapersonell, eftersom Rahim (2001) beskriver dessa konflikter som en kollision 

mellan kravet på individen och dennes värderingar. 

 

5.1.2 Konflikthanteringsstilar 

Heimdall är inte rädd för att ta tag i konflikter men beskriver trots detta att hen drar sig för 

att ta tag i vissa konflikter, vilket tyder på att även om en individ känner sig säker, är 

konflikthantering ändå någonting jobbigt att utsätta sig för. När Heimdall hamnar i en 

konfliktsituation försöker hen klura ut vad den grundar sig i och vilken personlighet den 

andra parten har för att skapa sig en uppfattning om hur hen ska närma sig en lösning på 

konflikten. Detta tolkar vi som att Heimdall försöker hitta rätt stil för situationen, precis som 
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Rahim (2001) beskriver den situationsbaserade teorin sammankopplad med de fem 

konflikthanteringsstilarna. Då Rahim (2001) argumenterar för att detta kan leda till en mer 

effektiv hantering av konflikter bör Heimdalls närmande av konflikter vara lämpligt vid 

konflikthantering. 

 

Gällande statuskonflikten där en kollega höll på information för att få makt är det tydligt att 

Heimdall anammade den Samarbetande stilen. Lawless och Trif (2016) beskriver hur denna 

stils tillvägagångssätt ämnar gynna båda parter, vilket vi menar att Heimdall gjorde när hen 

talade med kollegan: ”om vi gör på det här sättet så kommer det att bli bättre och du kommer 

att se snygg ut också”. Heimdalls tillvägagångssätt i denna situation upplevs som ett planerat 

drag i syfte att få igenom sin vilja men samtidigt beskriver hen också irritationen när kollegan 

inte vill förändra sitt beteende, vilket kan tolkas på olika sätt. Dels kan det tolkas som att 

Heimdalls irritation kommer från att hen inte får sin vilja igenom men det kan också vara så 

att Heimdall faktiskt blir irriterad eftersom hen har ansträngt sig för att båda parter ska 

gynnas av lösningen. Vilken av dessa tolkningar som är sanningen är svårt att veta men vi ser 

att hen inte slås ned av den andra partens motvillighet, utan istället tar det till nästa steg för 

att finna en lösning. Att Heimdall i detta läge tar hjälp av sin chef stämmer överens med det 

som Rahim (2001) menar är typiskt för den Samarbetande stilen då det är av vikt att båda 

parter bidrar för att lösa konflikten. Då den Samarbetande stilen lämpar sig för komplexa 

konflikter (Rahim, 2001), anser vi att Heimdall trots allt valde en passande stil för 

situationen. 

 

I situationen då en kollega ändrade inställning om ett fattat beslut tolkar vi det som att 

Heimdall vill vara den större människan då hen väljer att konfrontera kollegan på tu man 

hand istället för inför hela gruppen. Vi menar att Heimdall använde den Anpassande stilen 

då hen satte kollegans intressen före sina egna och på så vis gjorde skäl för att vara den större 

människan. Enligt Rahim (2001) kan en person använda denna stil i syfte att undvika att 

riskera en viktig relation, någonting vi menar skulle kunna stämma då Heimdall beskrev 

kollegans avdelning som stor och inflytelserik. Rahim (2001) beskriver också att en person 

som använder denna stil kan göra det för egen vinnings skull genom att anpassa sig i syfte att 

i framtiden få någonting tillbaka. Om detta gäller i Heimdalls fall, står det i så fall i kontrast 

till att hen gör saker för att vara den större människan. Det skulle även kunna vara så att 

Heimdall för egen vinnings skull inte tar konflikten inför hela gruppen eftersom hen 

riskerade att tappa anseende om konflikthanteringen inte föll ut till hens fördel. Detta skulle 

kunna vara möjligt då Heimdall troligtvis var i underläge eftersom avdelningen var stor och 

inflytelserik.  

 

Heimdall beskriver hur statuskonflikten, där individerna närvarade vid mötet, har skett vid 

flertalet tillfällen och även om Heimdall beskriver detta lättsamt märker vi att det finns en 
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underton av irritation, som att hen menar att dessa individer inte har någonting att tillföra 

mötet. I dessa situationer har Heimdall valt att tydligt tala om vad mötet ska handla om i 

syfte att inte skapa utrymme för diskussioner som inte hör mötet till och vi menar att 

Heimdall således anammar den Dominerande stilen då hen sätter sitt eget syfte framför den 

andra partens (Lawless & Trif, 2016). Vi anser att Heimdall även använde den Dominerande 

stilen, i situationen då ägaren gifte sig med mellanchefen, eftersom hen hade hög omsorg om 

sina egna intressen och låg omsorg om chefens intressen (Rahim, 2001) då Heimdall valde 

att säga upp sig. Vi anser att Heimdall fattade ett bra beslut gällande val av stil då den enligt 

Rahim (2001) lämpar sig för frågor som är viktiga för individen. 

 

Vi upplever att Heimdall är en metodisk individ och att hen redan när konfliktsituationen 

uppstår har en klar plan för hur hen ska gå tillväga. Hen börjar med att prata med personen 

och om denne inte lyssnar tar Heimdall det vidare till linjechefen och om denne i sin tur inte 

lyssnar är Heimdall medveten om att den sista utvägen är att byta arbetsplats. Vi menar att 

en tredje part i form av en linjechef har en viktig roll i Heimdalls utstakade plan. Vi upplever 

att hen känner en trygghet i att det finns en tredje part att ta till när konflikthanteringen har 

strandat, någonting som stämmer överens med det Ancona (1990) samt Lind och Skärvad 

(2004) beskriver. Chefens viktiga roll speglas i att Heimdall ser till att hålla denne 

informerad om Heimdalls agerande i aktuella konfliktsituationer. Vi ser detta som ett 

förebyggande sätt, någonting som Heimdall gör för att konflikter inte ska uppstå. Hen 

beskriver också att chefen har en nyckelroll eftersom kontexten präglas av tydliga hierarkier 

och för att lösa vissa konflikter måste hanteringen ibland utföras av rätt nivå i hierarkin, 

vilket indikerar att Heimdall har anpassat konflikthanteringen till kontexten. Vi menar att 

detta stämmer överens med Rahims (2001) syn på att konflikthanteringsstilen ska väljas 

utifrån situationen. Heimdall beskriver också chefens roll som viktig då denne ska vara en 

neutral part att gå till. När Heimdall berättar om den tidigare arbetsplatsen som hen valde 

att lämna, på grund av konflikten som uppstod i situationen då ägaren gifte sig med 

mellanchefen, förstärks Heimdalls upplevelse av chefen som en trygghet. 

 

5.1.3 Temporalitet 

Inställningen till att ett jobb är ett jobb kommer enligt Heimdall själv från hens senioritet 

men hen pratar samtidigt om hur hen vill ha förändring och brinner för sitt jobb. Att inte ta 

med jobbet hem skulle i så fall försvåras då individen brinner för sitt jobb även om individen 

är senior. Att ha denna inställning till sitt arbete beskriver Heimdall har ändrat hens 

inställning till konflikter och dess hantering. På sättet som Heimdall beskriver detta kan vi 

se att hen är medveten om att handlingarna formar tillvaron, någonting som Hernes, 

Simpson och Söderlund (2013) betonar när de beskriver sammankopplingen av begreppen 

temporalitet och kausalitet. Det blir tydligt att Heimdalls agerande i konflikter påverkas av 

konceptet Dåtid-Nutid-Framtid då svaret på frågan om varför hen hanterar konflikter som 
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hen gör, är att det inte är någon “idé att ducka” då det inte löser någonting. Vi menar att detta 

indikerar att Heimdalls erfarenheter av konflikter påverkar hur hen agerar i nutiden, det vill 

säga att hen styrs av dåtiden i beslut som rör framtiden. 

 

Heimdall återkommer ofta till att berätta om betydelsen av erfarenhet och senioritet, 

någonting som vi anser går att likställa med Simpsons (2009) begrepp Dåtid-Nutid-Framtid. 

Samtidigt beskriver Heimdall att trots 20 års erfarenhet var det som att börja om på nytt när 

hen bytte från privat till offentlig sektor, vilket indikerar att kontexten är en avgörande faktor 

i huruvida en individ kan tillämpa sin tidigare erfarenhet i nya sammanhang. Vidare förklarar 

Heimdall att tack vare senioriteten kan hen fatta beslut om individer, oavsett dess hierarkiska 

ställning inom organisationen. I och med detta anser vi att Heimdall känner sig självsäker 

nog, tack vare erfarenheter från dåtiden, att fatta beslut gällande nutiden. Däremot menar vi 

att Heimdalls beslut inte påverkas av framtiden, även om hen är medveten om att de beslut 

som fattas i nutid kommer att påverka framtiden.  

 

Att Heimdall har en plan för hur hen ska gå tillväga i konfliktsituationer menar vi är ett sätt 

att hantera de känslor som är kopplade till situationen då hen är förberedd på eventuella 

motgångar och redan innan vet vad nästa steg är. Denna plan tror vi har utvecklats över tid 

och även Heimdall belyser vikten av erfarenhet formar valen som görs, vilket är i enlighet 

med hur Simpson (2009) beskriver temporalitet genom Dåtid-Nutid-Framtid. Även om vi 

kan se att Heimdall har en plan att följa märker vi att det är viktigt för hen att försöka lösa 

konflikten på egen hand och att på ett ärligt sätt kunna säga att hen har “gjort sitt yttersta”. I 

situationen då en kollega ändrade inställning till ett tidigare fattat beslut, valde Heimdall att 

först konfrontera kollegan. Efter detta valde kollegan att följa den hierarkiska strukturen och 

ta diskussionen till chefsnivå, någonting vi tolkar att Heimdall upplever som tröttsamt. Även 

om Heimdall upplever det som tröttsamt kan vi se att enligt den utstakade planen hade nästa 

steg varit att gå till en linjechef. I detta fall var det kollegans beslut att gå till en chef som var 

en del i att de fann en lösning, men detta indikerar ändå att Heimdalls sätt att hantera 

konflikter stegvis enligt planen är bra, då det leder till att konflikter klaras upp. Även i 

situationen då en kollega höll på information för att få makt fick Heimdalls linjechef en 

avgörande roll, då hon bestämde att Heimdall och kollegans samarbete skulle minskas. 

Lösningen beskriver Heimdall, med en nedstämd ton, som acceptabel och inställningen till 

lösningen har utvecklats över tid och är ett resultat av att hen har erfarenheter. Detta stärker 

konceptet Dåtid-Nutid-Framtid, att dåtiden påverkar nutiden (Simpson, 2009), då Heimdall 

själv uttrycker att en sådan lösning inte hade accepterats av hen om det hade skett tidigt i 

hens arbetsliv. 
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5.2 Fall 2 – Skade 

Det som präglar Skades fall är betydelsen av chefens roll som tredje part samt att Skade 

själv lyfter många exempel på olika konflikttyper. I det avslutande temporalitetsavsnittet 

lyfts Skades dåliga erfarenheter och hur dessa har format sättet som Skade hanterar 

konflikter på. 

 

5.2.1 Konflikttyper 

Skade beskriver att konflikter uppstår som en konsekvens av att människor “inte har samma 

åsikt om saker”, men betonar att det kan vara bra att vara oense om hur arbetet ska utföras 

eftersom detta leder till att parterna får tänka ett varv till om hur det faktiskt ska utföras. Att 

konflikten rör att parterna inte är överens om hur arbetet ska utföras menar vi innebär att 

konflikten därför skulle kunna klassificeras som antingen en sak- eller processkonflikt. 

Bendersky och Hays (2012) beskriver sakkonflikter som konflikter som uppstår då två parter 

inte är överens om vad för arbete som ska utföras, medan en processkonflikt beskrivs som 

att de två parterna inte är överens om hur arbetet ska utföras. Skade beskriver med andra 

ord dessa konflikter som positiva för prestationen, vilket går i linje med Jehns (1995, 1997) 

samt De Dreu och Weingarts (2003) syn på sakkonflikter. Om den typ av konflikt Skade 

beskriver istället skulle vara en processkonflikt, stödjs detta resonemang inte av forskarna, 

eftersom de menar att processkonflikter inte är positiva för prestationen (Jehn, 1997; O’Neill 

et al., 2018). Förutom att beskriva sak- eller processkonflikter förklarar även Skade att 

konflikter kan uppstå på grund av att “man inte vill att någon annan ska springa om en” eller 

om ”man inte vill bli tillsagd av någon annan och allra helst då om man har jobbat lite längre”. 

Med dessa två beskrivningar anser vi att Skade beskriver konflikttypen status, då dessa 

konflikter baseras på hierarkiska strukturer (Bendersky & Hays, 2012). Även om Skade 

förklarar att konflikter kan vara positiva för prestationen beskriver hen, precis som Bradley 

et al. (2015), Carton och Tewfik (2016), De Dreu och Weingart (2003), Jehn (1995, 1997) 

samt O’Neill et al. (2018) att konflikter även kan vara negativa. Skade säger att det inte är 

positivt om konflikten mynnar ut i att den andra parten “blir arg eller tar illa upp” och vi 

menar att Skade beskriver relationskonflikter, då dessa handlar om parters olika upplevelse 

av värderingar, preferenser och prioriteringar (Bendersky & Hays, 2012). Precis som Skade 

beskriver De Dreu och Weingart (2003) relationskonflikter som en konflikttyp som 

korrelerar negativt med prestation. 

 

I situationen då Skade fick ta över en kollegas uppgift på order av linjechefen blev kollegan 

förnärmad trots att det inte var en arbetsuppgift han var förtjust i att utföra. Vi anser att 

denna konflikt är en statuskonflikt, eftersom den rör hierarkierna inom teamet (Bendersky 

& Hays, 2012) och eftersom Skade berättar att de anställda består av unga och hungriga 

individer, reflekterar vi över att det är detta som speglas i kollegans reaktion. Vi menar att en 
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arbetsplats med unga individer som hela tiden strävar framåt skulle kunna innebära att en 

rivalitet skapas för att samtliga individer vill framställa sig som duktiga. Det skulle mycket 

väl kunna vara så att kollegan reagerade som han gjorde på grund av osäkerhet inför hur 

chefen ansåg att denna kollega presterade och därför lämnade över till någon annan. Vidare 

beskriver Skade att konflikter, på den tidigare arbetsplatsen, skapades på grund av att 

kollegorna hade liknande arbetsuppgifter. Vi menar att detta ger utrymme för missförstånd 

och att rivaliteten mellan kollegorna således blir större. Även i situationen då Skade tog över 

en kollegas uppgift, blossar konkurrens upp och vi menar att en organisation kan minska 

antalet statuskonflikter genom att inte delegera samma eller liknande uppgifter till flera 

anställda. 

 

Skade beskriver också situationen då hen sade ifrån till en kollega, som behandlade en annan 

kollega dåligt, under ett möte. Vi menar att denna konflikt är en relationskonflikt eftersom 

dessa konflikter bottnar i att de två parterna har olika värderingar (Bendersky & Hays, 2012), 

någonting vi anser är tydligt i detta fall. Att Skade också beskriver att den andra parten inte 

var en av hens favoriter sedan tidigare, menar vi förstärker det faktum att det rör sig om en 

relationskonflikt. Vi tycker oss också kunna urskilja sak- och processkonflikter inom Skades 

nuvarande team, då hen beskriver hur linjechefen ibland inte är helt nöjd med det arbete som 

har utförts. Däremot verkar konflikten aldrig bli stor eftersom Skade förklarar hur hen rättar 

till problemet och gör bättre nästa gång. 

 

När Skade förklarar sin upplevelse av konflikter beskriver hen hur en konflikt alltid rör minst 

två parter, vilket indikerar att Skade anser att intrapersonella konflikter inte finns. Vi kan 

inte heller se några exempel på denna konfliktkategori i Skades fall, men de övriga tre finns 

alla beskrivna. Vi menar att konflikten då Skade sade ifrån till en kollega under ett möte kan 

klassas som en interpersonell konflikt eftersom den handlade om två personers olika 

uppfattningar (Rahim, 2o01). Rahim (2001) beskriver konfliktkategorin för 

interteamkonflikter som konflikter som uppstår mellan två avdelningar inom en organisation 

och vi anser att situationen som Skade beskriver då teamet har en konflikt med en annan 

avdelning är ett exempel på detta. Slutligen menar vi att de flesta av de konfliktexempel som 

Skade lyfter kan kopplas till intrateamkonflikter, konflikter mellan individer inom samma 

team (Rahim, 2001). Vi anser också att de två individer på Skades tidigare arbetsplats som 

skapade samt var delaktiga i flertalet konflikter, gav upphov till flertalet intrateamkonflikter. 

Detta menar vi innebär att antalet intrateamkonflikter kan styras av teammedlemmarna 

själva och att en teamledare således kan påverka detta genom att fundera över 

sammansättningen av teamet. 
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5.2.2 Konflikthanteringsstilar 

Att Skade känner av stämningen för att upptäcka konflikter skulle kunna liknas vid det 

Rahim (2001) beskriver i den situationsbaserade teorin, det vill säga att varje 

konfliktsituation bör hanteras med en viss stil. Vi menar att Skade känner av stämningen för 

att på så sätt närma sig situationen på ett lämpligt sätt. Dock är det tydligt att Skade gör detta 

i proaktivt syfte för att på så sätt bryta konflikten i ett tidigt stadium. Detta leder till att vi 

ställer oss frågande till huruvida Skade verkligen anpassar sin stil eller om stilen baseras på 

att ta ett steg tillbaka, genom att ha hög omsorg om den andra partens intressen, i samtliga 

situationer. Vi anser att Skade använder sig av den Anpassande stilen när hen går in och 

medlar då denna stil enligt Lawless och Trif (2016) försöker betona likheterna, vilket vi 

menar att Skade ämnar göra i sitt tillvägagångssätt då hen försöker få parterna att mötas på 

mitten. Enligt Rahim (2001) kan den Anpassande stilen även användas när parten väljer att 

anpassa sig i syfte att få någonting tillbaka i framtiden, någonting som verkar vara av stor 

vikt för Skade då hen är bryggan i konflikter för att inte konsekvenserna av konflikten ska 

skada varken hen eller teamet. Det är svårt att missa att Skade tycker att konsekvenserna av 

en konflikt mellan andra har betydande påverkan på hela teamet, inklusive sig själv, vilket vi 

tror är en stor anledning till att Skade väljer att känna av stämningen och på så sätt ta ett 

beslut om hur hen ska närma sig konflikten. Även om den Anpassande stilen kännetecknas 

av låg omsorg om egna intressen och hög omsorg om andras intressen (Rahim, 2001), kan vi 

se att Skade även agerar utifrån sina egna framtida intressen. 

 

I situationen då Skade sade ifrån till en kollega under ett möte valde Skade att åter 

konfrontera kollegan efter möte och vid detta tillfälle anser vi att hen använde den 

Dominerande stilen. Kollegan bad om ursäkt efter att en tredje kollega lagt sig i konflikten, 

men Skade menar att ursäkten kom för sent. Rahim (2001) beskriver att om de två parterna 

i en konflikt är lika mäktiga är risken med den Dominerande stilen att konflikten strandar 

och inte går att bryta. Detta menar vi är vad som hände i konfliktsituationen mellan Skade 

och kollegan då stämningen blev sämre och vi menar att det inte är säkert att ursäkten hade 

kommit om inte den tredje kollegan hade agerat, någonting som indikerar att kollegan kände 

press att be om ursäkt och således egentligen inte menade det, vilket vi anser är en 

förutsättning för att kunna lösa en konflikt. 

 

Skade betonar vid ett flertal tillfällen vikten av en närvarande chef och vi menar att detta har 

att göra med Skades erfarenheter av konfliktsituationer där en chef behövdes. Detta stämmer 

överens med det både Ancona (1990) samt Lind och Skärvad (2004) säger då de betonar 

vikten av att ha en tredje part, eller en chef, närvarande som kan underlätta hantering av 

konflikter. Skade pratar mycket om chefsstöd men pratar samtidigt om att de löser det mesta 

inom teamet hen ingår i idag, någonting vi menar indikerar att Skade känner en trygghet av 

att ha en chef att gå till ifall det skulle behövas. Detta förstärks ytterligare av att Skade 
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berättar att hen på den tidigare arbetsplatsen, där många konflikter uppstod, kunde gå till 

chefen men att ingenting hände. I situationen då Skade sade ifrån till kollegan under mötet, 

berättar hen om stödet från den tredje kollegan och uttrycker en lättnad. Detta menar vi 

ytterligare betonar hur viktigt Skade anser ett utomstående stöd vara och det märks tydligt 

att hen känner ett behov av att få bekräftelse på att hen gjort rätt. 

 

Skade valde till slut att lämna arbetsplatsen och vi tolkar detta som att hen uppenbart är 

missnöjd med chefens konflikthantering. Då chefen, enligt Skade, spelar stor roll i hur 

konflikter hanteras eftersom denne ska vara ett föredöme menar vi att roten till Skades beslut 

att lämna arbetsplatsen var chefens hantering. Det skulle även kunna vara så att Skade kände 

att hen hade gjort sitt yttersta och inte längre hade mandat, utan behövde en utomståendes 

hjälp, någonting hen inte fick, och därmed valde att gå vidare. Detta skulle i så fall innebära 

att chefen, som en neutral part, kan ha en nyckelroll gällande hantering av konflikter 

(Ancona, 1990; Lind & Skärvad, 2004), men att det inte räcker med att ta in en neutral part, 

utan viljan, hos denne part, att lösa konflikten också måste finnas. Vidare beskriver Skade 

relationen till den nuvarande och den dåvarande linjechefen och Skade förklarar att hen 

träffar den nuvarande i mindre utsträckning än den tidigare. Vi menar att detta förstärker 

det faktum att det handlar om att chefen måste ha en vilja att lösa konflikterna, inte endast 

finnas tillgänglig. Skade lyfter det faktum att den tidigare linjechefen befann sig i en fas då 

han skulle lämna sin tjänst och Skade reflekterar över huruvida detta påverkade chefens 

nonchalans i konfliktsituationer. Wall och Callister (1995) beskriver att konflikter kommer 

att bli allt mer förekommande inom organisationer då anställdas lojalitet gentemot 

organisationen har minskat. Att chefen var på väg att lämna organisationen menar vi skulle 

vara en förklarande anledning till att han valde att anamma en passiv roll i sitt sätt att hantera 

konflikter. Detta är någonting som Wall och Callister (1995) beskriver som en av orsakerna 

till anställdas minskade lojalitet, det vill säga att anställda inte planerar att vara kvar inom 

samma organisation livet ut. Trots att Skade på ett beskyllande sätt berättar om chefens sätt 

att inte hantera konflikter, berättar Skade vid ett annat tillfälle att när hen hade sagt upp sig 

höll hen sig i bakgrunden för att skapa en så konfliktfri sista period som möjligt. Vi menar att 

trots att chefen har ett visst ansvar, kan vi se ett mönster i hur både chef och anställda väljer 

att passivt hantera konfliktsituationer när dessa individer ska lämna organisationen. 

 

5.2.3 Temporalitet 

Skade verkar nöjd med den nuvarande arbetsplatsen men vi uppmärksammar att hen inte 

varit där länge och menar därmed att Skade skulle kunna befinna sig i en fas som präglas av 

det som Lennéer Axelson och Thylefors (2018) beskriver som smekmånadskaraktären. Detta 

karaktärsdrag inryms inom den andra fasen i den schematiska grupprocessen och 

kännetecknas av att individer påverkas av att relationer byggs och att individerna vill känna 

social trygghet (Lennéer Axelson & Thylefors, 2018).  Om detta är fallet styrs Skade troligtvis 
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mer av framtiden än av dåtiden, enligt Hernes, Simpson och Söderlunds (2013) koncept 

Dåtid-Nutid-Framtid. Viktigt att betona är att den goda stämningen som Skade upplever på 

den nuvarande arbetsplatsen är i ljuset av de dåliga erfarenheterna som Skade har och att 

denna arbetsplats egentligen också skulle kunna ha brister som inte ännu kommit upp till 

ytan, men att Skade har valt att bortse från detta då hen vill se positivt på utfallen i framtiden. 

Skade berättar att arbetet på den nuvarande arbetsplatsen är i konstant förändring och att 

företaget samtidigt befinner sig i en tillväxtfas och att det kan vara spännande men att det 

kan gå för snabbt ibland. Hen förklarar att hen och kollegorna oftast handlar på känsla, vilket 

vi menar skulle kunna ge upphov till konflikter när smekmånaden har övergått till nästa fas 

i den schematiska grupprocessen, en fas som karaktäriseras av att konflikter träder fram 

(Lennéer Axelson & Thylefors, 2018). 

 

Det är tydligt att Skades tillvägagångssätt är en produkt av tidigare erfarenheter, då hen i 

allra högsta grad försöker undvika att hamna i liknande situationer som på den tidigare 

arbetsplatsen. Även i detta fall blir konceptet Dåtid-Nutid-Framtid av Hernes, Simpson och 

Söderlund (2013) aktuellt då Skade agerar baserat på tidigare erfarenheter med syftet att få 

ett visst utfall i framtiden. Vi anser dock att Skades höga omsorg om den andra partens 

intressen gör att Skade överkompenserar. Således menar vi att Skades överkompensation är 

ett resultat av dåliga erfarenheter av konflikter, vilket i sin tur innebär att Skade styrs mer av 

dåtiden än av framtiden för hur hen agerar i nutiden. Vi menar att Skades tillvägagångssätt 

på lång sikt kan vara till nackdel i den kontext hen befinner sig i, det vill säga bland hungriga 

individer. Att Skade inte konfronterar på grund av tidigare erfarenheter, menar vi kan gå 

överstyr i och med att hen överkompenserar. Om detta dras till sin spets, ser vi att detta skulle 

kunna leda till att Skade i slutändan inte får chansen att visa framfötterna för att hen ständigt 

ger andra större utrymme då hen prioriterar andras intressen högre än sina egna. 

 

5.3 Fall 3 – Oden 

I Odens fall kan vi se att det förekommer flera olika konflikttyper inom teamet. I flera 

situationer anammar Oden den Dominerande stilen och vi kan se att både dåtid och framtid 

påverkar hur Oden agerar i nutid. 

 

5.3.1 Konflikttyper 

Oden beskriver att en konflikt kan vara en motor, med vilket hen menar att en konflikt kan 

leda till att teamet blir produktivt under förutsättning att konflikten reds ut snabbt. I linje 

med Odens beskrivning har ett flertal forskare har beskrivit att konflikter kan vara både 

positiva och negativa (Bradley et al., 2015; Carton & Tewfik, 2016; De Dreu & Weingart, 

2003; Jehn, 1995, 1997; O’Neill et al., 2018), men till skillnad från Jehn (1995, 1997) som 

beskriver att endast sakkonflikter kan vara till teamets fördel, nämner inte Oden specifikt 
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vilka konflikter hen anser leder till produktivitet. Istället delar hen upp konflikter i sådana 

som reds ut snabbt kontra sådana som pågår för länge och enligt hen blir ”knäckande”. Trots 

detta, uttrycker Oden en önskan om utrymme att i viss mån vänta ut konflikter snarare än 

att ingripa och agera direkt, vilket ytterligare förstärker inställningen till att konflikter kan 

vara produktiva. De Dreu och Weingart (2003) argumenterar för att avsaknaden av 

konflikter kan ha negativa konsekvenser då organisationen och dess anställda inte utvecklas. 

Vidare menar Lennéer Axelson och Thylefors (2013) att konflikter som ökar teamets 

prestation bör lämnas olösta under förutsättning att konflikter, som påverkar prestationen 

och den enskilde individen negativt, har lyckats identifieras. Vi menar att detta skulle kunna 

vara det Oden menar när hen pratar om att hen hade velat vänta ut konflikter i syfte att 

utveckla teamets prestation och produktivitet.  

 

Oden förklarar att situationen med brist på arbetskraft har en tendens att skapa konflikter 

eftersom samtliga teammedlemmar är hårt ansatta. Oden beskriver det till och med som att 

teamet befinner sig på bristningsgränsen, någonting vi menar att teammedlemmar inte själva 

kan påverka. Därmed kommer det alltid finnas konflikter som beror på yttre faktorer som en 

individ, som teammedlem, måste lära sig att förhålla sig till. Dock förklarar Oden hur denna 

situation samtidigt svetsar teamet samman, vilket innebär att samtidigt som situationen ger 

upphov till konflikter, bidrar den också med någonting positivt. Sammanfattningsvis menar 

Oden att en konflikt som kan redas ut relativt snabbt är bättre om den reds ut emellan 

parterna, snarare än att hen ska behöva ingripa på grund av det snäva utrymmet för att vänta 

ut konflikter. 

 

Oden berättar om konflikter på sina arbetsplatser och bland dessa har vi kunnat identifiera 

ett flertal konflikttyper. Oden beskriver bland annat att konflikter kan uppstå då en person 

har gått utanför sina befogenheter eller gett löften denne inte kan hålla och att Oden i sådana 

lägen samtalar med personen samt förklarar varför denne individ har agerat fel. Vi uppfattar 

detta som en sak- eller processkonflikt då den förstnämnda innebär att parterna är oense om 

vad som ska göras medan den andra handlar om att parterna är oense om hur en uppgift ska 

utföras samt vem som ansvarar för vad (Bendersky & Hays, 2012; Jehn, 1997). Anledningen 

till att vi har identifierat detta som en sak- eller processkonflikt är att Oden väljer att ha ett 

sansat samtal kring en sådan konflikt, vilket vi uppfattar som att personen som har gått 

utanför sina befogenheter inte har varit medveten om detta. Vi argumenterar för att en 

statuskonflikt, som baseras på den sociala hierarkin i teamet (Bendersky & Hays, 2012), hade 

varit en mer lämplig konflikttyp om individen hade varit medveten om att den gick utanför 

sina befogenheter.  Detta då det hade inneburit att denne individ medvetet hade gått utanför 

sina befogenheter i syfte att påvisa makt och att Oden i en sådan situation rimligtvis hade 

varit skarpare i sitt närmande till situationen. Ett exempel på statuskonflikt är situationen då 

Oden inte tillåts bli projektledare. Vi tolkar projektledarens motstånd som att denne individ 
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kände sig hotad och använde denna situation som ett verktyg för att påvisa makt och behålla 

den sociala hierarkin som den var vid tidpunkten. Ytterligare ett exempel som Oden väljer 

att berätta om är den som rör hens erfarenhet av en viss personlighetstyp, vilket i en situation 

skapade en konflikt. Vi tolkar denna konflikt som en processkonflikt, då den ena parten hade 

rutiner för hur denne skulle utföra arbetet och den andra parten av misstag bröt en av dessa 

rutiner, vilket resulterade i en konflikt. Vi menar vidare att om Oden inte hade agerat hade 

denna processkonflikt kunnat utvecklas till en relationskonflikt, någonting som Bendersky 

och Hays (2012) beskriver som en konflikt som rotas i skillnader i bland annat preferenser. 

Då relationskonflikter enligt Jehn (1995, 1997) inte är positivt korrelerade med individens 

prestation menar vi att Odens agerande i denna situation förhindrade ytterligare negativa 

konsekvenser. 

 

Oden beskriver en konflikt som skillnader i åsikter mellan minst två personer men att även 

om en konflikt involverar flera personer, är det alltid två personer som står “på frontlinjen”. 

Vi kan se att Oden ger exempel från samtliga konfliktkategorier utom den intrapersonella. 

Den interpersonella konflikten beskrivs av Rahim (2001) som en konflikt där två personer 

har olika uppfattningar, någonting som stämmer väl överens med Odens beskrivning av en 

konflikt. Ett exempel på en interpersonell konflikt är i Odens fall den då hen inte tilläts vara 

projektledare. Detta då de dels hade olika uppfattningar men också att de, som Rahim (2001) 

beskriver, är vanligt förekommande mellan över- och underordnad. Rahim (2001) beskriver 

intrateamkonflikter som konflikter mellan individer inom ett och samma team, vilket Oden 

pratar om på ett indirekt sätt. Detta då hen vid upprepade tillfällen förklarar att konflikter 

inom teamet måste lösas snabbt för att arbetet ska gå framåt. Vi menar att detta, trots att 

Oden inte exemplifierar, skulle kunna tolkas som att sådana konflikter uppstår då hen pratar 

om att de måste lösas snabbt. Oden nämner att de olika teamen på arbetsplatsen har ett gott 

samarbete, men nämner att hen drar sig för att gå till chefen med klagomål om andra team 

då hen inte vill att det ska se ut som att hen framställer sig själv som bättre än andra. Vi 

menar att detta, trots det goda samarbetet, indikerar att det förekommer interteamkonflikter 

– någonting som Rahim (2001) beskriver som konflikter mellan två eller flera team inom 

organisationen. Anledningen till att vi tolkar detta som interteamkonflikter är att trots det 

goda samarbetet, uttrycker Oden ett missnöje i sin förklaring till varför hen inte kan gå till 

chefen, vilket i sin tur innebär att om utrymme att gå till chefen hade funnits hade risken för 

interteamkonflikter varit större. 

 

5.3.2 Konflikthanteringsstilar 

När Oden befinner sig i en konfliktsituation, som första, andra eller tredje part eller som 

åskådare, läggs fokus på att medla. Hen beskriver hur det är bättre att medla, som tredje part, 

än att hålla isär individer från varandra, eftersom Oden anser att de två parterna kommer att 

börja bråka igen så fort den tredje parten lämnar rummet. Vidare förklarar Oden att hen 
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väljer strategi för att hantera konflikter utifrån den givna situationen och hur situationen 

med brist på arbetskraft påverkar hur hen medlar i än större utsträckning, vilket vi menar 

indikerar att situationen påverkar hur individer väljer att hantera konflikter. Rahim (2001) 

beskriver den situationsbaserade teorin som att individen bör välja en stil som passar 

konfliktsituationen för att på så vis uppnå effektiv hantering, men vi menar att, även om detta 

är ett önskvärt sätt, kan också situationen tvinga på en passande stil. Att Oden, i större 

utsträckning, väljer att medla i denna situation verkar inte styras av att det är en passande 

stil. Istället styrs valet av att det, enligt Oden, är det enda tänkbara för situationen.  

  

Oden förklarar upplevelsen av linjechefen som tredje part, genom att säga: ”mitt jobb är att 

lösa vissa saker och sen finns det andra personer vars jobb det är att lösa andra saker” och vi 

menar att det är tydligt att för Oden finns det en gräns där hen förväntar sig att chefen tar 

över ansvaret att reda ut konflikten. Vi märker en frustration hos Oden när hen berättar att 

det är jobbigt när det inte går framåt och kanske är det så att linjechefens roll som tredje part 

är väldigt viktig för att arbetet inte ska stanna av.  Detta menar vi har en stark koppling till 

Anconas (1990) beskrivning av vikten att ta hjälp från utomstående i ledande position då 

risken finns att teamet annars blir improduktiva. Vi kan se att Oden pratar om att det är 

viktigt att ha en chef och att det verkar finnas en sådan ansvarig person men Oden beskriver 

att när hen söker stöd hos denne “studsar det tillbaka” ändå. Vi menar att det inte räcker inte 

med att det finns en ansvarig person, utan att denne även måste ta ansvaret det innebär. 

 

I situationer då Oden tillrättavisar en teammedlem, anser vi att Odens beteende visar att hen 

har hög omsorg om sina egna intressen, eftersom hen prioriterar projektet och samtidigt har 

hen låg omsorg om andras intressen. Detta även om hen visar dem respekt genom att vara 

påläst om situationen samt förklara vad som gick fel, istället för att skälla och visa vem som 

bestämmer. Vi menar ändå att omsorgen om den andra partens intressen är låg, eftersom 

Oden förklarar hur det ska gå till och på något vis vet bäst. Detta skulle i så fall innebära att 

Oden använder den Dominerande stilen, som Lawless och Trif (2016) beskriver kan 

användas då den första parten sätter sitt eget syfte över den andra partens. Vidare beskriver 

Rahim (2001) att denna stil kan användas av en överordnad när snabba beslut krävs, vilket 

kan stämma väl överens med Odens situation. Däremot förklarar DeChurch et al. (2007) att 

den Dominerande stilen kan klassas som en obehaglig stil och att konflikter som hanteras 

med denna stil kan leda till uppkomst av relationskonflikter. Detta menar vi inte är fallet i 

Odens situation, utan här handlar det snarare om det motsatta, att stilen används för att 

motverka uppkomst av relationskonflikter. Detta borde innebära att det handlar mer om hur 

en part använder en stil snarare än vilken stil parten väljer att anamma i konfliktsituationen.  

 

I statuskonflikten där Oden inte tilläts bli projektledare tar Oden på sig medlarrollen då hen 

beskriver hur det var upp till hen “att försöka övertyga alla om att det här ändå var rätt väg 
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att gå”. Oden berättar att det var en lång process som tärde både på hen som person men 

också på arbetet och förklarar: ”rent praktiskt lägger man tid på förberedelser, möten och 

argumentation”. Detta visar att konflikter som uppstår inom en organisation kan drabba 

verksamheten eftersom medlemmar inom teamet tvingas lägga stor del av arbetstiden på att 

lösa konflikten istället för att utföra sitt arbete. Även här är det möjligt att Oden använde den 

Dominerande stilen då Rahim (2001) beskriver hur denna kan användas av en underordnad 

när oönskade implementeringar genomförs, någonting vi menar skulle kunna vara fallet i 

denna situation. 

 

5.3.3 Temporalitet 

Oden pratar om utbildning som någonting viktigt och förklarar att kunskapen också fungerar 

som verktyg i många situationer, vilket vi menar signalerar att erfarenhet är en viktig 

pusselbit. Hernes, Simpson och Söderlund (2013) pratar om att tid och erfarenhet samverkar 

och vi menar att Odens förklaring av kunskap kan tolkas som erfarenhet som har erhållits 

med tiden. Hernes, Simpson och Söderlund (2013) beskriver konceptet Dåtid-Nutid-Framtid 

och Simpson (2009) förklarar att nutiden påverkas av både dåtid och framtid, vilket i allra 

högsta grad är relevant i Odens fall då hen nyttjar sin tidigare erfarenhet som ett verktyg i 

nutid i syfte att uppnå önskat resultat i framtiden.  

  

Oden beskriver hur hens förmåga att kunna se och förstå andra människor är både en styrka 

och en belastning och säger att medlingsförmågan har funnits sedan hen var liten. Detta 

stärker ytterligare argumentet för att erfarenheten som kommit med tiden har en avgörande 

roll, då hen bygger en stor del av sättet att hantera konflikter på just förmågan att kunna 

förstå människor och medla mellan dem. Vidare förklarar Oden hur erfarenheten av en 

personlighetstyp hjälpte hen vid en konfliktsituation, där Oden var åskådare snarare än 

tredje part. Odens erfarenhet av och förståelse för hur den andra parten påverkades av den 

första partens personlighetstyp gjorde att Oden var uppmärksam och agerade stöd åt den 

andra parten. Vi menar att Oden inte hade behövt agera i denna situation och att detta 

rimligtvis innebär att en kombination av erfarenhet och hur en individ är som person 

påverkar dess sätt att hantera konflikter. 

  

Oden beskriver det som att hen vill undvika att skälla på någon och istället vara påläst och 

kunna förklara varför det blev fel och hur det påverkar teamets arbete. Det verkar vara viktigt 

för Oden att inte behöva skälla på någon och detta har, enligt hen själv, att göra med att hen 

har erfarenhet av att sitta på andra sidan av bordet och vara den som blir utskälld. Återigen 

står erfarenhet i fokus och det blir tydligt att Simpsons (2009) beskrivning av koncept Dåtid-

Nutid-Framtid även gäller i detta fall. Oden använder sina upplevelser från dåtiden för att 

fatta beslut om nutiden, men hen talar också om hur hen har blivit en person som andra i 

teamet känner tillit till och detta kommer från att Oden inte skäller på någon. Därför borde 
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det också vara möjligt att även framtidsaspekten påverkar Odens agerande i nutiden, då hen 

vill fortsätta att vara den person som andra i teamet söker sig till.  

  

I situationen då Oden inte tilläts vara projektledare togs en tredje part, i form av linjechefen, 

in för att lösa konflikten men Oden beskriver att även i denna situation var det upp till hen 

själv att driva på för att den tredje parten skulle lösa konflikten, någonting Oden är mycket 

besviken över. Vidare förklarar Oden att upplevelsen av linjechefen har förändrats efter 

konflikten då hen säger: “man kommer ju inte att förvänta sig att få något stöd därifrån igen”, 

någonting som tyder på att hur en tredje part väljer att hantera en konflikt påverkar 

relationen och respekten för personen. Vi finner det dessutom intressant att Oden pratar 

mycket om att tidigare erfarenhet fungerar som ett verktyg för hen och trots att hen säger att 

acceptans för att andra kan göra fel kan utvecklas med tiden, finns det inget tecken på att 

Oden ser att linjechefens erfarenhet kommer att forma dennes framtida konflikthantering 

till det bättre. Däremot förklarar Oden att relationen till den andra projektledaren har blivit 

väldigt bra efter konflikten och även om Oden är övertygad om att de hade kunnat skapa 

detta tighta samarbete även utan konflikten, menar vi att det är ett tecken på att konflikter 

kan föra med sig någonting bra. 

 

5.4 Fall 4 – Freja 

Frejas fall präglas av vi kan se samtliga konflikttyper och konfliktkategorier, men att den 

vanligaste konflikttypen är statuskonflikter. Vidare ser vi att Freja använder sig av den 

Dominerande samt den Anpassande stilen och slutligen menar vi att Frejas nutida beslut 

styrs mer av dåtiden än av framtiden. 

 

5.4.1 Konflikttyper 

Freja beskriver att konflikter uppstår på grund av att kommunikationen inte fungerar och 

konflikter blir negativa när de blir så pass infekterade att de inte går att lösa. Samtidigt talar 

hen om att konflikter kan bidra till förändring och därför också kan ses som positiva. Detta 

stämmer överens med den syn som forskare har på att konflikter kan vara både positiva och 

negativa (Bradley et al., 2015; Carton & Tewfik, 2016; De Dreu & Weingart, 2003; Jehn, 1995, 

1997; O’Neill et al., 2018). Freja beskriver att om teamet saknar en chef blir stämningen inom 

teamet bättre, men om det däremot finns en chef närvarande ökar konkurrensen 

teammedlemmar emellan. Detta menar vi signalerar att statuskonflikter uppstår då teamet 

har en närvarande chef, eftersom Freja beskriver att konkurrensen ökar, någonting som 

enligt Bendersky och Hays (2012) kännetecknar statuskonflikter då dessa handlar om 

hierarkier inom teamet. Vidare kan vi se fler tecken på att statuskonflikter är vanligt 

förekommande på Frejas arbetsplats, då ytterligare tre situationer handlar om sociala 

hierarkier. Dessa situationer är när teammedlemmarna talade illa om Freja som chef, när 
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restaurangchefen Peter sammanställde ett prov som han ville att även Freja skulle göra samt 

när Peter kom in i teamet med nya rutiner. Den sista konfliktsituationen anser vi även kan 

ses som en processkonflikt eftersom de nya rutinerna handlar om hur arbetet ska utföras, 

någonting som Bendersky och Hays (2012) menar beskriver en processkonflikt. 

 

Förutom status- samt processkonflikter kan vi även se de övriga två konflikttyperna sak- samt 

relationskonflikter inom Frejas team. Vi menar att det finns sakkonflikter, där 

teammedlemmarna är oense om vad det är för arbetsuppgift som ska utföras (Bendersky & 

Hays, 2012), men tack vare det SMS-system som teamet har satt upp minskas risken för dessa 

konflikter. Freja beskriver att det ofta uppstår vi-mot-dem-konflikter, vilket vi anser är 

relationskonflikter då dessa handlar om två parters skillnader i värderingar och preferenser 

(Bendersky & Hays, 2012). Detta antagande förstärks av att Freja betonar att det ofta var en 

viss individ som var roten till att dessa konflikter uppstod, vilket innebär att denne individ 

med stor sannolikhet hade andra värderingar än resterande teammedlemmar. 

 

Freja beskriver att en konflikt uppstår mellan minst två parter och i Frejas fall kan vi se 

samtliga fyra konfliktkategorier, även om interteamkonflikter inte verkar lika vanligt 

förekommande. Freja beskriver hur SMS-systemet används mellan morgon- samt 

stängningspersonalen, vilket vi menar kan utgöra en form av subteam. Därmed kan 

konflikter som uppstår mellan dessa två subteam utgöra interteamkonflikter, eftersom denna 

kategori rör konflikter som utspelar sig mellan olika enheter inom en organisation (Rahim, 

2001). Vi anser att den konfliktsituation som uppstod då restaurangchef Peter 

sammanställde ett prov som han ville att Freja skulle utföra, kan ses både som en 

intrateamkonflikt, som utspelar sig mellan två individer inom samma team (Rahim, 2001) 

samt som en interpersonell konflikt, mellan två personer med olika uppfattningar (Rahim, 

2001). Rahim (2001) beskriver att interpersonella konflikter är vanligt förekommande 

mellan över- och underordnad, någonting vi anser inte är fallet för Freja och Peter, men 

däremot anser vi att Peter behandlade situationen som om han var Frejas överordnad, då 

han ansåg att Freja borde utföra provet. Till sist menar vi att det är tydligt att Freja har en 

intrapersonell konflikt då hen står inför en situation då en teammedlem ska avskedas, samt 

då hen tar ställning mot Peter i situationen då han gjorde olämpliga närmanden mot en 

individ i teamet. Freja beskriver beslutet som jobbigt, vilket kännetecknar intrapersonella 

konflikter då de handlar om att utföra en uppgift som står i kontrast till individens 

kompetenser eller värderingar (Rahim, 2001). Däremot finns motsättningar då Freja 

beskriver att hen aldrig skulle kunna tänka sig att inte agera då hen “har moral”, någonting 

som signalerar att Freja agerar utifrån sina värderingar. Detta skulle i så fall innebära att det 

inte kan vara en intrapersonell konflikt, då Frejas agerande inte står kontrast med hens 

värderingar. Vi anser dock att det ändå rör sig om en sådan konflikt, då värderingarna som 
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står i kontrast till agerandet handlar om Frejas relation till Peter och att hen ansåg deras 

relation som god. 

 

5.4.2 Konflikthanteringsstilar 

Freja pratar mycket om att det är av stor vikt att lära känna sitt team och att hens närmande 

till konfliktsituationer beror på hur individerna i teamet fungerar samt vilken typ av konflikt 

det rör sig om. Rahim (2001) menar att varje enskild konfliktsituation löses effektivast om 

den matchas med en lämplig konflikthanteringsstil. Vi menar att detta skulle kunna förklara 

Frejas tillvägagångssätt då hen anpassar sin stil efter situationen som råder. Freja 

exemplifierar med att förklara att alla sorters personligheter inte kan släppas in i 

beslutsfattandet och argumenterar för att det enda rimliga är att behandla 

teammedlemmarna olika utifrån hur de är som medarbetare. Vi tolkar detta som att Freja i 

stor utsträckning använder situationsanpassad konflikthantering, men gör vidare tolkningen 

att Freja till största del anpassar sin konflikthanteringsstil efter individen snarare än 

situationen. Freja reflekterar kring utmaningarna med att hantera konflikter och menar att 

det dels är svårare att hantera dessa som chef snarare än att faktiskt vara del av konflikterna 

eftersom hen måste utgå från vad teammedlemmarna har sagt. Vidare förklarar Freja att den 

höga personalomsättningen gör det svårt att lära känna teamet och på så vis anpassa sin 

konflikthanteringsstil efter individerna, vilket vi menar skulle kunna vara en anledning till 

att Freja bör anpassa sin konflikthanteringsstil efter situationen som råder, istället för efter 

de inblandade individerna. Vidare reflekterar vi över huruvida detta är en anledning till att 

Freja upplever svårigheter att anpassa konflikthanteringsstilen efter individerna, det vill säga 

för att hen inte borde göra det, utan snarare anpassa konflikthanteringsstilen efter situation.  

  

Enligt Rahim (2001) kan en underordnad individ som vet bättre än chefen känna irritation 

om den överordnade använder den Dominerande stilen. Detta kan vi se i situationen då Peter 

sammanställde ett prov som han ville att Freja skulle utföra, då Peter behandlade Freja som 

en underordnad trots att Freja var den som hade kunskapen och hade arbetat där längre. Vi 

kan även se att Freja reagerar på liknande sätt när ägaren på den nuvarande arbetsplatsen 

använde sig av den Dominerande stilen, då Freja hade längre erfarenhet och upplevde att 

ägaren bestämde över hen: “bara för att man är ägare så vet man inte bäst”. Detta är således 

i linje med Rahims (2001) beskrivning av den Dominerande stilen. Vi ser dock att även Freja 

använde denna stil när hen sade ifrån till Peter om att utföra provet då hen säger ”jag ville ju 

trotsa honom, att påvisa att ’nej, ditt sätt funkar inte bättre’”. Rahim (2001) menar att i en 

situation där båda parter är lika mäktiga, finns risken att parterna hamnar i ett dödläge – 

någonting vi kan se skedde i denna situation. Vidare beskriver Rahim (2001) att en 

underordnad individ kan anamma den Dominerande stilen för att förhindra att 

implementeringar av oönskade riktningar genomförs. Vi menar att provet var ett sätt för 

Peter att utöva sin auktoritet och då Freja förklarar att teammedlemmarna “inte klarar av 
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auktoritet”, ser vi att en motsättning uppstår. Att Freja i denna situation anammar den 

Dominerande stilen, anser vi var ett sätt att förhindra att provet förde teamet i oönskad 

riktning mot osämja. Vi menar att denna stil kan föra med sig både positiva och negativa 

effekter beroende på i vilken situation den används. Enligt DeChurch et al. (2007) klassas 

den Dominerande stilen som en obehaglig stil och dessa ger i större utsträckning upphov till 

relationskonflikter, vilka De Dreu och Weingart (2003) anser vara dåliga för teamets 

prestation. Vi anser att när Freja använde stilen gav det positiva effekter då den bidrog till att 

inte skapa osämja i teamet, vilket ledde till att relationskonflikter förhindrades. I Peters och 

ägarens fall bidrog den Dominerande stilen istället till negativa effekter i form av Frejas 

reaktion och gav därmed upphov till en relationskonflikt. 

 

I situationen där dålig försäljning ledde till färre arbetstimmar för teammedlemmarna, tolkar 

vi det som att Freja anammade den Anpassande stilen då denna enligt Rahim (2001) innebär 

att en individ bortser från sina egna intressen och Lawless och Trif (2016) menar att denna 

stil används i syfte att tona ned skillnaderna. Vi menar att Freja använde den Anpassande 

stilen då hen gav teammedlemmarna inblick i verksamheten och på så vis intrycket av en vi-

känsla. Rahim (2001) menar dessutom att en individ kan anamma den Anpassande stilen för 

egen vinnings skull, det vill säga för att i framtiden få någonting tillbaka – detta anser vi är 

aktuellt i Frejas fall då syftet med att teammedlemmarna fick inblick i verksamhetens siffror 

var att minska motståndet från deras håll. Trots att Freja verkar nöjd med sin utveckling i 

konflikthantering, då hen till en början anammade en hårdare stil, reflekterar hen över 

situationen och menar att en sådan stil i denna situation hade varit mer lämplig, eftersom 

utfallet inte blev som önskat. Freja förklarar att det är bra att ställa krav, även om stämningen 

inom teamet inte blir optimal, eftersom restaurangen presterar bättre. Vi tolkar detta som 

att en utveckling i konflikthanteringsstil inte nödvändigtvis behöver innebära att en individ 

hanterar samtliga konfliktsituationer på rätt sätt utan att, precis som Rahim (2001) 

beskriver, varje situation kräver en anpassad stil. Att en individ har gått från att exempelvis 

ha varit dominerande till mer kommunikativ innebär inte att samtliga situationer per 

automatik löses, utan att i vissa situationer krävs det att individen anammar en stil som 

tidigare varit kritiserad. 

  

Trots Frejas ingripande i situationen med Peters olämpliga närmanden mot en individ, 

förklarar Freja att det inte känns som att det är hens plats att agera om hen istället hade varit 

en kollega och förklarar att ”det känns konstigt att lösa konflikter mellan två kollegor”. På så 

vis gör Freja skillnad på konflikthantering som chef och som kollega.  Freja förklarar vidare 

att en individ med större ansvar bör ingripa, i syfte för hen som kollega att undvika att hamna 

i situationer där hen tar någons parti – någonting Freja menar ska undvikas även om det kan 

vara svårt. Lind och Skärvad (2004) beskriver vikten av att teamet utser en utomstående 

person som kan hantera konflikten. Detta är i enlighet med vad Freja anser, då hen menar 
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att vissa konflikter kräver resurser utifrån, det vill säga att en utomstående kan ta sig an 

problemet. Freja exemplifierar genom att berätta om en situation där det tog lång tid innan 

en tredje part togs in och syftar på den tidigare restaurangchefen som lämnade sin tjänst. 

Freja förklarar att hen upplever det som att konflikter oftast hanteras inom teamet, men att 

en utomstående hade behövts tidigare i denna situation: ”jag förstår inte att man inte gjorde 

det tidigare faktiskt” – någonting som hade underlättat hanteringen av konflikten (Ancona, 

1990; Lind och Skärvad, 2004). 

 

5.4.3 Temporalitet 

Vi anser att det som Hernes, Simpson och Söderlund (2013) beskriver om hur tid och 

erfarenheter är två samverkande faktorer som bidrar till det som gör oss till människor, blir 

tydligt i Frejas fall, då hen beskriver att förståelsen för att konflikter alltid kommer att 

förekomma har utvecklats över tid. Att konflikter alltid kommer att finnas har gjort Freja 

medveten om att hen inte ska ta konflikterna personligt och därmed har tid och erfarenhet 

format Freja som person. Vidare reflekterar Freja över huruvida erfarenheter kan komma 

från utbildning eller från verkliga livet och hen ställer också dessa två mot varandra. Freja 

argumenterar för att erfarenhet från verkliga livet är viktigare än utbildning och beskriver att 

den kunskap om konflikthantering som hen besitter är ett resultat av att ha arbetat på 

liknande arbetsplatser tidigare. Vi menar att detta är i linje med Simpsons (2009) 

beskrivning av Dåtid-Nutid-Framtid och hur dåtid styr beslut som fattas i nutid. Freja 

förklarar också att de erfarenheter hen har idag kommer att vara tillämpbara även på 

framtida arbetsplatser. Även om detta inte inryms i Simpsons (2009) teori om att framtiden 

påverkar nutiden, anser vi ändå att Freja sätter sig själv i ett perspektiv som rör tid då hen 

reflekterar över hur nutiden påverkar framtiden. 

 

Under den tid som Freja har varit verksam inom organisationen beskriver hen själv hur 

konflikthanteringsstilen har ändrats. Den till en början fientliga inställningen som Freja 

beskriver som att hen inte var “en så där jätterolig chef att vara kring” har bytts ut mot en 

mer förstående och öppen stil. Återigen kan vi se att hur Frejas dåtid påverkar hen i de beslut 

som fattas i nutid, men vi ser också att Freja inte reflekterar över hur framtida situationer 

kan se ut. Därför anser vi att det är tydligt att Freja styrs av dåtid, men inte av framtid, 

eftersom vi inte kan se någon antydan till reflektioner kring hur hen kan uppfattas i framtiden 

eller liknande. Däremot är Freja öppen med att förklara att de erfarenheter och insikter som 

hen har gällande konflikthantering, inte enbart kommer från egna erfarenheter, utan att hen 

har kunnat lyssna på andras råd. Detta innebär att, även om tidsperspektivet är viktigt, kan 

andras erfarenheter också bidra till ens eget lärande. Vi anser dock att det är viktigt att 

individen som vill lära sig av andras erfarenheter måste ha en öppen attityd och viljan att 

lyssna och ta till sig från andras råd, för annars menar vi att det inte kommer att vara möjligt. 
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5.5 Jämförande analys 

I avsnittet nedan ställs fallen mot varandra i en jämförande analys och likheter och 

olikheter belyses utifrån de tre teman som tidigare använts. Den data som har jämförts har 

sammanställts för respektive tema och presenteras i tabellformat. 

 

5.5.1 Konflikttyper 

Vi kan, enligt Tabell 1, se att samtliga fyra konflikttyper överlag förekommer. Även om 

relationskonflikter inte förekommer i Odens fall, är det Heimdalls fall som skiljer sig åt då vi 

endast kan se statuskonflikter. Då Bendersky och Hays (2012) beskriver att statuskonflikter 

baseras på sociala hierarkier, anser vi att detta, i Heimdalls fall, kan ha bidragit till 

uppkomsten av statuskonflikter då Heimdall beskriver kontexten som “enormt hierarkisk”. 

Även om detta är en anledning till att det kan förekomma många statuskonflikter, menar vi 

att det ändå bör förekomma andra typer av konflikter också. Det kan vara så att vi inte kan 

se några sak-, relations- eller processkonflikter i Heimdalls fall eftersom hen väljer att lyfta 

konflikter av typen status då det är en vanligt förekommande typ. Vi anser således att 

samtliga konflikttyper kan förekomma på Heimdalls arbetsplats, men att enbart 

statuskonflikter har synliggjorts i studien. Dessutom menar vi att Heimdall inte lägger någon 

vikt vid titlar, då hen beskriver hur hen hemlighåller sin egen läkartitel och att detta innebär 

att hen inte är förtjust i hierarkiska strukturer. Detta anser vi bidrar till att hen väljer att lyfta 

konflikter, som grundar sig på status, för att på så vis uttrycka missnöje för de hierarkier som 

finns inom organisationen. 

 

Tabell 1: Sammanställning av de konflikttyper som förekommer

 

 

Alla fyra respondenter beskriver konflikter som positiva, även om de samtidigt lyfter att det 

finns risker med dem. När respondenterna beskriver vad som är positivt med konflikter talar 

de alla fyra om någon form av förändring - att gå från ett sämre läge till ett bättre. Däremot 

anser vi att det skiljer sig åt gällande vad förändringen består av, då Heimdall talar om hur 

hen lär sig saker om den andra parten, medan Skade och Oden beskriver att teamets 

prestation ökar. I Frejas fall har vi svårt att urskilja vilken form av förändring det rör sig om, 

men vår slutsats är att förändring antingen kan bidra till utveckling av en individs förmåga 

att förstå människor eller ett teams prestation. Detta skiljer sig från De Dreu och Weingarts 

(2003) samt Jehns (1995) teorier, då dessa forskare anser att förändringen som kommer från 
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en konflikt endast bidrar till utvecklingen av ett teams prestation och således inte av en 

individ. Enligt De Dreu och Weingart (2003) kan en brist på konflikter leda till att ett team 

och dess arbete inte utvecklas och argumenterar för konflikter som positiva för teamets 

prestation. Detta är någonting vi kan se hos samtliga fall, då deras förståelse för konflikter 

innefattar dess positiva innebörd. 

 

Av de fyra konfliktkategorier som beskrivs av Rahim (2001) har vi identifierat 

interpersonella, intrateam- samt interteamkonflikter i samtliga falls beskrivningar (Tabell 

2). Alla respondenter definierar också konflikter som någonting som utspelar sig mellan 

minst två parter, vilket stämmer överens med de tre konfliktkategorier vi kan se. I Heimdalls 

och Frejas fall har vi även kunnat identifiera intrapersonella konflikter, men respondenterna 

själva benämnde det aldrig som en konflikt. Det är möjligt att respondenterna inte nämner 

intrapersonella konflikter, då svaren har utgått från att teamet ska vara i fokus, men att de 

ändå är medvetna om att konflikter inom en individ existerar. Därmed menar vi att 

respondenternas förståelse för konflikter stämmer överens med Rahims (2001) beskrivning 

av de fyra konfliktkategorier som finns. 

 

Tabell 2: Sammanställning av de konfliktkategorier som förekommer

 

 

5.5.2 Konflikthanteringsstilar 

Precis som Rahim (2001), beskriver samtliga respondenter att sättet att hantera konflikter 

på är beroende av situationen men vi kan även se att de inblandade parterna påverkar val av 

stil. Vi kan se skillnader i hur de anpassar stilen efter situationen, då Heimdall och Oden 

analyserar konflikten och den andra parten i syfte att närma sig en lösning på konflikten i 

form av en lämplig stil. Även Skade och Freja gör på liknande sätt, men vi menar att deras 

sätt skiljer sig åt från Heimdalls och Odens. Skade utgår från sina dåliga erfarenheter från 

den tidigare arbetsplatsen medan Freja ofta väljer en stil utifrån den andra partens 

personlighet och därför anser vi att de anpassar sin stil efter andra faktorer än situationen. 

Vi menar därmed att det är möjligt att de därför inte har en situationsbaserad stil men att 

detta beror på vad som inryms i begreppet situation, om exempelvis personlighet räknas in. 

Vid en närmare granskning av Rahims (2001) fem konflikthanteringsstilar ser vi att hans 

beskrivning av situationer utgår från tillståndet, exempelvis att en specifik stil kan användas 

då snabba beslut krävs, snarare än från den andra partens personlighet. Utifrån Rahims 
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(2001) vinkel har varken Skade eller Freja en situationsbaserad stil men vi reflekterar över 

huruvida den andra partens personlighet bör inrymmas inom begreppet situation. Samtidigt 

kan vi se att Freja funderar över huruvida det var rätt att anpassa sin stil efter den andra 

partens personlighet. Freja beskriver att de konfliktsituationer, då stil valdes utifrån den 

andra partens personlighet, hade kunnat dra fördel av att hanteras med Frejas tidigare 

auktoritära stil. Att en individ utvecklar sin konflikthanteringsstil, anser vi således inte 

nödvändigtvis medför att hanteringen blir effektiv i varje enskild situation, utan att det kan 

vara bättre att anpassa sin stil efter situationen. Även om vi anser att Skades sätt att anpassa 

sig efter tidigare erfarenheter inte bör ses som en anpassning till situationen, menar vi att 

Skade hade en situationsbaserad stil innan hen påverkades av de dåliga erfarenheterna. Att 

Skade utgår från erfarenheter i sitt val av konflikthanteringsstil, anser vi, inte är lämpligt då 

det på lång sikt kan vara en nackdel. Vi menar att eftersom Skade anpassar sin stil efter hur 

det har varit, snarare än efter den aktuella situationen, bidrar det inte till att uppnå en effektiv 

hantering av konflikten. Vi anser att varken Skades personliga utveckling eller teamets 

prestation gynnas av Skades tillvägagångssätt och att erfarenheter således kan ha en negativ 

inverkan på konflikthanteringen. 

 

Enligt den situationsbaserade teorin finns inte ett bästa sätt att hantera samtliga 

konfliktsituationer, utan för att uppnå effektiv hantering krävs att varje enskild konflikt 

matchas med en specifik stil (Rahim, 2001). Vi ställer oss frågande till vad som menas med 

en effektiv hantering och vem som utgås från. I situationen då Freja säger ifrån om Peters 

prov, använder Freja en Dominerande stil och vi menar att detta var till fördel för hen och att 

det således ledde till effektiv hantering. Utgår vi istället från Peters perspektiv, är det möjligt 

att han inte upplevde Frejas val av stil som någonting positivt och att konflikten inte 

hanterades effektivt. Därför menar vi att effektiv hantering beror på vems perspektiv som 

anammas, om det är första eller andra parts eller organisationens bästa som ses till. Det 

faktum att individen anpassar sig efter situationen, innebär inte nödvändigtvis att den stil 

som väljs uppnår effektiv hantering för organisationen eftersom individen som väljer stilen 

eventuellt gör detta utifrån egna intressen. 

 

Av de exempel våra respondenter lyfte, har vi identifierat att tre av de fem stilarna har 

använts (Tabell 3). Den Undvikande samt den Kompromissande stilen har inte använts av 

någon av respondenterna medan den Dominerande stilen har använts av samtliga. Även den 

Anpassande stilen har använts flitigt, då vi anser att tre av våra respondenter har använt 

stilen. Den Samarbetande stilen kan vi endast se att Heimdall har använt och Heimdall är 

också den av våra respondenter som har störst variation av stilar. I motsats till Heimdall står 

Oden, som endast använt sig av en stil för samtliga konfliktsituationer. Det är intressant att 

vi kan se att två stilar har använts av de flesta av våra respondenter och att dessa stilar är 

varandras motpoler. Varför dessa stilar har använts är oklart men skulle kunna bero på de 
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konfliktsituationer respondenterna valt att lyfta. Vi menar att det är möjligt att 

respondenterna lyfter exempel där de vill påvisa sin bredd i konflikthantering genom att 

berätta om situationer där de dels visar att de kan bestämma samt att de tar hänsyn till och 

anpassar sig efter den andra parten. Det kan också vara så att eftersom stilarna är varandras 

motpoler, blir det också lättare för oss att kategorisera respondenternas sätt att agera utifrån 

dessa motpoler. Det är exempelvis svårare att urskilja den Samarbetande stilen, som vi också 

har identifierat, från den Anpassande. Även om det är möjligt att det är lättare att identifiera 

stilar som är varandras motpoler, anser vi att vi inte har kunnat identifiera den Undvikande 

stilen i någon av konfliktsituationerna.  

 

Tabell 3: Sammanställning av de konflikthanteringsstilar som användes 

 

 

Vid djupare analys av de konfliktsituationer då respondenterna har använt den Dominerande 

stilen kan vi inte se några utmärkande gemensamma faktorer för situationerna. Dels kan 

konflikterna röra två eller flera parter och konfrontationen kan ske antingen på tu man hand 

eller inför en större grupp. Relationen mellan de två parterna ser också olika ut för 

konfliktsituationerna då det ibland rör sig om att respondenten, som första part, ibland har 

en överordnad och ibland en underordnad roll. Dessutom har vi även sett att stilen används 

då de båda parterna befinner sig på samma hierarkiska nivå. Vi anser att respondenterna 

väljer att hantera konflikterna antingen för sin egen eller för teamets och arbetets skull. 

Därför menar vi att det inte heller finns någon likhet mellan varför respondenterna har valt 

stilen för att hantera konflikterna. Därmed kan vi inte se att det finns ett samband mellan de 

situationsfaktorer som har påverkat respondenterna till att välja den Dominerande stilen. 

Jämför vi istället situationerna då den Anpassande stilen har använts, kan vi se fler samband 

mellan situationsfaktorerna. Även om Heimdall, Skade samt Freja har använt sig av stilen, 

kan vi inte jämföra med Skades situation då vi i hens fall inte har kopplat stilen till en specifik 

situation. I jämförelsen mellan Heimdalls och Frejas fall, skiljer sig antal parter åt då det i 

ena situationen är två parter medan i den andra är flera parter inblandade. Däremot, kan vi 

se att både Heimdall och Freja har en överordnad roll jämfört med den andra parten de har 

en konflikt med, vilket skulle kunna innebära att en individ som anammar den Anpassande 

stilen har en överordnad roll. Vidare ser vi att både Heimdall och Freja väljer att hantera 

konflikten för att underlätta för teamet och dess arbete, vilket också skulle kunna vara en 

avgörande gemensam situationsfaktor för valet av stil. Det är med andra ord möjligt att en 
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överordnad som väljer att hantera en konflikt för att underlätta för teamet och dess arbete 

anammar den Anpassande rollen, då vi kan se dessa samband mellan situationerna. 

 

Även om DeChurch et al. (2007) beskriver den Dominerande stilen som obehaglig, då den 

ger upphov till relationskonflikter, har vi identifierat att både Oden och Freja har använt 

stilen i syfte att förhindra att relationskonflikter uppstår. I Odens fall menar vi att stilen 

används på ett sådant sätt att ingen relationskonflikt bör uppstå mellan Oden och den andra 

parten. När Freja använder stilen gör hen det i syfte att motverka att konflikter ska uppstå 

mellan den andra parten och teamet, men däremot är det möjligt att en relationskonflikt 

uppstår mellan Freja och den andra parten. Därför menar vi att det är möjligt att använda 

den Dominerande stilen utan att skapa relationskonflikter men att det är av vikt att individen 

som anammar stilen är medveten om sambandet mellan orsak och verkan. Detta samband 

kan exempelvis handla om, som i Frejas fall, att hen kan se att den andra partens agerande 

kommer att få konsekvenser för teamet, vilket i sin tur kommer att skapa relationskonflikter 

mellan den andra parten och teamet. 

 

Samtliga respondenter anger, precis som Ancona (1990) samt Lind och Skärvad (2004), att 

chefens roll är viktig i konflikthanteringssituationer (Tabell 4) och Freja beskriver till och 

med att konflikthantering mellan två kollegor är chefens, snarare än en tredje kollegas, 

uppgift. Vidare beskriver både Heimdall och Oden att det är upp till de själva att lösa 

konflikter tills konflikterna har nått en viss nivå men att det sedan krävs att chefen tar över 

hanteringen. Enligt Lennéer Axelson och Thylefors (2013) ingår det i chefens roll att hantera 

de konflikter som påverkar teamets prestation negativt eller som är psykiskt påfrestande för 

en enskild individ. I situationen då en kollega till Heimdall höll på information, valde chefen 

att hantera konflikten då de inblandade parterna inte kunde lösa den och detta påverkade 

Heimdall negativt. Vi anser således att chefen, i enlighet med Lennéer Axelson och Thylefors 

(2013), hanterade konflikten och bidrag till att reducera Heimdalls psykiska påfrestning. I 

Skades och Odens fall ser vi istället att chefen inte agerade och för Odens del blir 

konsekvensen att hen inte upplever att hen kommer söka stöd hos chefen i framtida 

konfliktsituationer. I Skades fall var konsekvensen av chefens passivitet värre, då Skade valde 

att säga upp sig. Därmed anser vi att chefens roll är viktig för konflikthanteringen, då bristen 

på agerande från chefens håll till och med kan leda till att individer väljer att lämna 

arbetsplatsen. Sett ur organisationens perspektiv, bör detta inte ses som effektiv hantering 

av konflikter. Skade jämför cheferna på den tidigare och den nuvarande arbetsplatsen och 

beskriver att hen inte träffar den nuvarande chefen i lika stor utsträckning som den tidigare. 

Trots detta är Skade mer nöjd med hur den nuvarande chefen agerar i konfliktsituationer, 

vilket vi menar indikerar att en chef inte behöver vara fysiskt närvarande. Det viktigaste är 

istället att individen känner att denne har chefens stöd när det behövs och att chefen aktivt 

hanterar konflikter. Även Oden belyser detta, då hen beskriver att chefen valde att lägga 
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ansvaret att hantera konflikten på Oden. Detta menar vi stärker vårt argument om att det 

inte är tillräckligt att det finns en chef, utan att denne också måste ta sitt ansvar. 

 

Tabell 4: Sammanställning av upplevelsen av chefens roll

 

 

5.5.3 Temporalitet 

Alla fyra respondenter påverkas av dåtiden, men Skade och Oden påverkas även av framtiden 

(Tabell 5), när de fattar beslut i nutid. Även om Heimdall betonar sin senioritet, kan vi inte 

se någon skillnad mellan hens fall och de övriga tre fallen, utan vi menar istället att det är 

erfarenheter överlag som är av vikt. Heimdalls senioritet bidrar visserligen till att hen har 

fler erfarenheter att ta stöd av, men samtliga respondenter beskriver att erfarenheter har 

hjälpt dem i hanteringen av konflikter. Trots att Heimdall är senior, beskriver hen själv att 

erfarenheter inte alltid är avgörande, utan att det kan räcka med att byta kontext för att 

behöva börja om och således inte ha några erfarenheter att stödja sina beslut på. 

 

Tabell 5: Sammanställning av påverkan av dåtid eller framtid

 

 

Till skillnad från övriga tre, kan vi i Skades fall inte se att hen har varit en del av konflikterna 

utan mer observerat dem som åskådare. Även fast detta skiljer sig åt kan vi inte se att Skade 

nyttjar sina erfarenheter på ett annorlunda sätt, vilket vi menar innebär att en individ kan 

använda sig av sina erfarenheter i en konfliktsituation även om denne inte har varit del av en 

konflikt tidigare. Även Freja belyser det faktum att inte endast ens egna erfarenheter av en 

konfliktsituation bidrar till att utveckla individens sätt att hantera konflikter. Freja beskriver 

att hen har tagit del av andras erfarenheter för att på så vis kunna hantera konflikter på ett 

effektivt sätt.  

 

Som tidigare beskrivits i analysavsnittet, upplever samtliga respondenter att chefen har en 

viktig roll i hanteringen av konflikter. Vi menar att paralleller kan dras till fenomenologin, då 

det finns ett samspel mellan en individ och dess omvärld, att vi människor lever i förhållande 

till andra människor (Husserl, 1995). Därmed anser vi att det är rimligt att våra respondenter 

belyser chefens viktiga roll eftersom vi människor samexisterar och detta påverkar våra 
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upplevelser. Heimdall, Oden och Freja beskriver hur de har utvecklats inom 

konflikthantering över tid. Heimdall betonar att hen idag kan acceptera en lösning som 

chefen presenterar, även fast Heimdall inte är helt nöjd med den. Vidare beskriver hen att 

hen tidigt i sitt arbetsliv inte hade kunnat acceptera lösningen. Till skillnad från Heimdall 

som beskriver att utvecklingen av acceptans skett under arbetslivet, betonar Oden att 

utvecklingen av hens medlingsförmåga skedde tidigt i livet. Precis som Heimdall förklarar 

Freja att konflikthanteringen har utvecklats under arbetslivet och på så vis anser vi att 

utveckling har en nära koppling till tidsperspektivet. Att utveckling kan ske vid olika 

tidpunkter i livet, menar vi indikerar att det är en konstant process och att individer därmed 

kontinuerligt utvecklar sitt sätt att hantera konflikter. 

 

Att Skade och Oden påverkas av framtiden då de fattar beslut i nutid, blir synligt då båda 

hanterar konflikter genom att basera sina beslut på framtida önskade utfall. Skades beslut 

baseras på att hen inte vill hamna i en liknande situation som det var på den tidigare 

arbetsplatsen. Oden fokuserar istället på att bibehålla teammedlemmars tillit, vilket styr hens 

beslut. I och med att inte samtliga respondenter påverkas av både dåtid och framtid, anser vi 

att begreppet temporalitet ser olika ut för de fyra fallen. Att samtliga respondenter påverkas 

av dåtid anser vi styrker att tid och erfarenhet inte bör ses som två isolerade faktorer (Hernes, 

Simpson & Söderlund, 2013). Vidare menar vi att då Skade och Oden även påverkas av 

framtiden, är de medvetna om att tiden som flyter är det som formar tillvaron (Hernes, 

Simpson & Söderlund, 2013). Hur våra respondenter definierar och förstår konflikter kan 

beskrivas genom Hernes, Simpson och Söderlunds (2013) teori, då de ser individers 

erfarenheter som en bidragande faktor till att skapa meningen med livet. Därmed har vår 

förståelse för konflikter sitt ursprung i våra erfarenheter av tidigare konflikter. Detta kan vi 

se i respektive falls upplevelser av konflikter, då de beskriver konflikter som exempelvis 

positiva för teamets prestation, någonting som har erfarits över tid. 
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6 Slutsats 

Denna avslutande del börjar med en genomgång om vad studien kommit fram till. Detta 

följs av en diskussion om studiens kunskapsbidrag och till sist presenteras förslag till vidare 

forskning. 

 

I studien har vi kunnat se att samtliga respondenter har utsatts för konflikter och att även 

om individer som ingår i team utsätts för konflikter, är det inte ett fenomen som avskräcker 

dem. Snarare kan vi se att teammedlemmarna associerar fenomenet med någonting positivt 

då de talar om att konflikter kan leda till utveckling. Vi kan se att det antingen handlar om 

utveckling av en individs förmåga att förstå människor eller utveckling av ett teams 

prestation. Denna bild skiljer sig åt från forskares teorier (De Dreu & Weingart, 2003; Jehn, 

1995) och vår slutsats är således att konflikter inte enbart behöver vara till fördel för teamets 

prestation utan även kan vara en bidragande faktor i individers utveckling.  

 

Vi har kunnat se att samtliga respondenter har anpassat sin stil efter situationen, men detta 

beror på vad som inryms i begreppet situation. Vi har också kunnat se att detta 

tillvägagångssätt kan förändras över tid och att tidigare dåliga erfarenheter kan leda till att 

individer inte anpassar sin stil efter situationen, utan snarare utifrån de dåliga 

erfarenheterna. Vidare har studien visat att respondenterna har använt olika stilar för olika 

situationer, men vi har inte kunnat finna ett gemensamt mönster för samtliga stilar. Inga 

utmärkande gemensamma faktorer kunde urskiljas gällande den Dominerande stilen, men 

detta skiljde sig från den Anpassande stilen där flera utmärkande gemensamma faktorer 

kunde urskiljas. DeChurch et al. (2007) har beskrivit den Dominerande stilen som obehaglig 

då den ger upphov till relationskonflikter och även vi har identifierat detta. Däremot har vi 

också kunnat se att denna stil har använts i syfte att motverka uppkomsten av 

relationskonflikter. Vår slutsats är därmed att det är möjligt att använda denna stil utan att 

skapa relationskonflikter, men att det är av stor vikt att individen är medveten om orsak och 

verkan när stilen anammas. 

 

Samtliga respondenter har beskrivit chefens roll som en viktig del i hanteringen av konflikter 

och detta kan bland annat härröras från fenomenologiska teorier, att vi människor 

samexisterar och att detta påverkar våra upplevelser. Vi anser att om en chef inte tar sitt 

ansvar som tredje part, får detta konsekvenser för de inblandade parterna. Vi har kunnat se 

att chefens brist på ansvarstagande kan leda till att individer väljer att söka sig till en ny 

arbetsplats. Däremot har vi även kunnat se att en chef inte nödvändigtvis behöver vara fysiskt 

närvarande för att visa att denne tar ansvar. Vi menar att chefen har en avgörande roll 

gällande konflikthantering och att chefen kan vara ansvarstagande genom att vara 
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närvarande på andra sätt än fysiskt. Således är chefens ansvarstagande av större vikt än att 

denne är fysiskt närvarande. 

 

I studien har temporalitet präglat respondenternas beskrivna upplevelser av 

konfliktsituationerna. Även om vi kan se likheter mellan respondenternas beskrivningar av 

temporalitet, såsom att samtliga påverkas av dåtid, finns det även skillnader och därmed 

menar vi att begreppet temporalitet upplevs på olika sätt. Gemensamt är att respondenterna 

beskriver hur egna erfarenheter av tidigare konflikter har format deras sätt att förstå sig på 

och hantera nyare konflikter. Vi har däremot också kunnat se att en individ inte behöver ha 

direkt erfarenhet av konfliktsituationer, utan att det kan vara tillräckligt att ta del av andras 

erfarenheter av dessa. Att en individ inte har varit en av de inblandade parterna i 

konfliktsituationen, utan istället bevittnat situationen på avstånd, kan också bidra till att 

forma individens sätt att hantera konflikter. I studien framkommer också att i en ny kontext 

kan den erfarenhet som en individ tidigare erhållit vara av mindre betydelse. Detta innebär 

således att även om erfarenhet är en stor bidragande faktor till en individs sätt att hantera 

konflikter, finns det faktorer som påverkar detta förhållande mellan erfarenhet och 

hantering. Vidare anser vi att erfarenheterna har en positiv inverkan på individens 

konflikthantering, men vi har även kunnat se ett omvänt förhållande. Detta då varken 

individens personliga utveckling eller teamets prestation gynnades av tillvägagångssättet 

som baserades på enbart tidigare erfarenheter. Således anser vi att erfarenheter kan ha en 

negativ inverkan på konflikthanteringen och att det därmed är viktigt att individer inte 

enbart baserar hanteringen på tidigare erfarenheter, utan också på konfliktsituationen. 

 

I studien har vi kunnat se att erfarenheter inte är knutna till specifika tidpunkter, utan att de 

kan erhållas när som under livet. Detta är i linje med Hernes, Simpson och Söderlunds (2013) 

teori om att erfarenhet och tid är sammanlänkade och vi anser således att erhållandet av 

erfarenheter är en konstant process. Däremot menar vi att det är tydligt att respondenterna 

inte kan applicera detta tankesätt när det gäller andra, då flertalet av respondenterna 

beskriver att chefens beteende inte kan förändras. Bland annat framkommer att om en chef 

har agerat bristfälligt i en konfliktsituation, kommer individen inte söka stöd hos denne i 

framtida konfliktsituationer. Vår slutsats av detta är att individer är medvetna om att 

erfarenhet formar deras sätt att hantera konflikter, men att de inte har förståelse för att 

andras sätt att hantera konflikter också utvecklas över tid.  

 

6.1 Studiens kunskapsbidrag 

Då det saknades studier om upplevelser av konflikthantering, sett från teammedlemmens 

perspektiv, har teorierna använts i detta nya sammanhang. Därmed har de teorier som 

använts i studien, bidragit till ökad förståelse för teammedlemmars upplevelser av 
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konflikthantering. Med utgångspunkt i slutsatsen att chefens roll i konflikthantering är av 

stor vikt, menar vi att denna studie är till nytta för individer i ledande position. Att det 

framkommer att chefen inte alltid tar det ansvar som krävs för hantering av 

konfliktsituationer stärker det faktum att denna studie är av vikt för chefer då dessa, genom 

att ta del av denna studie, blir medvetna om konsekvenserna av dess agerande. Vidare anser 

vi att studien är av vikt för samtliga medlemmar i ett team då den bidrar till förståelse för att 

konflikter är vanligt förekommande inom team. Utöver detta bidrar studien till självinsikt, 

då vi anser att studien kan användas i syfte att reflektera över det egna sättet att hantera 

konflikter samt bidra till förståelse för de upplevelser en individ har av konflikthantering.  

 

6.2 Vidare forskning inom fältet 

Som beskrivits tidigare, skiljer sig respondenternas upplevelser av konflikters positiva effekt 

från det som framkommit i tidigare studier. Vi anser därför att det finns skäl till vidare 

forskning inom fältet, då vi menar att det finns delar inom ämnet som inte utforskats men 

som är av stor vikt för hur fenomenet upplevs. Därmed anser vi att det bör studeras om 

huruvida konflikter också kan vara positiva för en individs personliga utveckling och inte 

enbart för teamets prestation. 

 

En aspekt av temporalitet som först framkom i analysen var den som rörde den schematiska 

grupprocessen. I och med att vi i studien har kunnat se en länk mellan denna grupprocess 

och upplevelsen av konflikthantering, anser vi att det skulle vara intressant att studera hur 

upplevelserna av fenomenet påverkas av var i den schematiska grupprocessen teamet 

befinner sig. Vidare har vi i denna studie undersökt hur ett tidsperspektiv, genom 

temporalitetsteorier, har påverkat teammedlemmars upplevelser av konflikthantering då 

Hernes, Simpson och Söderlund (2013) beskriver att perspektivet bör inkluderas i de 

modeller som används. Även resultatet i denna studie visar att det finns en tydlig koppling 

mellan konflikter samt dess hantering och temporalitet. Således anser vi att tidsperspektivet 

bör integreras i befintliga teorier om konflikter och dess hantering. 
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Intervjuguide  Bilaga 1 
Information före  

• Intervjun kommer att spelas in  

• Anonymitet - ingenting kopplas till respondenten eller företaget  

• Publicering: DIVA, Digitala vetenskapliga arkivet 

• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne önskar  

• En av oss intervjuar, den andra tar anteckningar 

  

Intervjufrågor - inledande  
1. Hur gammal är du?  

2. Hur ser din bakgrund ut? 

a. Utbildning / Tidigare anställning 

3. Beskriv organisationen du arbetar i  

a. Stor/Liten, Bransch, Offentlig/privat sektor 

b. Kärnvärden? Kultur? 

c. Upplever du att organisationen värnar om sina anställda? På vilket sätt? 

d. Vad skulle du säga är det bästa med att arbeta inom denna organisation? Vad är 

mindre bra? 

4. Beskriv det team du arbetar i idag  

a. Hur många är ni? Vilka befattningar finns? 

b. Hur ser strukturen/hierarkin ut?  

i. Skulle du säga att ni är ett autonomt team? 

ii. Hur beroende är du av dina teammedlemmar för att kunna utföra dina 

arbetsuppgifter?  

c. Hur arbetar ni? 

i. Hur ser en “typisk” arbetsprocess/arbetsdag ut? 

d. Vad har ni för stämning i teamet? 

e. Vad är ditt teams styrkor? Svagheter? 

f. Hur länge har teammedlemmarna arbetat inom teamet? 

5. Vad har du för position i teamet?  

a. Beskriv kort vad positionen innefattar  

b. Hur länge har du arbetet i detta team?  

  

Intervjufrågor - djupgående  

Tema 1 – Konflikter i allmänhet  
1. Vad är en konflikt för dig?  

a. Hur många personer skulle du säga att en konflikt rör?  

b. Kan en konflikt vara bra? / Kan en konflikt vara dålig? 

i. Har du något exempel på en bra/dålig konflikt? 

ii. Vad är det som är bra/dåligt? 

c. Vad tror du är den främsta orsaken till att konflikter uppstår på arbetsplatser?  

i. Skulle du säga att det är samma saker som orsaker konflikter inom ditt 

team?  

  

Tema 2 – Konflikthantering: Hur individen hanterar konflikter idag  
1. Hur hanterar du konflikter som du är inblandad i? 

a. Gör du alltid likadant? Vad påverkar hur du gör? 

b. Vad tror du är viktigast i hantering av konflikter? 

2. Skiljer ditt sätt att hantera konflikter sig åt om du inte är en del av konflikten, utan istället 

hanterar den som en tredje part? Hur skiljer det sig? 



 

 

a. Tror du att man ska göra någonting annorlunda när man hanterar konflikter som 

tredje part mot när man är inblandad i konflikten?  

3. Kan du se någon utveckling över tid av hur ditt sätt att hantera konflikter har förändrats? 

4. Varför tror du att du väljer att lösa konflikter på just detta sätt? Vad beror det på? 

 

Tema 3 – Konflikthantering: Tidigare erfarenheter  
1. Om du tänker på dina tidigare arbetsplatser, är det någon speciell som du upplever att 

det fanns många konflikter på?  

a. Kan du tänka på en specifik konflikt på den arbetsplatsen? Vad handlade den 

om?  

i. Var du en del av denna konflikt? Gjorde du någonting för att konflikten 

skulle lösa sig?  

ii. Upplever du att detta var en vanligt förekommande konflikt?  

iii. Upplever du att konflikten löste sig? Är du nöjd med lösningen? 

1. Påverkade denna konflikt relationer eller arbetet efteråt? 

b. Upplever du att liknande konflikter uppstår inom ditt team idag?  

i. Hur löstes dessa konflikter? 

ii. Är du nöjd med hur konflikterna hanterades?  

1. Dina tidigare erfarenheter av liknande konflikter, tror du att de 

har påverkat hur du upplevde hanteringen denna gång? 

iii. Vem löste konflikterna? Hur kändes det?  

1. Är det vanligt att det är en av parterna, eller en tredje part som 

löser konflikterna?  

 

Tema 4 – Konflikthantering: Följdfrågor på varför konflikter uppstår  
1. Har du varit i konflikt med någon som du har haft bra personkemi med?  

a. Vad beror det på?  

b. Skiljer lösningen av konflikten sig åt från en konflikt “med dålig personkemi”?  

2. Har du varit med om en konflikt som har orsakats av att ni tänker olika? 

a. Blev relationen ansträngd efter det?  

  

Tema 5 – Konflikthantering: Idealet för individens team   
1. Hur tycker du att konflikter bör hanteras i ditt team?   

2. Vem bör ansvara för att hantera konflikterna? Finns det en speciell person eller ligger det 

ansvaret på de inblandade parterna?   

3. Skiljer sig detta ideal från verkligheten? 

  

Tema 6 – Konflikthantering: Andra konflikter i teamet  
1. Kan du tänka på en konflikt som har lösts? 

a. Vad handlade den konflikten om? 

b. Hur löstes den? Är du nöjd med hur konflikten hanterades? 

c. Vem löste den? Hur upplevde du det? 

2. Vilka konflikter upplever du uppstår inom ditt team idag? 

a. Vad handlar konflikterna om? / Vad var orsaken till konflikterna?  

b. Hur löstes dessa konflikter? Är du nöjd med hur konflikterna hanterades?  

c. Vem löste konflikterna? Hur kändes det?  

i. Är det vanligt att det är en av parterna, eller en tredje part som löser 

konflikterna?  

3. Dessa konflikter, har du erfarenhet av liknande från tidigare arbetsplatser?  

a. Tror du att dina tidigare erfarenheter har påverkat hur du upplevde hanteringen 

denna gång? 

  



 

 

Tema 7 – Konflikthantering: Hur teamets upplägg och struktur påverkar  
1. Hur påverkar teamets upplägg och struktur hanteringen av konflikter? 

a. Bidrar strukturen till färre eller fler konflikter?  

b. Påverkas hanteringen av strukturen? 

2. Har konflikter som uppstår inom ert team alltid hanterats av någon inom teamet, eller 

har det någon gång tagits in en utomstående? 

a. Utomstående: Vad handlade den konflikten om? Varför togs en utomstående in?  

b. Inom teamet: Finns det gånger som det hade varit bättre att ta in en 

utomstående?  

3. Finns det några riktlinjer i företaget kring hantering av konflikter?  

a. Erbjuder organisationen några verktyg för att hantera konflikter eller någon 

utbildning i konflikthantering?  

i. Ja: Har du haft nytta av verktygen/utbildningen? 

ii. Nej: Känner du att du ändå har tillräckliga kunskaper för att kunna 

hantera konflikter?  

1. Ja: Varför? Vad beror det på? Vad kommer de kunskaperna 

ifrån? Hur påverkar det dig när en konflikt uppstår?  

2. Nej: Vad är det du känner att du saknar?  

  

Information efter  
• Skicka transkriberingen för godkännande om respondenten önskar 

 

  



 

 

Informationsbrev  Bilaga 2 
 

Studiens arbetstitel: 

− Hur upplever teammedlemmar konflikthantering? 

Studieansvariga: 

− Maria Broberg (marbr687@student.liu.se), Linköpings universitet 

− Rania Simonsson (randu730@student.liu.se), Linköpings universitet 
 

 

Hej, 

 

Vad roligt att du är intresserad av att vara en del av vår studie! 

 

Vi studerar vår sista termin på civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet och 

skriver just nu vår masteruppsats. Uppsatsen skrivs inom ämnesområdet styrning och 

behandlar konflikthantering inom team. Syftet med uppsatsen är att bidra till en ökad 

förståelse för hur teammedlemmar upplever konflikthantering. 

 

Enligt forskare kan konflikter vara både konstruktiva och destruktiva för bland annat teamets 

prestation och alla som har ingått i en grupp har personliga erfarenheter av konflikter samt 

hur de hanteras. Det är dessa upplevelser vi har intresserat oss för och det vi vill komma åt i 

vår studie. 

 

Hur data kommer att samlas in 
Vi kommer under 2019 att genomföra ett flertal intervjuer med individer som ingår i olika 

team. Intervjuerna kommer att spelas in och de delar som upplevs som intressanta för 

studien kommer att transkriberas. För att säkerhetsställa att vi har tolkat dig korrekt kommer 

du att erbjudas att få ta del av transkriberingen. 

 

Du och organisationen du arbetar i kommer att vara anonyma i uppsatsen och vi kommer att 

följa Vetenskapsrådets etiska riktlinjer*. Linköpings universitet har dessutom tagit fram nya 

riktlinjer i enlighet med GDPR och vi kommer att behandla alla personuppgifter därefter. I 

och med detta kommer även allt insamlat material att förstöras efter att studien avslutats. 

 

Vi ser fram emot intervjun med dig! 

 

Maria Broberg och Rania Simonsson 

Linköping, 2019 

 

 

* http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 

  



 

 

Samtyckesintyg  Bilaga 3 
 

Studiens arbetstitel: 

− Hur upplever teammedlemmar konflikthantering? 

Studieansvariga: 

− Maria Broberg (marbr687@student.liu.se), Linköpings universitet 

− Rania Simonsson (randu730@student.liu.se), Linköpings universitet 
  

 

Jag intygar att jag skriftligen samt muntligen har informerats om studien. Jag är medveten 

om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan 

avbryta. 

 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående studie: 

 

Datum och underskrift: _____________________________________________ 

  

  

  

  

 

 


