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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen för hur konflikter hanteras inom horisontella organisationer. 

Detta genom att studera hur Spotify upplever konflikters påverkan samt hur konflikter hanteras inom organisationen. 

Studien har utifrån en fenomenologisk ansats studerat konflikter och hantering av konflikter ur ett ledarskapsper-

spektiv. Datainsamlingsmetoden har varit semi-strukturerade intervjuer. 

I resultatet framkommer det att konflikter upplevs som positivt för individers och Spotifys utveckling då konflikter 

upplevs bidra till nytänkande och utveckling. Studien visar på att organisationer genom konstruktiv konflikthante-

ring kan utvecklas. Utmärkande för Spotify är deras proaktiva processer vilket bidrar positivt till organisationens 

konflikthantering. Coaching och feedback är två proaktiva processer som dels reducerar antalet konflikter och dels 

medverkar till att konflikter hanteras på ett tidigt stadium.  Den här studien visar på att organisationer som har pro-

aktiva processer så som aktiv coaching och feedbacksystem, inte behöver en konflikthanteringsplan. 
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1. INLEDNING  

Konflikter i arbetslivet uppstår kontinuerligt och är en oundviklig del av individers sociala 

samvaro. Dock har många individer synen på konflikter som någoting negativt. Att konflikter 

är ett negativt laddat fenomen kanske främst grundas i individers oro och osäkerhet inför kon-

fliktsituationer (Markham, 2002). Den negativa framställningen av konflikter är inte helt obe-

fogad då obearbetade konflikter bidrar till negativa konsekvenser i form av minskad produkti-

vitet, bristande sammarbete och ökade personalkostnader för organisationer samt ökade psy-

kiska- och fysiska problem för den enskilde individen (Ahrenfelt & Berner, 2003). Konflikter 

medverkar dock inte nödvändigtvis till någonting negativt utan konflikter kan bidra till både 

individuell och organisatorisk utveckling (Markham, 2002). 

Darling och Fogliasso (1999) menar att hur organisationen uppfattar konflikter är på det sätt 

som konflikter kommer att uppstå. Detta innebär att finns det en negativ uppfattning av kon-

fliker i en organisation finns därmed en ökad risk för att konflikter blir just negativa medan en 

positiv attityd till konflikter ökar förutsättningarna för att konflikter ska leda till något posi-

tivt. Bagshaw (1998) och Choi (2013) menar att det inte enbart är attityden som avgör om 

konflikter medför positiva eller negativa effekter utan det som är avgörande är hur de hante-

ras. Flera forskare menar att för att konflikter ska bidra till positiv utveckling och ska kunna 

hanteras konstruktivt är en förutsättning att organisationen har ett gemensamt sätt att hantera 

konfliker (Doucet, Poitras & Chênevert, 2009; Liu, Fu & Liu, 2008; Kolb, 2013; Posthuma, 

2011).  

Merparten av konfliktforskning tycks ha genomförts i traditionella, hierarkiska organisation-

er
1
. Anmärkningsvärt är dock att organisationer och verksamheter går allt mer ifrån vertikala 

hierarkiska strukturer till horisontella strukturer (Bruzelius & Skärvad 2000; Hatch, 2000). 

Hur organisationer organiseras påverkar strukturen vilket skapar olika förutsättningar. Nuti-

dens horisontella organisationer kan benämnas som platta, virtuella, lärande och nätverksba-

serade organisationer (Bruzelius & Skärvad 2000; Hatch, 2000). På grund av den ökade över-

gången ifrån vertikala till horisontella organisationer kan vi ställa oss frågande till om det 

finns skillnader i hierarkiska organisationers sätt att hantera konfliker i jämförelse med hur 

horisontella hanterar konflikter. Konfliktforskning i organisatoriska sammanhang är av ett 

intresse inom det pedagogiska området eftersom konflikter ses som en kunskapsprocess i or-

ganisationer (Tedenljung, 2001). 

Spotify är en horisontell matrisorganisation som under de senaste åren har fått stort genom-

slag och uppmärksamhet i musikvärlden. Intresset för Spotify har även riktas mot deras hori-

sontella organisationsstruktur vilket innefattar decentraliserad beslutsfattning, autonomi och 

fler individer med ledaransvar (Kniberg & Ivarsson, 2012). Spotifys organisationsstruktur gör 

det intressant att undersöka hur Spotify hanterar konfliker. Intresset i denna studie är därför att 

studera hur Spotify upplever hanetering av konflikter vilket görs genom en fenomenologisk 

ansats som utgår ifrån ett ledarskapsperspektiv. 

                                                 
1
 Hierarkisk organisation ses som en organisation med centraliserad beslutsfattning och maktfaktorer sker i rakt 

nedåtgående led (Svedberg, 2003). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bida med kunskap om hur konflikter hanteras i horisontella 

organisationer. Detta görs genom att undersöka hur ledare på Spotify upplever konflikters 

påverkan samt hur konflikter hanteras inom organisationen.  

Utifrån syftet har tre frågeställningar formulerats: 

1. Vad är en konflikt enligt ledare på Spotify? 

2. Hur upplever ledare hanteringen av konflikter på Spotify? 

3. Vad upplever ledare är utmärkande för Spotifys sätt att hantera konfliker? 

Den första frågeställningen behandlar ledarnas syn på konflikter som uppstår på Spotify. Den 

andra frågeställningen berör hur ledarna upplever hantering av konflikter utifrån hur de själva 

bemöter och hanterar konflikter. Den tredje frågeställningen ses ur ett vidare perspektiv och 

innefattar hur ledarna upplever att Spotify som organisation hanterar konflikter. 

1.2 Avgränsningar 

Konflikter kan uppstå på olika nivåer; inom och mellan individer, inom grupp och mellan 

grupper både i individernas privat- och arbetsliv. Studien har avgränsats till att undersöka 

konflikter och hantering av konflikter som återfinns i en horisontell organisationskontext. I 

denna studie har ledare på Spotify studerats på gruppnivå. 

1.3 Studiens koppling till ämnet pedagogik 

Pedagogik definieras i allmänhet som uppfostran, undervisning och utbildning vilket bör be-

traktas och förstås som tre interagerade aktiviterer och/eller verksamheter (Nilsson, 2005; 

Svensson, 2009). Intresset inom forskningsområdet pedagogik i arbetslivet ligger i att studera 

pedagogiska processer utifrån ett påverkans- och förändringsperspektiv (Nilsson, 2005; Sve-

ningsson, 2008) i olika sociala konstruktioner (Svensson, 2009). Pedagogik kan därför stude-

ras utifrån flera olika perspektiv och bör inte enbart inkludera utbildning och undervisning 

utan det pedagogiska forskningsområdet innefattar olika typer av påverkansprocesser som kan 

omfatta undervisning, utbildning, socialisation samt olika typer av organisationsutveckling 

(Nilsson, 2005; Pommer-Nilsson, 2003; Svensson, 2009). 

Hantering av konfliker i organisationer kan ses som det Tedenljung (2001) benämner som en 

gemensam kunskapsprocess i organisationer vilket utgör en del av det pedagogiska forsk-

ningsområdet. Det som karakteriserar denna studie är att de pedagogiska processerna studeras 

inom en organisationskontext där konflikter och hantering av konfliker har betraktats som en 

påverkansprocess som inkluderar individ-, grupp-, organisationsnivå. Detta eftersom hante-

ring av konflikter upplevs kunna fylla en viktig funktion i utvecklandet av organisationens 

och individers kompetensutveckling (Almas & Niazi, 2014; Nilsson, 2011). 
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1.4 Begreppsdefinitioner 

1.4.1 Konflikt 

En allmänt vedertagen definition av konflikt förekommer inte vilket troligtvis grundas i att 

fenomenet kan studeras utifrån olika sociala kontexter. Detta bidrar till att det förekommer 

flera begreppsdefinitioner. Det tycks dock finnas gemensamma drag i konfliktdefinitionerna 

där fenomenet vanligtvis definieras som att det föreligger en oenighet eller motsättning mel-

lan två eller fler inblandade parter (Szklarski, 2014). 

Folger, Poole och Stutman (2009) definierar konflikt: 

 

Conflict is the interaction of interdependent people who perceive incompatibility and the possibility of 

interference from others as a result of this incompatibility (Folger, Poole & Stutman, 2009, s. 4). 

 

Jordan (2014) definierar konflikt kopplat till arbetslivet: 

 

När en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och upplever att någon annan blockerar 

dem från att tillgodose dessa önskemål. När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration, 

som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten / …  / Det 

brukar vara fruktbart att utgå ifrån att arbetslivets konflikter mestadels uppstår genom en samverkan av 

omständigheter på tre nivåer: individnivå, relationsnivå och systemnivå (Jordan, 2014, s. 8-9). 

 

Denna studie definierar konflikt enligt följande; konflikt är interaktionen mellan ömsesidigt 

beroende parter som upplever en oförenlighet att förverkliga sina behov och önskemål. En 

förutsättning för att situationen ska betecknas som en konflikt är att parterna upplever den 

andra parten som förhindrande i partens agerande för att försöka uppnå sitt önskemål. 

Konflikter kan samverka på tre nivåer: individ-, relation-, och systemnivå. I denna studie 

inkluderas konflikter som kan kopplas till arbetslivet och arbetsplatsen. 

1.4.2 Konflikthantering och hantering av konflikter 

Almas och Niazi (2014) definierar konflikthantering: 

Conflict management is the practice of identifying and handling conflict in a sensible, fair and efficient 

manner (Almas & Niazi, 2014, s. 216). 

Lennéer-Axelsson och Thylefors (2005) uttrycker att hantering av konflikter innefattar att 

tillämpa en hanteringsåtgärd i konfliktsituationer vilket innebär att först och främst identifiera 

en konfliktsituation och identifiera vilka parter som är inblandade. Hantering av konflikter 

kan också förstås som praktiken att ta reda på den primära orsaken till varför konflikten 

uppstått (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). 

Denna studie utgår ifrån definitionen: konflikthantering är att genom praktisk handling 

identifiera och hantera konflikter på ett effektivt hanteringssätt. Detta innebär att konflikter 

hanteras på ett konstruktivt och problemlösningsfokuserat förhållningssätt. I denna studie 

används dels konflikthantering och dels hantering av konflikter vilket kan ses som synonymer 

till varnadra. Skillnaden är att konflikthantering kan upplevas som en avancerad 

praktiskhandling som inkluderar konsulter och utbildade konflikthanterare. Där utav har jag i 
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egenskap av forskare valt att mestadels använda hantering av konflikter eftersom det upplevs 

mer avdramatiserat och är en praktisk handling som mångt och mycket alla individer kan 

relatera till. Se fotnot 2 för en närmare beskrivning av konflikthantering.
2
 

1.4.3 Ledare 

Bolman och Deal (2005) definierar ledarskap:  

Ledarskap är således en subtil process som handlar om ömsesidig påverkan, där tanke, känsla och hand-

ling förenas och skapar samarbete som tjänar de syften och värderingar som delas av både ledare och 

ledda (Bolman & Deal, 2005, s. 403). 

House et al., (1999) uttrycker ledarskap: 

Ledarskap är en individs förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till en organi-

sations effektivitet och framgång (House et al., 1999, s. 184). 

Denna studie utgår ifrån definitionen: ledarskap ses som en ömsesidig påverkansprocess mel-

lan ledare och ledda. Ledarskap är en process som innefattar att påverka, strukturera, motivera 

och möjliggöra dels individers utveckling och dels organisationens utveckling. 

1.5 Den studerade organisationen
3
 

Spotify är ett svenskt grundat multinationellt onlineföretag och har drygt 60 miljoner använ-

dare (Spotify, 2015). Sedan uppstart år 2006 har Spotify expanderat och har idag 1500 med-

arbetare (Spotify, 2015). Spotify är en matrisorganisation och grundpelaren i teknikorganisat-

ionen är autonoma arbetsgrupper som benämns som squads vilka är välkomponerade grupper 

som består utav ett flertal personer med olika färdigheter och kompetensområden. Varje squad 

arbetar med olika projekt vilket inkluderar design, utveckling, leverans och hantering av pro-

blem. Squaden hanterar projektet ifrån start till mål och är ansvariga för produkterna som pro-

duceraras (Kniberg & Ivarsson, 2012). 

Då Spotify består av många squads krävs sammarbete i större konstellationer för att få en 

större insikt i varandras arbete samt för att kunna använda varandras expertisområden effek-

tivt. Det som förenar sammarbetet mellan squads är att de hanterar snarlika arbetsområden 

vilket bildar större projektgrupper som kallas tribe. En tribe kan bestå upp mot 100 personer 

dock förändras antalet ofta då personer byter arbetsområde, hanterar andra problem eller väl-

jer att påbörja nya projekt. Kniberg och Ivarsson (2012) menar att tribe-konstellationen är likt 

squad, autonoma och arbetar mot att förbättra en specifik funktion. Inom triben finns det olika 

grupper av medarbetare som arbetar gemensamt utifrån olika expertisområden vilket tillsam-

                                                 
2
 Ekeland (2006) för ett resonemang huruvida hantering av konflikter bör benämnas som konflikthantering eller 

konfliktlösning. Konflikthantering och konfliktlösning är termer som vanligtvis används som benämning på den 

hantering där man vill nå ett potentiellt avslut på konfliktsituationen. En del forskare (Larsen, 2010; Fritchie & 

Leary, 2002) uttrycker denna aktiva handling som konfliktlösning där andra forskare (Almas & Niazi, 2014; 

Ekeland, 2006; Szklarski, 2014) uttrycker konflikthantering. Problematiken i användandet av konfliktlösning är 

att lösning implicerar ambitioner att finna slutliga lösningar som avlägsnar motsättningar och spänningar (Eke-

land, 2006). 

 
3
 Underlaget till organisationsbeskrivning är hämtat ifrån Spotifys egna material som finns publicerat på deras 

hemsida. Matrialet är skrivet av Kniberg och Ivarsson (2012). 
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mans med andra triber skapar gemensamma expertisgrupper vilket bildar större samverkande 

konstellationer nämligen chapter. Chapters är rörliga grupper som genomtränger hela organi-

sationen (Kniberg & Ivarsson, 2012). 

    

    Modell 1: Kniberg & Ivarsson (2012). Publicerad med tillstånd 

Organisationsstrukturen gör det möjligt för medarbetarna att sammararbeta och utveckla  

innovativa produkter vilket är Spotifys mål. Medarbetare arbetar utifrån både kortsiktiga och 

långsiktiga mål vilket oftast bearbetas i kortare och längre projekt. Hur projekt bearbetas och 

hur man slutligen når till målet är upp till varje enskild medarbetare att påverka och besluta 

(Kniberg & Ivarsson, 2012). Spotifys grundtanke är att alla anställda ska ha ansvar för sitt 

arbete vilket grundas i tanken om att vara en autonom organisation. Kniberg och Ivarsson, 

(2012) menar att genom frihet, ansvar och deltagande förväntas medarbetare utforska och 

prova nya vägar för att på så sätt kunna producera nya innovativa produkter. 

Trots att Spotifys organisation är väldigt öppen och fri behövs en viss del av ledning och 

struktur. Den traditionella chefensrollen/ledarrollen har delats upp i tre ledarroller och omfat-

tar product owner, agile coach och chapter lead (Kniberg & Ivarsson, 2012). Product owner 

är ansvarig för produkten som en squad utvecklar och tillhandahåller medarbetarna tekniska 

kunskaper. Agile coach hjälper squaden att överkomma hinder och problem samt hjälpa 

squaden att utvecklas i hur de ska hantera kommande hinder. Chapter lead organiserar och 

utveklar chapters (Kniberg & Ivarsson, 2012). 

Denna studie har genomförts på Spotifys huvudkontor i Stockholm där en tribe har medverkat 

i studien. Triben som har medverkat i denna studie är IO som är en tribe som består av ett  

20-tal squads som är indelade i fem olika arenor. Det arbetar ett 100- tal anställda i triben 

varav drygt 20 innehar ett ledaransvar. Studien inkluderar ledarrollerna; Chapter Lead, Agile 

Coach, Product Owner, Product owner Manager och Chapter lead Manager. 
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1.5.1 Spotifys terminologi 

Agile Coach: hjälper squads att identifiera hinder och hjälper gruppen att utvecklas 

Chapter: grupp av medlemmar ifrån olika squads som har samma expertisområde  

Chapter Lead: linjeledare för medlemmar i chapter som innehar traditionella ansvarsområden 

så som att utveckla människor, lönesättning och involverade i dagliga arbetet  

Chapter Lead Manager: ledare som coachar och leder chapter leads 

Friday Flame War: ett elektroniskt diskussionsforum som finns under fredagar där medarbe-

tare kan argumentera och diskutera fritt om vad som helst 

Guild: samling av medarbetare som har ett gemensamt intresseområde vilket kan vara av 

olika karaktär exempelvis en specifik teknik, svåra samtal eller ett annat gemensamt intresse-

område. Medverkan i olika guilds är frivilligt 

Product Owner (PO): ledare som är tekniskt produktansvarig för de produkter som squaden 

arbetar med 

Product Owner Manager: ledare som coachar och leder product owners  

Retro: regelbundna möten inom en squad där projektet återkopplas och framtidsvisoner plane-

ras 

Squad: autonoma team/grupper som arbetar tillsammans i olika projekt 

Stand up meeting: korta dagliga informationsmöten inom en squad, max 15 minuter 

Tribe: samling av flera squads som arbetar tillsammans inom samma område 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kappitel syftar till att presentera studiens teoretiska utgångspunkter som kommer an-

vändas för att analysera och diskutera studiens resultat. Eftersom konflikter utgör ett mång-

faciterat ämne är litteratur och forskning både omfattningsrik och varierad (Szklarski, 2000). 

Därför bör den teoretiska referensramen ses som en överskålig introduktion till konflikt och 

hantering av konflikter. Jag kommer inledningsvis att ge en kortare översikt om konflikter och 

hantering av konflikter. Därefter följs en redovisning av tidigare forskning inom området. 

Avslutningsvis ges några summerande kommentarer till presenterat material.   

2.1 Konfliker  

Konflikt föreligger i situationer där två eller flera parter som är ömsesidigt beroende av 

varandra befinner sig i en situation där bägge parterna aktivt försöker förhindra varandra att 

nå sina mål (Larsen, 2002; Szklarski, 2014). Yrkesmässiga oenigheter och skilda intressen är 

inte konflikter men kan ligga till grund för att utveckla en konfliktsituation (Jordan, 2014). 

Konflikten uppstår först då parterna på ett eller annat aktivt sätt försöker motarbeta och stoppa 

varandra (Larsen, 2002). Aloysius (2013) menar att konflikter är oundvikligt och uppstår i alla 

sociala interaktioner vilka kan uppstå på olika nivåer i organisationen (Jordan, 2014). 

2.1.1 Sakkonflikt och relationskonflikter  

Konflikter kan delas in i olika kategoriseringar beroende på vad konflikten handlar om. Jehn 

(1995, 1997) gör en distinktion mellan task conficts, sakkonflikter respektive relationship con-

flicts, relationskonflikter. Genom klassificering och uppdelningen av sakkonflikter och real-

tionskonflikter ges en ram för att diskutera hur konflikterna uppstår och påverkar. Sakkonflik-

ter även kallat kognitiva konflikter, uppstår när individer har olika synpunkter, idéer eller 

åsikter om hur arbetsuppgifter ska utföras (Jhen, 1995, 1997; Larsen, 2002; Lu, Zhou & 

Leung, 2011). Relationskonflikter, även kallat interpersonella konflikter, uppstår vid person-

liga motsättningar och oförenliga relationer som ofta är karaktäriserade av frustration och 

irritation över andras personligheter eller beteenden (Jhen, 1995, 1997; Lu et al., 2011). 

Beroende på konfliktens karaktär, sakkonflikt eller relationskonflikt, medför konfliktsituat-

ionen olika konsekvenser. Generellt medverkar sakkonflikter enligt Jhen (1995, 1997) till 

positiva konsekvenser så som ökad prestation och kreativa lösningar. Även Lu et al., (2011) 

uttrycker att sakkonflikter kan bidra positivt till organisationen och individer då exempelvis 

rutiner och metoder beprövas vilket kan medföra till förbättring och utveckling av existerande 

rutiner. Vanligtvis är därför sakkonflikter utvecklande för både individer och organisationen 

eftersom det medför innovativa idéer och nytänkande (Larsen, 2002). Sakkonflikter kan där-

för fylla en positiv funktion då konsekvenserna och effekterna utgöras av förbättrad problem-

lösning, bättre kunskapsspridning och ökad kreativitet för individer (Bradley, Klotz, Postlet-

hwaite & Brownl, 2012; Larsen, 2002; Lu et al., 2011). 

Relationskonflikter medverkar ej positivt eftersom konflikterna tenderar att sänka prestation, 

trivsel och medverkar till att intentionerna stannar kvar i organisationen (Jhen, 1995, 1997; Lu 

et al., 2011; Wheelan, 2010). Wheelan (2010) uttrycker att åtskillnaden mellan sakkonflikter 

och relationskonflikter är stor och att sakkonflikter ofta är konstruktiva medan relationskon-

flikter vanligtvis är destruktiva vilket är förödande för gruppers utveckling. Dock är varken 



 

 8  

 

sakkonflikter eller relationskonflikter utvecklande vid långdragna konfliktsituationer då de 

kan bli förödande för individers och gruppers utveckling (Larsen, 2002; Wheelan, 2010). 

Wheelan (2010) menar därför att det är av stor vikt att vid tidigt stadium påbörja hantering av 

konflikten för utan konfliktbearbetning försvinner den potentiella förutsättningen för positiva 

konsekvenser. 

2.1.2 Omständigheter som bidrar till konflikter 

Darling och Fogliasso (1999) uttrycker att konflikter oftast uppstår på grund av flera samver-

kande faktorer vilka är sammanvävningar av individers olika förväntningar, erfarenheter och 

kulturella bakgrund. Larsen (2002) uttrycker det i termer av att konflikter alltid har en histo-

ria, då konflikter ofta är har sitt ursprung i tidigare händelser som har lagts på hög. På grund 

av att konflikter ofta är en summering av flera samverkande faktorer är det därför svårt att 

urskilja vissa orsaker eller situationer som är direkt konfliktutlösande (Darling & Fogliasso, 

1999). Omständigheter som kan leda till konfliker är därför många där ibland; konkurrens, 

knappa resurser, missförstånd, otydliga arbetsroller, skilda värderingar, förändringar och 

kommunikationsproblem (Larsen, 2002). 

Larsen (2002) menar att kommunikation ofta är en bidragande orsak till att konflikter uppstår. 

Kommunikationsproblem inkluderar flera aspekter så som bristande kommunikation och ute-

bliven kommunikation. På grund av kommunikationsproblem uppstår ofta missförstånd och 

där parterna tolkar situationer vilket bidrar till en försvårad situation (Larsen, 2002). Genom 

otydlig kommunikation ökar risken för utvecklande av konflikter på grund av att ordval och 

otydliga formuleringar kan leda till att någon känner sig oförstådd och kränkt (Aloysius, 

2013). 

Olikheter mellan individer och grupper tenderar att skapa konflikter och på grund av att 

organisationer bygger på differentiering finns det därför risk för att konflikter uppstår. 

Differentieringen som skapas mellan individer, avdelningar och andra operativa enheter i 

organisationen kan skapa förutsättningar för konflikter (Darling & Fogliasso, 1999). För att 

undvika att konflikter uppstår till följd av olikheter krävs att förväntningar på olika individers 

arbete är tydligt formulerade och uttalande. Detta på grund av att kombinationen, ömsesidigt 

beroende, olikheter och outtalade förväntningar är en stor konfliktpotential (Flach, 2011; 

Szklarski, 2014). Det är emellertid inte kombinationen av olikheter som är konfliktutlösande 

utan hur de uppfattas, tolkas och vilka reaktioner de leder till (Flach, 2011). 

Vidare finns det en förhöjd konfliktrisk under förändringar då individers och gruppers invanda 

rutiner och beteenden riskeras att förändras (Darling & Fogliasso, 1999; LePine, 2003). Osä-

kerheten inför förändringens påverkan och konsekvenser bidrar ofta till osämja i arbetsgrup-

per vilket till stor del beror på att gruppmedlemmarna inte kan förutse vad som kommer hända 

och hur deras arbete kommer att förändras (LePine, 2003). Organisatoriska förändringar med-

för därför ofta en osäkerhet och det är därför viktigt att vid planerade förändringar tala om 

förändringen och delge information till alla medarbetare (Flach, 2011). 
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2.2 Hantering av konflikter 

2.2.1 Vad innebär hantering av konflikter? 

Konflikter kan hanteras utifrån två olika förhållningssätt; ett konstruktivt förhållningssätt re-

spektive ett destruktivt förhållningssätt (Szklarski, 2014). Konflikter i sig är varken konstruk-

tiva eller destruktiva utan det som avgör är hur konflikterna hanteras (Johansson & Johansson, 

1995). Ett konstruktivt förhållningssätt i hantering av konflikter är att föredra eftersom kon-

fliktsituationen hanteras med ömsesidiget och saklighet. I praktisk tillämpning innebär det att 

parterna i en konfliktsituation gemensamt belyser konfliktorsaken och genom dialog försöker 

finna dels anledningen till att konflikten uppstått och dels hanterar situationen problemlös-

ningsfokuserat (Szklarski, 2014). I konstruktiv hantering samverkar konfliktdeltagarna för att 

försöka hantera konflikten med respekt för varandras åsikter för att ”avbryta den upptrappade 

och destruktiva spiralen” (Larsen, 2010.s.77). För att hanteringen av konflikten ska vara kon-

struktiv krävs även att parterna hanterar sakläget, inte smutskastar motparten och inte gör 

motparten ansvarig för problematiken (Hammar & Hempel, 2005).  

I jämförelse med konstruktiv hantering av konflikter karakteriseras destruktiv hantering av 

passivitet och icke-hantering (Johansson & Johansson, 1995; Szklarski, 2014). Parterna i en 

destruktiv hantering uppvisar ett egoistiskt beteendemönster i form av ensidighet, osaklighet 

och undvikande (Szklarski, 2004). Szklarski (2014) ger uttryck för att en destruktiv hantering 

av konflikter är ett förhållningssätt som inte bör klassificeras som ett hanteringssätt i konflikt-

situationer eftersom en destruktiv hantering kan liknas vid en icke hantering. Detta på grund 

av att destruktiv hantering av konflikter inte leder till en hantering där konflikten kan lösas. 

Orsaker till att konflikter hanteras destruktivt kan vara att konfliktparterna saknar kunskap om 

hur konflikter kan hanteras utifrån ett konstruktivt förhållningssätt, har personliga destruktiva 

handlingstendenser och beteendemönster eller bristande självkontroll över sina känslomässiga 

reaktioner (Szklarski, 2004). 

Konstruktiv konflikthantering är därför en grundförutsättning för effektivt arbete samt för att 

bibehålla en hälsosam organisation eftersom destruktiv hantering av konflikter kan leda till att 

organisationen stagneras (Almas & Niazi, 2014; Choi, 2013; Desivilya & Yagil, 2005; Post-

huma, 2011). Beaktansvärt är dock att det som anses som god hantering i en given konfliktsi-

tuation kan i en annan vara förödande och orsaka mer skada än nytta (Bradley et al., 2012). 

Det blir därför problematiskt att i vardagliga samtal uttrycka sig i termer av ”god respektive 

dålig hantering av konflikter” (Glasl, 2002). Detta på grund av att det som kan anses som en 

god konflikthantering inte existerar utan snarare existerar olika konstruktiva konflikthante-

ringssätt (Bradley et al., 2012; Szklarski, 2014). Det förekommer därför inte en generell kon-

flikthanteringsmetod eftersom konfliker måste behandlas med hänsyn till konfliktens kontex-

tuella förutsättningar. Därför måste ledare och chefer ha en öppen inställning vid hantering av 

konflikter och se varje konflikt som en enskild situation (Glasl, 2002). 

2.2.2 Innerbörden av konflikthanteringsplan 

Organisationer hanterar mer eller mindre konflikter dagligen och man kan anta att konflikter 

hanteras både konstruktivt och destruktivt. För att undvika destruktiv hantering förespråkar 

Kolb (2013) att organisationer bör ha en uttalad strategi för hur hanteringen av konflikter ska 
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gå till. Organisationens hantering- och tillvägagångsätt i konfliktsituationer bör sammanfattas 

i en konflikthanteringsplan vilket kan ses som ett organisatorisk gemensamt tillvägagångssätt 

och strategi vid hantering av konflikter (Kolb, 2013). Utvecklingen av konflikthanteringspla-

nen bör ske i samråd med samtliga deltagare i en organisation eftersom det stärker gemen-

skap, ökar individers inblick i konflikthantering samt möjliggör effektivare hantering (Almas 

& Niazi, 2014; Choi, 2013; Kolb, 2013). Det innebär vanligtvist att chefer i organisationen 

ansvarar för att upprätta en konflikthanteringsplan och göra organisationens medlemmar del-

aktiga i processen (Almas & Niazi, 2014). En svårighet i och med att organisationens med-

lemmar ska vara delaktig i utformningen av konflikthanteringsplanen är att det praktiskt är 

svårt att genomföra (Almas & Niazi, 2014; Choi, 2013). Samtidigt är fördelarna i och med att 

alla är delaktiga och har kännedom om hur konflikter hanteras eftersom det dels ökar medve-

tenheten i organisationen och dels gör alla delaktiga i att hanteringen av konflikter (Almas & 

Niazi, 2014). 

En konflikthanteringsplan kan formuleras på olika sätt och det är upp till organisationen att 

bestämma hur den bör formuleras (Choi, 2013).  Kolb (2013) uttrycker att en konflikthante-

ringsplan bör innehålla förhållningsregler för de inblandade parterna där parterna bör fokusera 

på problemet i stället för att skylla på varnadra. Båda parterna bör främja en öppen diskussion 

och använda sig av ett beskrivande språk och inte döma sin motpart. Parterna bör inte kritisera 

varandra och uppvisa respekt. Slutligen bör konflikthantering inte ske genom icke-verbal 

kommunikation (Kolb, 2013). 

2.2.3 Konflikthanteringsstilar 

I konfliktsituationer beter sig individer på olika sätt vilket beror på att individer upplever och 

hanterar situationer olika (Larsen, 2002). Konflikthanteringsstil kan ses som en kombination 

av individens egenskaper, kulturell bakgrund och personlighet vilket formar hur individen 

agerar i konfliktsituationer (Ting-Toomey, Oetzel, & Yee-Jung, 2001; Xiao-Hong, Zhao, Liu 

& Desheng, 2012). Att påpeka är att det oftast inte finns en renodlad konfliktstrategi utan att 

individer oftast är en kombination av två eller flera konfliktsstilar (Desivilya & Yagil, 2005).  

Rahim (1983) har konstruerat fem generella konflikthanteringsstilar som individer intar i kon-

fliktsituationer vilket kan ses som olika strategier för individer, grupper och organisationer att 

hantera konflikter. De fem konflikthanteringsstilarna benämns som; interagerande, domine-

rande, undvikande, tillmötesgående och kompromissande (Rahim, 1983). Konceptualisering-

en av Rahim (1983) har använts och används fortfarande och bygger på en klassificering av 

konflikthanteringsstilar på två konceptuella dimensioner; oro för sig själv och omtanke om 

andra (Darling & Fogliasso, 1999; Desivilya & Yagil, 2005; Rahim, 1983; Thing-Toomey et 

al., 2001; Xiao-Hong et al., 2012). Oro för sig själv illustrerar graden av individens försök att 

tillfredsställa sina egna intressen medan omsorg för andra representera individens försök att 

införliva den andra partens intresse (Thing-Toomey et al., 2001; Xiao-Hong et al., 2012). Den 

interagerande stilen innebär att det finns en vilja att samarbeta och att konflikparterna önskar 

nå en överenskommelse. Den dominerande stilen karakteriseras av stor dominans och visar 

hög grad av att ta till vara på sina egna intressen och ignorera andras behov. Detta innebär att 

konfliktparten inte tar eller ytterst lite tar hänsyn till motparten. Den undvikande stilen karak-

teriseras av ett destruktivt förhållningsätt där konflikten och den andra konfliktparten i möj-
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ligaste mån undviks. Den tillmötesgående stilen innebär att den inblandade parten har en ten-

dens att frångå sina egna intressen tillförmån för att tillmötesgå motpartens. Den kompromis-

sande stilen grundas i att parten försöker kompromissa fram en gemensam lösning (Desivilya 

& Yagil, 2005;Thing-Toomey et al., 2001; Xiao-Hong et al., 2012). Thing-Toomey et al., 

(2001) påpekar att individens val av konflikthanteringsstil står i relation till individens kultu-

rella- och etniska bakgrund och därför blir konceptualiseringen problematisk då uppdelningen 

inkluderar en värdering av bra respektive dålig konflikthanteringsstilar. 

2.3 Ledarskapets påverkan i konflikthantering 

Konflikthantering är starkt relaterat till individuellt ledarskap och konflikthantering påverkas 

även av personlighet och i hög grad av organisationsmiljön (Almäte et al., 2013). Hur 

konflikter hanteras kan därför ses som summan av flera samverkande faktorer och är därmed 

inte helt lätt att studera och därför krävs det en nyanserad och allsidig förståelse för hur 

ledares konflikthantering formas. I den ideala organisationen är det nödvändigt att ledaren 

arbetar mot organisationens mål genom att fokusera på både rationella och emotionella 

aspekter av motstridande frågor. Samtidigt bör ledaren arbeta för att lösa tvister och konflikter 

som uppstår i organisationshierarkin (Almas & Niazi, 2014). Ledaren/ledarna har därmed ett 

ansvar att uttrycka förståelse för meningsskiljaktigheter och hjälpa anställda att se värdet i 

individers olika åsikter. Genom att uppmuntra till förståelse inför organisationers olikheter 

ökar möjligheten för ömsesidig respekt inför olikheter (Tjosvold, 1991). 

Vidare kräver konstruktiv konflikthantering stor social kompetens och ledaren behöver kunna 

anpassa konflikthanteringen efter den givna situationen. Almas och Niazi (2014) uttrycker att 

konflikthantering främst står i relation till konfliktsituationen och ledarens individuella per-

sonlighet. Styrkan i organsationer beror till stor del på hur ledare förhindrar konflikter och hur 

ledaren väljer att hantera konflikter som uppstår. Genom att organisationer adopterar de för-

ändringar som uppstår vid konflikter och bemöter konflikter genom ett konstruktivt hante-

ringssätt menar Almas och Niazi (2014) att organisationen utvecklas. Bradley et al., (2012) 

menar att det är av stor vikt att chefer och ledare har kunskaper om konflikter för att dels 

kunna hantera dem och för att förbättra organisationens prestanda och effektivitet. Chefer 

behöver därför få vägledning och utbildning för att bättre kunna förstå hur konflikter hanteras 

(Bradley et al., 2012). Bagshaw (1998) menar att en av ledarens främsta uppgifter är att skapa 

ett klimat där konflikter hanteras och inte undviks eftersom ett undvikande beteende missgyn-

nar dels individerna som medverkar i konflikten men även organisationen. Det är därför vik-

tigt att ledare utvecklas i sin roll som konflikthanterare där exempelvis medling är en god 

egenskap (Bagshaw, 1998).  

Kommunikation, öppenhet och delaktighet menar Celuch et al., (2012) förebygger konflikter. 

I egenskap av ledare är det därför viktigt att skapa goda förutsättningar för att kunna hantera 

konflikter vilket görs genom att skapa goda kommunikationsvägar vilket ökar möjligheterna 

för att hantera problem och missförstånd innan en konflikt uppstår (Celuch et al., 2012; 

Kudonoo et al., 2012). Genom god kommunikation möjliggörs effektiv konflikthantering me-

dan bristande kommunikation istället är en källa till att konflikter uppstår (Celuch et al., 

2012). Samtidigt som god kommunikation minskar missförstånd bidrar även god och öppen 

kommunikation till ömsesidig respekt och förståelse för varandras arbete (Kudonoo et al., 
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2012). Vidare är det viktigt att det finns kommunikationsvägar som möjliggör korrigerande 

feedback eftersom det minskar risken för konflikter. Kudonoo et al., (2012) menar att feed-

back fyller en viktig funktion för dels för utvecklingsmöjligheter och dels för att främja sak-

konflikter vilket kan uttryckas som hälsosamma konflikter. 

2.4 Organisationskontextens påverkan 

2.4.1 Samverkande eller undvikande konfliktkultur  

Gelfand et al., (2012) uttrycker att företagets organisationskultur påverkar hur synen på 

konflikter är och uttrycker det i termer av att organisationer har olika konfliktkultur där det 

finns en distinktion mellan undvikande och samverkande konfliktkultur. En undvikande 

konfliktkultur innebär rädsla inför konflikter vilket uttrycks genom att individer passivit 

försöker att anpassa sig för att undvika konflikter vilket är förenligt med försämrat lärande 

och lägre utveckling (Gelfand et al., 2012). Motsatsen innebär att organisationer har en 

samverkande konfliktkultur vilket innebär att konflikter som hanteras konstruktivt ses som 

möjlighet till lärande och karakteriseras i högre grad som positiva (Gelfand et al., 2012). 

Samverkande konfliktkultur förutsätter god sammanhållning, respekt, rättvisa och att 

organisationen inser värdet av meningsskiljaktigheter (Gelfand et al., 2012; Tjosvold, 1991). 

Tjosvold (1991) menar dock att det krävs kontinuerligt arbete för att bibehålla en 

samverkande konfliktkultur och att det är viktigt att organisationens medlemmar gemensamt 

arbetar för att bibehålla konfliktkulturen. 

Kaur (2014) beskriver att i organisationers dynamiska och oberäkneliga företagsklimat är det 

allt viktigare att organisationens medarbetare arbetar teamsamverkande. Likaså menar Tziner 

och Sharoni (2014) att samtidens ökade krav och starka konkurrens medför ökade krav på 

prestationer för både den enskilde arbetstagaren och organisationen. Tziner och Sharoni 

(2014) menar att organisationen kan se den anställde ur två aspekter dels utifrån individens 

formella arbetsroll och dels utifrån individens informella arbetsroll. Den formella arbestrollen 

definierar den anställdes arbetsuppgifter medan den informella arbetsrollen kan förstås som 

den anställdes personliga diskretion och omdöme. Informella arbetsrollen innefattar både 

eftersträvansvärda beteenden och mindre eftersträvansvärda beteenden. Tziner och Sharoni 

(2014) menar att organisationer i allt större utsträckning försöker rekrytera individer som 

innehar informella rollbeteenden som inkluderar beteenden så som att altruistiskt hjälpa 

kollegor som har högre arbetsbelastning, förebygga konflikter på arbetsplatsen, respektera 

andras rättigheter, följa formella- och informella regler och inte klaga över triviala problem 

(Tziner & Sharoni, 2014). Detta kan ses som ett led för att skapa ett gynnsamt arbetsklimat.  

För organisationer blir det allt viktigare att rekrytera individer som uppvisar hög grad av 

eftersträvandsvärda informella beteenden eftersom individer med dessa egenskaper är 

värdefulla för organisationen (Kaur, 2014; Organ, 1988). Personlighet och informella 

beteenden värdesätts till viss del högre än tekniskt kunnande (Tziner & Sharoni, 2014). Detta 

kan även beskrivas genom Organizational Citizenship Behaviors (OCB) (Organ, 1988). OCB 

är individens frivilliga beteende som inte är direkt erkänt genom individens formella 

arbetsroll. OCB är inte diskretionär eftersom beteendet inte präglas av en arbetsbeskrivning 

eller specificeras i anställningsavtal (Organ, 1988). OCB kan betraktas som en viktig del av 

den anställdes kontextuella arbetsprestation eftersom det dels främjar organisationens mål 
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men även bidrar till trevlig psykosocial miljö i arbetsgruppen (Lu et al., 2011). OCB kan även 

beskrivas som individers extrarollbeteenden som sker utöver medarbetarnas formella 

arbetsbeskrivningar och är en beteckning av en individs goda avsikter som sker utanför den 

formella arbetsbeskrivningen (Kaur, 2014). Goswami (2014) problematiserar att 

organisationens ökade krav på sina medarbetare kan bidra till negativa effekter för 

medarbetarna så som psykosomatiska sjukdomar, stress, utbrädhet och konflikter. På grund av 

den ökade press som medarbetaren utsätts för genom att försöka uppvisa goda beteenden och 

prestera maximalt kan öka risken för dels relationskonflikter och dels rollkonflikter. 

Rollkonflikter kan beskrivas som en konflikt som sker inom individen då individen upplever 

det som svårt att balansera den formella arbetsrollen, den informella arbetsrollen och 

förpliktelser (Goswami, 2014). Konsekvenserna av medarbetarnas obalans i att fördela sin 

arbetstid och energi kan medverka till att medarbetarna upplever lägre arbetstillfredsställelse, 

lägre tolerans i konflikter och lägre prestationsnivå och engagemang i organisationen 

(Goswami, 2014). 

2.4.2 Utvecklingsmöjligheter i konfliktsammanhang 

Jordan och Lundin (2001) uttrycker att lärande och utveckling i konflikter inkluderar fyra 

huvudområden 1). Lärande om vad som händer i konflikter och hur man hanterar konflikter 

2).  Lärande om individer och hur andra hanterar konflikter 3). Lärande om organisationen. 

4). Lärande om en själv och hur man själv utvecklas. Författarna menar att lärande och ut-

veckling alltså sker i olika dimensioner, lärandet och utvecklingen står dock i relation till hur 

individen har möjlighet att betrakta, uppleva och reflektera över konflikten. Ju fler dimens-

ioner av konflikten som är synlig för individen samt hur individen bearbetar och reflekterar 

desto större möjlighet finns att individen utvecklas. En viktig komponent är hur individen 

upplever situationen samt vilka föreställningar som skapas av motparten i konflikten (Jordan 

& Lundin, 2001). Därför kan det antas att individer som inkluderas i en organisationskontext 

som främjas av ett aktivt konflikthanteringssätt har större möjligheter att lära genom konflik-

ter och på så sätt utvecklas. I motsats till organisationer som främjas av en destruktiv kon-

flikthantering som troligtvis har lägre nivåer av lärande. Detta innebär i förlängningen att för-

utsättningarna för individernas och organisationens lärande står i relation till en konstruktiv 

konflikthantering (Desivilya & Yagil, 2005; Jordan & Lundin, 2001; Posthuma, 2011). 

När individer involveras i konflikter både utvecklar och lär sig individer att förhålla sig till 

konflikter i framtiden genom att individen utformar förhållningsätt för att hantera konflikter. 

Lärandet och förhållningsättet bidrar till individen blir skickligare att orientera sig och hantera 

framtida konflikter vilket både främjar individen och organisationen (Jordan & Lundin, 2001). 

Genom att reflektera över konfliktsituationer har individer möjlighet att utvecklas genom kon-

flikterfarenheter vilket dock förutsätter att individen upplever motivation och engagemang till 

att lära (Jordan & Lundin, 2001). Individens och organisationens möjligheter till lärande och 

utveckling kan därför förstås vara starkt sammanvävda eftersom individens möjligheter till 

utveckling står i beroende till vad organisationen erbjuder. Samtidigt påverkas organisation-

ens utvecklingsmöjligheter av de enskilda individerna eftersom organisationen inte kan ut-

vecklas på egen hand utan alltid står i relation till individen (Jordan & Lundin, 2001). 
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Lärande och utvecklingsmöjligheter kan även förstås i relation till lärande organisation vilket 

av Senge (1995) definieras som en organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter och 

misstag för att i förlängningen hela tiden bli bättre på det man gör. Lärande organisation kan 

beskrivas utifrån fem discipliner: personligt mästerskap, tankemodeller, gemensamma vision-

er, teamlärande och systemtänkande (Senge, 1995). Dessa fem discipliner menar Senge 

(1995) bildar tillsammans lärande organisationer och främst bidrar den femte disciplinen 

systemtänkande till helheten som förenar och sammanhåller organisationen. Dock finns in-

vändningar mot Senges definition av den lärande organisationen där bland annat Örtenblad 

(2009) uttrycker att definitionerna är vaga vilket skapar stort tolkningsutrymme i vad de fem 

disciplinerna inkluderar. På senare år har även Senge utvecklat och gjort en del omdefinie-

ringar vilket har inneburit en förskjutning ifrån ett systeminriktat synsätt till ett aktörsinriktat 

synsätt vilket innefattar ledare och medarbetare (Ekman, 2004). Jacobsen och Thorsvik (2011) 

uttrycker att utmärkande för lärande organisationer är dess förmåga att lära vilket under sen-

aste decenniet har sammanfattas i tre teorityper: kunskapsproducerande system, absorbtiv 

kapacitet och systemtänkande. Kunskapsproducerande system fokuserar på organisationens 

förmåga att skapa ett välfungerande kunskapsutbyte mellan medlemmar vilket innefattar både 

tyst och explicit kunskap (Jacobsen & Thorsvik, 2011). Absorbtiv kapacitet definieras av 

Jacobsen och Thorsvik (2011) som organisationens förmåga att dels inse värdet i information 

och dels organisationens förmåga att analysera, bearbeta och tillgodogöra sig informationen. 

Slutligen innebär systemtänkande att samtliga förhållanden i organisationen förenas i en ge-

mensam helhet dock är det viktigt att samtliga förhållanden även åskådliggör hur de olika 

delarna i organisationen är relaterade med varnadra. 

Lärande organisation kan även tolkas som en synonym till organisatoriskt lärande då begrep-

pen dels kan behandlas som synonymer och dels kan ses som två separata begrepp (Ekman, 

2004). Åtskillnaden mellan begreppen kan delas upp i praktisk och teoretisk användning då 

lärande organisation främst kan kopplas till akademin medan organisatoriskt lärande i större 

utsträckning är praktikorienterat (Ekman, 2004). Ekman (2004) menar att lärande organisation 

kan antas som en normativ ambition som beskriver hur en organisation bör vara. Lärande or-

ganisation kan uttryckas som ett beskrivet idealtillstånd vilket kräver flera förutsättningar 

(Argyris, 1999; Senge, 1995). 

2.5 Tidigare forskning  

2.5.1 Konflikthanteringsstilar och mognadsgrad i arbetsgrupper 

Desivilya och Yagil (2005) har i en kvalitativ studie undersökt vilka faktorer som inverkar vid 

arbetsgruppers konflikthanteringssätt. Studien utgick ifrån konceptualiseringen som innefattar 

fem olika konflikthanteringsstilar; interagerande, dominerande, undvikande, tillmötesgående 

och kompromissande konflikthanteringsstil. Studien syftade till att identifiera vilka underlig-

gande faktorer som inverkar vid val av konflikthanteringsmetod vilket även kan beskrivas 

som ett arbetslags gemensamma konflikthanteringsmönster. Detta undersöktes genom att stu-

dera hur arbetsgrupper har hanterat konflikter samt vilka emotionella reaktioner individerna 

upplevde under konflikthanteringen (Desivilya & Yagil, 2005). 

Desivilya och Yagil (2005) menar att samarbetsvänliga konflikthanteringsstilar, interagerande 

och kompromissande, påvisas i arbetsgrupper där det finns positiva relationer mellan indivi-
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derna i arbetsgruppen. Positiva relationer innebär respekt, omtanke om varandra och ett team-

samverkande arbetsklimat. I arbetsgrupper med låg grad av respekt, omtanke om varandra och 

ett icke teamsamverkande arbetsklimat utvecklas negativa relationer vilket påverkar gruppens 

konflikthanteringstil. I dessa grupper uppvisades icke samarbetsvänliga konflikthanteringssti-

lar; dominerande, förpliktande och undvikande (Desivilya & Yagil, 2005). 

Studiens resultat visar på att gruppens konflikthanteringsstil är en direkt förlängning av hur 

gruppen sammarbetarar och värnar om varnadra. Detta innebär att det konflikthanteringssätt 

som arbetsgrupper uppvisar är en spegling av hur gruppen arbetar tillsammans. Desivilya och 

Yagil (2005) menar dock att det inte enbart är gruppens sammarbete och respekt för varandra 

som avgör gruppens konflikthanetringsstil utan konfliktens karaktär. Detta innebär att grup-

pens konflikthanteringsstil dels står i relation till gruppens sammarbetsklimat och dels beror 

på konfliktens karaktär (Desivilya & Yagil, 2005). Dessutom innebär detta att gruppers kon-

flikthanteringssätt är komplicerat eftersom varje konfliktsituation hanteras utifrån gruppens 

nuvarande sammanhållning samt påverkas av vilken sorts konflikt det är.  

Hur arbetsgruppers mognad och grad av tillit påverkar gruppers konflikthantering har även 

Simons och Petersons (2000) studerat i en kvantitativ studie där de undersökt hur arbetsgrup-

pers relationer och tillit påverkar gruppers konflikthanteringssätt. Studiens resultat indikerar 

på att en viktig faktor för att vidmakthålla konstruktiv konfliktbearbetning i arbetsgrupper är 

att gruppen har en hög grad av tillit till varnadra (Simons & Petersons, 2000). I arbetsgrupper 

där tilliten är låg finns det stor risk att konflikter dels eskalerar och dels att hanetringen av 

situationen sker utifrån destruktiva premisser. Studiens resultat förklars av att arbetsgrupper 

med låg tillit tillvarandra har en högre benägenhet att misstro och misstolka sina kollegors 

kommunikation eller beteenden. I arbetsgrupper med låg tillit finns därför en hög konfliktpot-

ential eftersom det finns låg grad av respekt och hög grad av misstro (Simons & Petersons, 

2000). I arbetsgrupper med hög tillit tillvarandra finns större möjlighet att konfliktsituationer 

uppfattas som sakligt relaterade eftersom man inte misstror varandra i gruppen. Därför upp-

levs konflikter i högre grad vara berättigade och forskarna tror att konflikterna i större ut-

sträckning handlar om sakkonflikter än om personliga konflikter. Detta eftersom gruppens 

medlemmar respekter och har tilltro till varandra vilket leder till att konflikter, när det uppstår, 

handlar om sakliga problem vilket hanteras konstruktivt (Simons & Petersons, 2000). Dock 

menar Simons och Petersons (2000) att för att konflikter ska hanteras konstruktivt är en viktig 

förutsättning att parterna även visar tillit i konfliktsituationen samt att parterna kommunicerar 

sakligt under hanteringen. 

Bradley et al., (2012) har undersökt hur individers personlighet och känslomässiga stabilitet i 

arbetsgrupper påverkar effekten av sakkonflikter i team. Forskarna menar att tidigare forsk-

ning har föreslagit ett antal olika villkor och förutsättningar som bidrar till att sakkonflikter 

kan öka arbetsgruppens prestanda men inte utifrån gruppens sammanhållning. I denna studie 

undersöker därför Bradley et al., (2012) hur arbetsgruppens mognad och sammanhållning 

påverkar effekterna av sakkonflikter.  

I studiens resultat framkommer det att sakkonflikter i arbetsgrupper medverkar till olika ef-

fekter beroende på arbetsgruppens individsammansättning och gruppens mognadsgrad. Brad-

ley et al., (2012) uttrycker att sakkonflikter kan fungera som en katalysator i arbetsgrupper 
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som har hög grad av öppenhet och känslomässig stabilitet vilket innebär att sakkonflikter är 

utvecklande och stimulerande. Studien visar vidare att sakkonflikter har en negativ inverkan 

på arbetsgruppers prestation när gruppen har låg grad av öppenhet och låg grad av känslo-

mässig stabilitet (Bradley et al., 2012). Studien påvisar att individsammansättningen i arbets-

gruppen har en betydande inverkan för hur sakkonflikter framträder och hanteras. Individer i 

arbetsgrupper har olika sätt att se på konflikter där det finns åtskillnad i hur individer upplever 

konfliktsituationer vilket påverkar till hur arbetsgruppen kommer att hantera situationen 

(Bradley et al., 2012). I arbetsgrupper med känslomässig stabilitet och med individer som 

hanterar konflikter konstruktivt ökar sakkonflikter arbetslagets prestationer (Bradley et al., 

2012).  

2.5.2 Hur sakkonflikter bidrar till utveckling i team 

De Dreu (2006) har i en kvalitativ studie undersökt hur vida sakkonflikter i team förbättrar 

gruppens prestation eller inte. I studien framkommer att gruppers innovativa förmåga ökar vid 

måttliga nivåer av sakkonflikter. Relationskonflikter har inte samma positiva effekt på arbets-

gruppers utveckling på grund av att individerna i relationskonflikter distraheras av varandras 

beteende och brister i stället för att fokusera på sakfrågan (De Dreu, 2006). När konfliktpar-

terna hanterar sakkonflikter och innehar en konstruktiv hantering inriktas fokus på kreativa 

lösningar genom öppen diskussion och debatt vilket stimulerar till utveckling. Studien visar 

därför att det finns tydliga indikationer på att grupper utvecklas av mottliga nivåer av sakkon-

flikter samt förbättrar gruppers prestation (De Dreu, 2006). 

De Dreu (2006) menar att utifrån studiens resultat finns en stor utmaning för ledare i organi-

sationer att stimulera sakkonflikter i måttliga nivåer vilket forskaren tror kan bidra positivt för 

arbetslaget. Genom att skapa förtroende och tillit inom arbetsgrupper vilket även Simsons och 

Peterson (2000) studerade tror De Dreu (2006) att det finns möjligheter för arbetsgrupper att 

utvecklas av sakkonflikter. Ledare kan dock behöva underlätta för medarbetarna och påvisa 

hur sakkonflikter kan vara utvecklingspotential. Inom arbetsgrupper där dels konflikter hante-

ras ur ett problemlösningsinriktat förhållningssätt och dels utifrån en öppenhet kan sakkon-

flikter i måttliga nivåer bidra till innovation och kreativitet (De Dreu, 2006). 

Postuma (2011) har sammanställt internationella studier för att undersöka hur konflikthante-

ring i organisatorer påverkar organisationens produktivitet och medarbetarnas arbetstillfreds-

ställelse. Sammanställningen visar att konflikter enbart får positiva utfall i organisationen när 

det finns en aktiv konflikthantering. De positiva effekterna som framkommer i sammanställ-

ningen är bland annat ökad kunskapsdelning, medarbetarnas beteende främjas, förbättrade 

relationer, nya idéer och tillvaratagande av innovativa arbetssätt (Posthuma, 2011). Postuma 

(2011) menar dock att för att konflikter ska bidra med positiva effekter måste organisationer 

ha en konstruktiv konflikthantering. Vidare framkommer det i studiens resultat att organisat-

ioner inte gynnas av alla typer av konflikter utan sambandet föreligger främst i sakkonflikter 

då relationskonflikter inte bidrar till de positiva effekter som nämnts ovan (Posthuma, 2011). 

Sammanfattningsvis menar Posthuma (2011) att organisationer främjas av sakkonflikter när 

konflikterna hanteras konstruktivt eftersom de bidrar till bland annat utveckling och förbätt-

rade relationer. 
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2.5.3 Ledarskapsforskning i samband med hantering av konflikter 

Under de sista decennierna har det konstaterats att konflikter är en oundviklig del av organi-

sationer och därför har forskningsintresset utvecklas till att undersöka hur konfliker bäst han-

teras. Därför har forskningsintresset utvecklats till att studera chefer- och ledaregenskaper i 

konfliktsammanhang för att undersöka hur konflikthanteringen påverkas utifrån ledaren. Sam-

tidigt har synen på konflikter i organisationer förändrats då man i stället för att betrakta kon-

flikter som negativt för organisationen mer börjat se konfliktsituationer som potentiell ut-

vecklingsmöjlighet på både individuell och organisatorisk nivå (Almäte et al., 2013). Indivi-

dens möjlighet till lärande och utveckling i konfliktsammahang står dels i relation till vilka 

förutsättningar organisationen ger och dels i relation till ledarskap. Beroende på hur ledaren i 

organisationen hanterar konflikter påverkas individens hanteringssätt i konfliktsammanhang 

(Almas & Niazi, 2014). 

Gelfand, Leslie, Keller och de Dreu (2012) har i en kvantitativ studie undersökt vad det är 

som gör att vissa organisationer utvecklar en kultur där konflikter hanteras produktivt medan 

andra uppvisar dess motsats. Gelfand et al., (2012) menar att för att uppnå svaret på dessa 

frågor är det av intresse att studera konflikthantering utifrån bredare preferenser än att enbart 

inkludera individerna. Studien undersöker därför hur ledarens konflikthanteringsbeteende på-

verkar och influerar konflikthanetring i organisationen. Gelfand et al., (2012) påvisar att leda-

rens konflikthanteringsbeteende påverkar gruppens beteendemönster i konfliktsituationer. 

Detta innebär att ledare som hanterar konstruktivt och med respekt och omtanke främjar ett 

motsvarande konflikthanetringssätt i arbetsgruppen. Uppmuntrar ledaren till sammarbete och 

själv bidar till sammarbete i konfliktsituationer finns det stor sannolikhet att medarbetarna 

hanterar på liknande sätt (Gelfand et al., 2012). Uppträder däremot ledaren passivt och intar 

ett undvikande konflikthanetringsbeteende kommer medarbetarna med stor sannolikhet att 

uppvisa undvikande beteenden inför konflikter vilket leder till att konflikter hanteras destruk-

tivt (Gelfand et al., 2012). Ledarens konflikthanteringsbeteende påverkar i förlängningen även 

organisationens konflikthanteringskultur. Forskarna menar i och med detta att ledarens bete-

ende i konfliktsituationer därmed får konskevenser på mikro-, meso- och makronivå vilket 

implicit innebär att ledarens konflikthanteringssätt i förlängningen påverkar både enskilda 

individer men även organisationen i helhet (Gelfand et al., 2012). 

Detta överensstämmer med vad Almas och Niazi (2014) kommit fram till i sin studie. Fors-

karna har i en kvalitativ studie undersökt hur ledares hanetring av konflikter påverkas av olika 

ledarskapsstilar. Studien har utgått ifrån ledarskapsstilarna som introducerades av Burns 

(1978) men som senare har utvecklats av Bass (1995); transformativt-, transaktionellt- och 

laissez-fair ledarskapsstil. Almas och Niazi (2014) menar att olika ledarsskapsstilar i hög grad 

påverkar ledarens sätt att hantera konflikter. I studien framkommer det att ett det transforma-

tiva ledarskapet gestaltas genom ett samverkande konflikthanteringssätt där ledaren tillsam-

mans med sina medarbetare och andra ledare hanterar konflikter konstruktivt (Almas & Niazi, 

2014). Transaktionellt ledarskap medverkar till en konflikthantering som kan liknas med en 

utbytesprocess och en förhandlingsprocess som syftar till att försöka nå en gemensam över-

enskommelse och lösning på konflikten. Almas och Niazi (2014) menar att transaktionellt 

ledarskap i konfliktsituationer medverkar till konstruktiv konflikthantering men dock inte i 

lika hög grad som transformativt ledarskap. Det transformativa ledarskapet att föredra på 
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grund av att hanteringen inte enbart fokuserar på att lösa problemet utan även fokuserar på 

möjligheter och långsiktiga lösningar (Almas & Niazi, 2014). Slutligen visar studien att en 

ledare som främjas av ett laissez-fair ledarskap hanterar konflikter destruktivt på grund av att 

ledaren inte aktivt bidrar till att konflikten hanteras. Almas och Niazi (2014) ger dock ut-

rymme för att diskutera hur vida ledaren är konsekvent i sin ledarskapsstil eller inte. Fördel-

aktigen har ledare olika förhållningssätt i olika situationer och därmed kan hanteringssättet 

variera beroende på konfliktsituation. Detta på grund av att ledarskapet inte består av en per-

manent ledarskapsstil utan står i förhållande till situationen (Almas & Niazi, 2014).  

I motsats till detta menar Choi (2013) att ledare oftast har ett generellt konflikthanteringsätt. I 

en kvalitativ studie har Choi (2013) undersökt ledares hanteringssätt i konfliktsituationer uti-

från tre olika konflikthanteringssätt; undvikande-, dominant- och samverkande konflikthante-

ringssätt. I konfliktsituationer menar forskaren att ledaren utgår ifrån en av de tre konflikthan-

teringssätten och påverkas i nämndvärd bemärkelse inte av situationen utan intar snarlikt han-

teringssätt i samtliga konflikter. I studien framkommer att det undvikande konflikthanterings-

sättet inte är att föredra på grund av att det innebär en icke hantering och undvikande inför 

konflikter (Choi, 2013). Det undvikande konflikthanteringssättet kan jämföras med det som 

Almas och Niazi (2014) i sin studie benämner som laissez-fair ledarskap eftersom båda är 

destruktiva och undvikande. Ett dominant konflikthanteringssätt är inte heller att föredra på 

grund av att ledaren i konfliktsituationen vill finna en lösning fort och därför inte har tid att 

lyssna in alla vilket påverkar hanetringen negativt (Choi, 2013). Det dominanta konflikthante-

ringssättet är även negativt utifrån den aspekten att ledaren hanterar situationen med domi-

nans vilket kan leda till att konflikten kanske inte blir löst på grund av att parterna inte har fått 

möjlighet att uttrycka sina åsikter och förväntningar. Choi (2013) menar därför att det som är 

att föredra är det samverkande konflikthanteringssättet eftersom ledaren då främjar dialog, 

öppen diskussion och konstruktiv hantering av konflikter (Choi, 2013). 

Altmäe, Türk, och Toomet (2013) har i en kvantitativ studie undersökt hur ledare hanterar 

konflikter utifrån sitt ledarskap. Studien utgår ifrån Fiedler´s uppdelning av ledarsskapsstilar 

relation- och uppgiftsorienterat ledarskap. Studien visar på att ledarens konflikthanteringssätt 

står i relation till om ledaren är mer uppgifts- eller relationsinriktad. Almäte et al., (2013) 

kommer fram till att ledare som är uppgiftsorienterade hanterar konflikter med övertag och 

utifrån dominanta metoder. Medan relationsinriktade ledare i högre grad hanterar konflikter 

utifrån samverkande konflikthanteringssätt. Almäte et al., (2013) fann dock variationer i leda-

res konflikthanteringssätt utifrån ålder då det framkom att yngre ledare är mer uppgiftsorien-

terade och försöker hantera konflikten med dominans. Medan äldre ledare i större utsträck-

ning är relationsorienterade och försöker hantera konflikter i samråd med sina medarbetare. 

2.6 Sammanfattande kommentar  

Detta kapitel har genom olika forskare och författare gett en bakgrund till konflikter och han-

tering av konflikter. Kapitlet avser att ge en bild av hur konflikter och hantering av konflikter 

har studerats och framställts.  

Konflikter kan delas upp i två olika kategorier; 1). Sakkonflikt som grundas i sakliga problem 

och 2). Relationskonflikt vilket grundas i personlighetsrelaterade problem mellan parterna. 

Sakkonflikter medverkar till positiv utveckling för individer och grupper medan relationskon-
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flikter däremot påverkar negativt. En förutsättning för att konflikter ska medföra positiva 

konekvenser är att konflikterna hanteras konstruktivt eftersom en destruktiv konflikthantering 

innebär en icke hantering. Konstruktiv konflikthantering innebär att konflikterna hanteras med 

saklighet, delaktighet och med fokus på sakfrågan. Orsaker till att konflikter uppstår är många 

och konflikter består ofta av flera samverkande faktorer. Konflikter uppstår i regel oftare vid 

förändringar, i situationer där individer upplever stress, vid kommunikationssvårigheter och 

när individers frihet förminskas. 

I organisationer uppstår konflikter dagligen och flera forskare framställer konflikter som en 

positiv drivkraft i organisationer. Konflikter bidrar till ett sunt organisationsklimat och som-

liga forskare menar att det är fördelaktigt för organisationer att inneha en konflikthanterings-

plan eftersom det underlättar hanteringen. Konflikthanteringsplan kan beskrivas som en utta-

lad strategi och förhållningssätt som organisationens medlemar gemensamt ansvarar för att 

efterfölja. Framförallt har ledare i organisationer ett uttalat ansvar att hantera konflikter och 

det ställs höga krav på ledarens förmåga i konfliktsituationer. Ledare har olika sätt att hantera 

konflikter beroende på bland annat ledar- och konflikthanteringsstil. Ledares sätt att hantera 

konflikter påverkar både medarbetare och organisationers sätt att hantera konflikter.  

Alla individer och grupper har olika konflikthanteringsstilar vilket är det generella sättet som 

individen/gruppen uppvisar i konfliktsituationer. Fördelaktigt är när hela organisationen inne-

har ett samverkande konflikthanteringssätt eftersom det medverkar till att konflikter hanteras 

utifrån konstruktiva konflikthanteringssätt. Detta innebär att konflikter hanteras med  

omtanke, respekt och värnande om varnadra. Det finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter i 

konfliktsammanhang och lärande kan ske på olika nivåer. För lärande och utveckling förut-

sätts dock att individerna dels upplever situationen som en möjlighet till lärande och dels får 

förutsättningar att lära av situationen. Team och arbetsgrupper påverkas i konfliktsituationer 

av dels mognadsgrad och dels tillit. Måttliga nivåer av sakkonflikter medverkar till positiv 

utveckling för individerna och organisationen.  
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3. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Detta kapitel avser att beskriva studiens metod och tillvägagångssätt. Först presenteras stu-

diens metodologiska utgångspunkter och sedan klargörs studiens fenomenologiska arbetssätt. 

Vidare beskrivs studiens undersökningsdesign. Under rubriken 3.3 Tillvägagångssätt åter-

finns hur datainsamlingsmetoden har hanterats samt utifrån vilka premisser studiens resultat 

har analyseras. Slutligen åskådliggörs hur studien har hanterat kvalitetsapsekter och etiska 

överväganden. 

3.1 Studiens metodologiska utgångspunkter 

Denna kvalitativa studie sker inom ram för en kvalitativ ansats (Bryman, 2011). Metodologin 

för denna studie är fenomenologi vilket innebär att essensen i mänskliga upplevelser studeras. 

Fenomenologi kan även ses som ett samspel mellan objekt och mänskligt medvetande (Fejes 

& Thornberg, 2015). Fenomenologin betraktar den verklighetsbild, det vill säga hur männi-

skan medvetandegör objekt, så som människan upplever den (Fejes & Thornberg, 2015). Fe-

nomenologi kan också förstås som en metodologi som utgår ifrån erfarenheter och har under 

de senaste decennierna haft stort inflytande inom svensk pedagogisk forskning (Bengtsson, 

2001). Enligt Giorgi (1997) bör fenomenologi förstås som en metodologi inom vetenskapen 

som presenterar och återger fenomen så som det genom individens medvetande konstrueras. 

Ett fenomenologiskt förhållningssätt innebär därför att betrakta värden som en samling utav 

flera fenomen vilket kan jämföras med ett dualistiskt förhållningssätt av objektiva- och sub-

jektiva upplevelser (Husserl, 1995). Fenomenen visas och upplevs i denna studie ur ett första-

personsperspektiv (Husserl, 1995) vilket i denna studie innebär studiens respondenter. Hu-

vudsyftet med ansatsen blir därför att ur ett andra ordningens perspektiv, vilket i egenskap av 

forskare är jag, beskriva hur konflikter och hantering av konflikter upplevs ur ett ledarper-

spektiv på Spotify (Husserl, 1995). Min uppgift är att genom deskription organisera och ana-

lysera fenomen som upplevs av första person för att sedan kunna återge dess generella essens 

(Egidius, 2007; Giorgi, 1997; Husserl, 1995). 

Inom det fenomenologiska forskningsområdet ligger intresset i att studera fenomen i dess 

kontext och det handlar därför inte om att konstruera given kunskap utan att rekonstruera den 

så som den upplevs av individerna som lever i den studerade kontexten (Giorgi, 1997; 

Moustakas, 1996). Det är intressant att studera konflikter och hantering av konflikter ur ett 

fenomenologiskt upplevelseperspektiv eftersom ”den bild av konflikten som vi utvecklar i 

vårt medvetande speglar ju den av oss upplevda verkligheten. Det är just denna verklighet 

som vi betraktar som sann och som ligger till grund för våra bedömningar, beslut och hand-

lingar” Szklarski, 2000, s. 1). 

Fenomenologi handlar därför inte om att fastställa och generalisera kunskap utan att genom 

eidetisk reduktion bibehålla existentiell index vilket innebär att fenomenet återges utan att 

varken förminskas eller övertolkas (Fejes & Thornberg, 2015; Giorgi, 1997; Moustakas, 

1996). Fenomenologin innebär att varken ta kunskap, åsikter eller sunt förnuft för givna ef-

tersom det förhindrar att objektivt studera fenomenet i dess kontext (Bengtsson, 2001; Egi-

dius, 2007). Därför menar Giorgi (1997) att forskaren måste frånse ifrån sin förförståelse för 

att kunna bemöta fenomenet som studeras utan förutfattade meningar. I min roll som forskare 
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innebär det att ”parantes sätta” (Larsson, 2005) min förförståelse för konflikter som jag har 

utvecklat i och med min kandidatuppsats. Giorgi (1997) påpekar dock att vi inte kan tömma 

oss själva på kunskap utan att det snarare handlar om att sätta kunskap åt sidan eller göra kun-

skapen ”icke-inflytelserik”. Moustakas (1996) menar dock att det alltid finns en relation mel-

lan extern perception det vill säga objektet och interna perceptioner nämligen forskarens min-

nen och fördommar. Även om datainsamling och analys i denna studie har utgått ifrån ovan 

beskrivna förutsättningar så är jag medveten om att min perception och förkunskap kan ha 

påverkat studiens resultat vilket vi återkommer till i metoddiskussionen. 

3.1.1 Studiens fenomenologiska arbetssätt 

Fenomenologi är inte en metod i den bemärkelse att det finns fasta principer utan forsknings-

processen ska enligt Bengtsson (2001) ledas så som objekten själva visar sig vilket kan ske 

utifrån olika premisser. Kärnan i fenomenologi är att ta fram essensen i fenomenet som stude-

ras och för att verkligen kunna presentera essensen krävs en god struktur igenom forsknings-

processen (Larsson, 2005). Även om det inte finns fasta tillvägagångsprinciper inom fenome-

nologisk forskning finns det försök till att skapa ramverk för hur en fenomenologisk ansats 

kan formuleras (Bjurwill, 1997).  

Spiegelberg (1994) har sammanställt och överfört fenomenologins tankeförhållningssätt till en 

metodologisk sjustegstrappa vilken Bjurwill (1997) har översatt till svenska. Det är företrä-

desvis ifrån Bjurwill (1997) denna studiens fenomenologiska tillvägagångssätt har hämtats. 

Framställningen som Spiegelberg presenterar är ett välanvändbart sätt att betrakta de pedago-

giska- och didaktiska ambitionerna inom fenomenlogi. Sjustegstrappan används i denna upp-

sats för att utifrån ett vedertaget vetenskapligt sätt genomföra en fenomenologisk forsknings-

ansats (Bengtsson, 2001; Bjurwill 1997; Spiegelberg 1994). Bengtsson (2001) påpekar dock 

att Spiegelbergs sjustegstrappa på sätt och vis kan vara svårt att rent empiriskt tillämpa på 

grund av att sjustegstrappan ursprungligen kan ses som en filosofisk metod. Dock menar 

Bjurwill (1997) att det finns ett starkt samband mellan forskarens tankeförhållningssätt och 

praktisk tillämpning. Genom att använda Spigelbergs fenomenologiska sjustegstrappa upp-

fyller forskaren dels krav om att efterfölja fenomenologins tankesätt och dels att efterfölja ett 

metodologiskt vedertaget förhållningssätt (Bjurwill, 1997). Bjurwill (1997) ger dock uttryck 

för att problematiken i att använda den metodologiska sjustegstrappan är att de sju stegen i 

viss mån överlappar varandra vilket gör det svårt att hålla isär stegen. I kontrast till detta me-

nar Spiegelberg (1994) att även om metoden är utformad på så vis att ett steg förutsätter före-

gående steg ges ändå utrymme för att det i praktiken kan se annorlunda vilket kan medföra 

variationer av sjustegstrappan. Detta innebär att det lämnar visst utrymme för forskaren att 

själv avgöra stegens följd eftersom fenomenologin utgår ifrån att vända sig mot fenomenet 

som studeras och därför får inte metoden stå i vägen eller åsamka att fenomenet begränsas på 

grund av metod (Bengtsson, 2001). Denna studie har utgått ifrån metodologiska sjustegstrap-

pans sju steg. Nedan beskrivs hur denna studie har efterföljt dessa steg.  

Första steget - upplevelsen av fenomenet har inneburit att konflikt och hantering av konflikter 

har studerats inom en given kontext (Bjurwill, 1997). Upplevelsen av fenomenet har förmed-

lats ifrån ledare på Spotify till mig i egenskap av intervjuare genom semi-strukturerade inter-

vjuer. Första steget har inneburit intuitiv observation, analys och beskrivning av upplevelserna 
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som respondenterna genom verbal kommunikation har förmedelat under intervjuerna. Detta 

första steg har förutsatt att jag i egenskap av forskare har arbetat intuitivt för att inte omvär-

dera och tolka innerbörden i det som sagts utan använda de kontextuella termer som används 

av respondenterna (Bjurwill, 1997). Detta kan även beskrivas som att upplevelsen av fenome-

net har observerats utan reflektion eftersom reflektion medför en förvridning av fenomenet 

(Bjurwill, 1997). Genom att jag inte har reflekterat och bidragit med mina egna tolkningar av 

fenomenet under intervjuerna är det i respondenternas egna upplevelser som synliggörs (Lars-

son, 2005).   

Andra steget - ideationen av fenomenet har inneburit att fenomenet återges med en intuitiv 

helhetssyn samtidigt som det insamlade materialet har komprimerats för att göra materialet 

bearbetningsbart (Bjurwill, 1997). Komprimeringen kan liknas som en sammanfattning som 

har som mål att förena likheter och skillnader som återfinns i materialet. Det har varit av stor 

vikt att bevara dess egenhet och inte omformulera genom hela komprimeringsprocessen. 

Detta har inneburit att utforska fenomenets generella egenheter vilket kan beskrivas som att 

hitta det universella i det partikulära (Spiegelberg, 1994). Detta har i denna studie inneburit att 

materialet transkriberades ordagrant för att bibehålla respondenternas formuleringar och ut-

tryck (Kvale och Brinkmann, 2014). Samtliga transkriberingar utfördes av studiens under-

tecknade. Materialet granskades sedan ingående för att bilda sig en uppfattning av materialet 

för att sedan kunna se likheter mellan respondenternas upplevelser men även se skillnader. 

Materialet kodades i olika teman för att kunna bearbeta och sammanlänka olika delar med 

varandra. 

Tredje steget - generaliseringen av fenomenet har inneburit att utvidga analysen för att få 

ökad insikt om de fundamentala förutsättningarna som återfinns inom kontexten, alltså ur-

skilja egenheten (Bjurwill, 1997). Genom att urskilja egenheten och förstå den kontextuella 

påverkan som kontexten har på det studerade fenomenet skapas en potentiell möjlighet att 

generalisera till andra områden. 

Fjärde steget - nyanseringen av fenomenet. Bjurwill (1997) menar att fenomenet alltid visar 

sig ifrån olika vinklar vilket beskrivas som fenomenets problemformuleringsprivilegium 

(Bjurwill, 1997, s. 105). Detta innebär att jag som forskare måste vara observant och med-

veten om att det som studeras aldrig kan studeras helt utan att det bildas luckor i det som stu-

deras vilket fylls i genom perception eller fantasi (Bjurwill, 1997). Därför har materialet stu-

derats ingående och utifrån flera olika vinklar vilket har inneburit att materialet har ”vänts och 

vridits på” för att på så sätt ge utrymme för fler aspekter. I framställningen av resultatet har 

respondenternas utsagor bearbetats omsorgsfullt och citaten som har valts ut har studerats 

ingående för att medvetandegöra vilken kontext respondenten talar utifrån. Citat där respon-

dentens kontext och sammanhang har varit oklart har inte tagits med.  

Femte steget - konstitutionen av fenomenet har inneburit att forskaren har varit medveten om 

att det har skett en framkallningsprocess som är en kombination av perceptuell- och kognitiv 

process (Bjurwill, 1997). Det har alltså funnits ett avstånd mellan perception och varsebild-

ning vilket har hanterats genom att ställa frågor till sig själv så som; på vilket sätt studerar jag 

detta fenomen? Hur bildas min uppfattning? På vilket sätt påverkar min förkunskap det jag 

studerar?  
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Sjätte steget - reduktionen av fenomenet har inneburit reduktion vilket har innefattat succesiv 

omprövning av objektet till en föreställning (Bjurwill, 1997). I och med tidigare steg har fors-

karen försökt att skala bort allting runtomkring fenomenet för att fenomenet ska förbli utan 

förförståelse och personliga uppfattningar (Fejes & Thornberg, 2015; Larsson, 2005). Hasserl 

(1995) menar att genom tidigare steg har forskaren lagt grunden för att kunna presentera en 

reduktion. Reduktionen av fenomenet har kunnat presenteras i denna uppsats genom att jag i 

egenskap av forskare har varit självkritisk till hur fenomenet har observerats och konstruerats. 

Reduktionen är sammanställd i ett resultat vilket återfinns i kapitel 4. Resultat (s. 25). 

Sjunde steget - tolkningen av fenomenet innefattar tolkning på olika nivåer dels åskådliggöra 

det självklara och dels det latenta i respondenternas upplevelser (Bjurwill, 1997). Dock finns 

det invändningar mot detta steg eftersom den fenomenologiska traditionen inte inkluderar 

tolkning (Spiegelberg, 1994). Men det sjunde steget kan också förstås vara skapat för att tolka 

vad som är skrivet mellan raderna, det som visar sig genom dolda budskap (Spiegelberg, 

1994) vilket på sätt och vis påverkar och bidrar till intressanta infallsvinklar. 

3.2 Undersökningsdesign 

I denna studie har datainsamlingsmetoden varit semi-strukturerade intervjuer då det i 

kvalitativa studier finns flera fördelar att samla in kommunikativ data genom intervjuer (Fejes 

& Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Fejes och Thornberg (2015) menar att semi-

strukturerade intervjuer är lämpligast inom fenomenologisk forskning eftersom intervjuer 

specificerat kan identifiera fenomenets egenskaper. Moustakas (1996) menar att semi-

strukturerade intervjuer är en fördel i kvalitativa studier eftersom det innebär en 

interaktionsprocess som involverar frågor med öppna svar och som möjliggör kommentarer. 

Kvale och Brinkmann (2014) uttrycker det i termer av att det är befogat att använda semi-

strukturerade intervjuer i kvalitativa undersökningar eftersom det ger respondenterna frihet att 

själva utforma sina svar. Den semi-strukturerade strukturen i intervjuerna innebar i denna 

studie att intervjuerna följde ett öppet frågeschema (Bilaga 2). För att kompensera 

frågeschemat har uppföljningsfrågor och förtydliganden använts för att respondenterna ska ha 

möjlighet att fördjupa sina utsagor vilket enligt Bryman (2011) är viktigt för att uppnå ett djup 

i intervjun. Ledande frågor har undvikits för att inte leda respondenterna mot ett givet 

svarsalternativ (Kvale & Brinkmann, 2014). I mot slutet av intervjun tillfrågades 

respondenterna om det fanns någonting som de ville ändra på eller tillföra till materialet.  

Inför intervjuundersökningen genomfördes två pilotstudier vilket enligt Bryman (2011) kan 

liknas vid en teststudie där dels forskaren får möjlighet att pröva frågornas användbarhet och 

dels för att kunna säkerhetsställa frågornas utformning och ordning. Pilotstudien genomfördes 

med två personer i undertecknads närhet. Under pilotstudien framkom att en ett par frågor 

behövdes formuleras om för att förtydliga innebörden i frågan. 

3.3 Tillvägagångsätt 

3.3.1 Urval 

Urvalet har skett utifrån ett icke-sannolikhetsurval vilket kan beskrivas som ett urval där det 

inte statistiskt går att fastställa hur stor andel av populationen som finns representerad i urva-
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let (Bryman, 2011). Ett icke-sannolikhetsurval medför därför delvis begränsningar till att ge-

neralisera studiens resultat eftersom målgruppen inte är statistiskt fastställd. Dock finns möj-

lighet att göra naturalistisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2014). Urvalet som har legat 

till grund för studien kan beskrivas som en blandning av ett målstyrt- och bekvämlighetsurval. 

Studien kan anta ha ett målstyrturval på grund av att forskaren har valt ut deltagare som anses 

kunna besvara studiens problemformulering (Bryman, 2011). Den andra delen av urvalsförfö-

randet kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval då forskaren har tagit hjälp av en kontakt-

person ifrån Spotify för att kunna komma i kontakt med andra deltagare till studien (Halvor-

sen, 1992; Kvale & Brinkmann, 2014). Bekvämlighetsurval kan dock förekomma i två olika 

versioner vilket kan uttryckas som ett svagt bekvämlighetsurval respektive ett starkt bekväm-

lighetsurval (Deacon, Golding, Murdock & Pickering, 1999). Ett svagt bekvämlighetsurval 

kan beskrivas ske utifrån premissen att urvalet ska finnas nära forskaren tillhands för forska-

ren vilket innebär att undersökningspersonerna väljs ut enbart på grund av närhet. Ett starkt 

bekvämlighetsurval är ett urval som fokuserar på att finna undersökningspersoner som har 

koppling till undersökningens syfte (Deacon et al., 1999). Denna studie kan utifrån Deacon et 

al., (1999) uttryckas ske utifrån ett starkt bekvämlighetsurval. 

Forskaren har genom sin kontaktperson på Spotify fått hjälp att komma i kontakt med berörda 

ledare vilket har ansetts som nödvändigt för att få tillgång till deltagarna. Då Spotify kan be-

traktas som en organisation som är svår att komma i kontakt med ansågs det som nödvändigt 

att dra fördel av kontaktpersonens kontaktnät i organisationen. Halvorsen (1992) menar att det 

är fördelaktigt att dra fördel av kontaktepersonens möjligheter att vidarebefordra information 

och kontakter för att underlätta den första kontakten med potentiella deltagare. Kontaktperso-

nen har i denna studie haft ansvar att förmedla och upprätta den första kontakten med studiens 

deltagare.  

I urvalsprocessen ställdes fyra krav på deltagarna i studien vilket förmedlades till kontaktper-

sonen. Deltagarna bör ha arbetat på Spotify under minst sex månader och har en anställnings-

form som innebär ledaransvar. Deltagarna bör vidare kunna genomföra intervjun under den 

givna tidsramen och intervjun bör kunna genomföras på svenska. Totalt ingick åtta personer, 

sex män och två kvinnor, i undersökningen som på frivilligbasis har valt att medverka i stu-

dien. Studien har inte tagit någon hänsyn till genus och kommer inte att betona skillnaden mer 

än att konstatera att könsfördelningen i studien speglar könsfördelningen på avdelningen där 

studien har genomförts. Namnen som används i studien är fiktiva namn och namnen är inte 

kopplade till respondentens biologiska kön eftersom det hade kunnat avslöja respondentens 

identitet. Namnen som har använts är: Carl, Lukas, Maria, Jonas, Peter, Ida, Adam och Da-

niel. 

3.3.2 Intervjuer 

Det finns alltid en risk att intervjuer som handlar om värdeladdade fenomen kan skapa starka 

emotioner hos respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2014). Konflikter och hantering av 

konflikter kan skapa känslosamma emotioner på grund av de emotioner som respondenterna 

kan ha upplevt under konfliksituationer (Szklarski, 2014). Därför var det viktigt att 

respondenten upplevde intervjun som trygg och avslappnad vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) en förutsättning för att intervjun ska generera välanvändbar data som kan 
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berika studien. Intervjuaren är därför ansvarig att skapa en avslappnad intervjussituation så att 

respondenten känner sig avslappnad och har ett förtroende för intervjuaren (Moustakas, 

1996). I min roll som intervjuare försökte jag skapa en avslappnad situation genom att först 

upprätta en kortare social informell konversation och gemensamt ta en kopp kaffe. I sällskap 

enades sedan om en plats där respondenten ville genomföra intervjun. Att inför intervjuer 

skapa en relation och avslappnad atmosfär bidrar till ökad kvalité för både respondenten och 

resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014; Moustakas, 1996). Vidare är det av stor vikt att 

intervjuaren anpassar sig efter varje respondent och ser varje intervju som ett enskilt tillfälle 

(Moustakas, 1996). Inledningsvis förklarade jag i egenskap av intervjuare förutsättningarna 

för intervjun, på vilket sätt materialet skulle användas och uppmärksammade respondentens 

konfidentialitet. Denna information hade getts till samtliga respondenter i ett intervjumissiv 

(Bilaga 1) som skickades ut tre veckor innan intervjutillfällena.  

 

Intervjusituationen efterföljde de råden som ovan beskrivits genom att jag i min roll som 

intervjuare anpassade mitt språkbruk och läste av hur situationen fortskred för att anpassa 

intervjun efter respondenten (Kvale och Brinkmann, 2014). Under hela intervjun ställdes 

välavvägda följdfrågor och formuleringar som var anpassad för ge respondenterna fritt 

utrymme att svara på frågan men även för att skapa möjlighet till utvecklande svar 

(Moustakas, 1996). Under intervjuerna gjorde jag i egenskap av intervjuare speglingar och 

kortare återkopplingar (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtliga intervjuer genomfördes i 

organisationens egna lokaler eftersom det framkom som ett önskemål för att praktiskt 

underlätta för respondenterna. Sparsamt med anteckningar fördes under intervjuerna och det 

som antecknades var främst stödanteckningar för att kunna göra speglingar och korta 

summeringar. Intervjuerna låg inom intervallet 39-57 minuter exklusive information om 

intervjun som gavs innan själva intervjun påbörjades. Intervjuerna spelades in vilket anses 

som vedertaget för att kunna genomföra och analysera materialet (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2014; Moustakas, 1996). Inspelningen skapar också möjlighet att besvara 

eventuell kritik om det föreligger oenigheter om hur vida mina fördomar och uppfattningar 

har påverkat tolkningen (Bryman, 2011). 

3.3.3 Datorbaserad litteraturundersökning 

I denna studie har litteraturundersökningen gjorts i: Emerald, Libris, DiVA och Liu´s biblio-

tekskatalog. Sökord som har använts är: ”konflikt*”, ”konflikthantering*”, ”arbetsrelaterade 

konflikter*” ”hantering av konflikt*”. Sökorden som användes på engelska var: ”conflict*”, 

”conflict mangament*”, ”conflict in workplace*”, ”managing conflict*”. 

3.4 Kvalitetsaspekter  

Rubriken kvalitetsaspekter kan inrymma olika teman och det är på sätt och vis upp till 

forskaren att framställa och tydliggöra studiens kvalitetsaspekter (Larsson, 2005). Under 

denna rubrik har jag försökt att tydliggöra hur jag tänkt och agerat under denna 

forskningsprocess. Genom att konkretisera mitt tänkande och agerande finns en önskan om att 

tydliggöra men det naturligtvis upp till läsaren att bedöma kvalitén i denna studie.  
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3.4.1 Studiens trovärdighet 

För att skapa kvalité i denna studie har jag utförligt redovisat de metodologiska stegen och 

beslut som har tagits under processen (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att utförligt besk-

riva den metodologiska sjustegstrappan ökar möjligheten för läsaren att förstå studiens pro-

cess och utifrån detta kunna bedöma studiens trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2014). Det 

råder intern logik (koherens) mellan studiens forskningsfrågor, studieobjekt, datainsamlings-

metod och analysteknik vilket torde bidra till trovärdighet i denna studie (Larsson, 2005). 

Forskaren har i resultatkapitlet försökt att redovisa empirin på ett lättöverskådligt och utifrån 

sanningsenliga grunder vilket sedan har analyserats utifrån studiens teoretiska referensram 

(Larsson, 2005). 

Studiens trovärdighet har under processen granskats av två parter dels utifrån Linköpings uni-

versitets premisser och dels utifrån Spotifys granskningskriterier. Universitetets granskning 

består av dels handledning under hela forskningsprocessen och dels opponering i slutskedet 

av processen. Spotifys granskning skedde veckan innan opponering då organisationen gavs 

möjlighet att korrekturläsa och ge återkopplande feedback på uppsatsen. Granskningen var ett 

krav ifrån organisationen för att få tillåtelse att publicera uppsaten med Spotifys namn. Dessa 

två granskningar ökar studiens trovärdighet eftersom den uppfyller två skilda kvalitetsgransk-

ningar. 

3.4.2 Studiens räckvidd 

I vilken mån studiens resultat kan tillämpas och generaliseras till andra verksamheter lämnar 

jag till betraktaren att avgöra på grund av att dels organisationen som har studerats på många 

sätt avviker ifrån traditionella organisationer och dels på grund av studiens urval kan liknas 

med tillgänglighetsurval (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). På grund av urvalsfor-

men kan inga statistiska generaliseringar göras dock kan generalisering göras av betraktar via 

naturalistisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann (2014) be-

skriver att naturalistisk generalisering bygger på personlig erfarenhet som individen hämtar 

ifrån en egen upplevd kontext eller praktik. I naturalistisk generalisering avgör betraktaren om 

resultaten i denna studie kan generaliseras till att gälla även andra sammanhang. 

Då det finns begränsat med forskning om konflikter och hantering av konflikter i horisontella 

organisationer torde denna studie kunna ses som ett kunskapsbidrag. Vidare fyller studiens 

resultat intressanta infallsvinklar på hur en horisontell organisation genom proaktivt arbete 

förebygger konflikter vilket kan vara av stort intresse att ta del av för andra ledare och organi-

sationer.  

3.4.3 Etiska överväganden  

Studien har genomförts i enlighet med Humanistisk- och samhällsvetenskapliga forskningsrå-

dets (HSFR) etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppnå kravet om information 

fick ledarna inledande information om studien via studiens kontaktperson på Spotify. Ytter-

liggare information skickades ut till berörda via mejl. Deltagarna i studien informerades om 

att studien efterföljer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer som innefattar krav om information, 

nyttjande, samtycke och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). Studien uppfyller krav om 

information genom att under två separata tillfällen beskriva studiens syfte. Jag var även noga 
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med att berätta vart ifrån jag kom och på vilket sätt materialet skulle användas. I missivmejlet 

(se bilaga) som skickades ut till ledarna ungefär tre veckor innan intervjuerna lämnade jag ut 

mitt telefonnummer så att deltagarna kunde nå mig för att ställa frågor gällande studien 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Inga samtal förekom. Kravet om samtycke uppmärksammades 

både i inledningen av intervjun samt efter avslutat intervju, samtliga deltagare accepterade 

deltagande. Vidare efterföljde studien kravet om nyttjande genom att materialet enbart har 

använts i denna studie. Samtliga ljudfiler har raderats. Slutligen uppfyller studien kravet om 

konfidentialitet genom att det insamlade materialet har anonymiserats och respondenterna har 

återgetts i generell benämning eller genom fiktiva namn.  
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4. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna under sex underrubriker. 

Resultatet speglar respondenternas upplevelser vilket åskådliggörs genom citat. Responden-

ternas olika upplevelser synliggörs genom att varje utsaga efterföljs av flera citat som dels 

påvisar likheter och dels skillnader i respondenternas upplevelser. Tre punkter i texten illu-

strerar en längre paus och /…/ innebär att jag som forskare har klippt i respondentens utta-

lande. Det som är skrivet i parantes är förtydligande av vad som respondenten menar vilket 

förekommer i fall där det är otydligt ur vilket sammanhang respondenten menar. Under ru-

briken 4.3 Proaktiva processer i förebyggande syfte, används ord och uttryck som är specifika 

för Spotifys organisation. En ordlista återfinns i början av arbetet under rubriken 1.5 Den 

studerade organisationen. Där begreppen är kortfattat beskrivet för att underlätta för betrak-

taren. 

4.1 Ledarnas definition av konflikt 

Konflikt är när två eller flera parter är oense i värderingar eller beslut vilket kan beskrivas 

som en disaktion mellan individers åsikter, värderingar och tankar. Respondenterna ger ut-

tryck för att konflikter är en process där de inblandade individerna har svårt att få till en kom-

promiss som är godkänd och accepterad av bägge parterna. I konflikter finns en ovilja eller 

oförmåga hos de inblandade individerna att komma överens vilket orsakar konfliktsituationen: 

Jag tycker att en konflikt är… det räcker inte för mig att det bara är individer som har olika syn utan det 

krävs även en ovilja eller oförmåga att uppnå samsyn. Konflikter är en process där det varken finns sam-

syn, vilja eller möjlighet att gifta två idéer (Lukas). 

Just definitionsfrågan är väldigt viktig för då förstår man och gräver ner sig lite i vad det egentligen hand-

lar om… En konflikt för mig är när två eller flera parter är oense om ett beslut eller en värdering. Jag vet 

inte om det tillståndet att man har det här tillståndet själva dissonansen och fiktionen som uppstår emellan 

parterna som är själva konflikten eller om det är själva processen med individernas beteenden som är kon-

flikten... En konflikt är helt klart en friktion mellan två eller flera olika parter som har olika åsikter eller 

värderingar, tankar och det finns en laddning mellan konfliktparterna är själva konflikten (Peter). 

Respondenterna uttrycker att konflikter kan vara i sak eller person där konflikten oftast grun-

das mellan två individer som har svårt att enas om hur ett problem eller situation ska hanteras. 

Konflikter kan även uppstå på grund av att individer har svårt att komma överens på grund av 

personlighet:  

En konflikt kan vara i sak eller i person, det kan vara båda delarna. Någonting som vi dagligen har är kon-

flikter kring hur någonting ska lösas /…/ den andra typen av konflikt är konflikter mellan personer som 

uppstår på grund av personlighet där folk blir arga eller ledsna på varandra för att någon har sagt eller 

gjort som har berört den andra personen negativt (Carl). 

Konflikter är vanligtvis på en personlig nivå mellan två olika parter (Adam). 

Respondentera uttrycker att konflikter är när individer inte har samma förväntningar, ser 

samma möjligheter och har olika drömmar. Konflikter är i situationer när individer inte är 

medvetna om varandras drömmar på grund av att man inte uttalar och förstår varandras för-

väntningar och drömmar: 
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Konflikter är när mina och dina drömmar inte spelar med varandra och uppstår i situationer där vi inte är 

medvetna om varandras drömmar. Konflikter är när vi inte pratar om varandras vilja och drömmar så att 

det bara är resultaten (av båda individernas agerande) som möts (Maria). 

En konflikt är när två olika parter inte ser samma port forward eller inte har samma förväntningar… Det 

är när man har två människor som inte ser samma möjligheter som försöker att kompromissa och lösa si-

tuationen och det är svårt att hitta en lösning på det problemet (Daniel).  

4.2 Under vilka situationer uppstår konflikter på Spotify? 

Respondenterna säger att det dagligen uppstår diskussioner om hur man ska arbeta vilket ses 

som en naturlig del av arbetet. Men när diskussionerna övergår ifrån stimulerande engage-

rande samtal till att vara mer omfattande och explosiva finns det risk att det uppstår konflikter 

på grund av individer har svårt att enas kring ett alternativ eller en lösning. Det uppstår när 

individer vid upprepade tillfällen känner att deras vilja inte tillgodoses och i situationer där 

grupper och individers förslag inte beräknas som allternativa lösningar:  

Konflikter uppstår i situationer där man ska bestämma sig för en lösning och det finns många olika allter-

nativ och det handlar om att välja ett allternativ som man ska köra på /…/ i dessa situationer kan det upp-

stå konflikt när man inte lyckas enas om vilket allternativ man ska välja (Jonas). 

I situationer när en person inte kan få sin vilja igenom och måste vika sig för någon annan, när det uppstår 

ett tryck mot en individs vilja eller åsikt under upprepade tillfällen så uppstår konflikter. En gång eller två 

kanske man kan vika undan till förmån för någon annan men efter ett tag blir personen arg och upprörd. 

Känner sig kränkt!  (Maria). 

Respondenterna uttrycker att missförstånd och kommunikationsproblem är vanliga orsaker till 

att konflikter uppstår på Spotify. När två individer inte kan mötas i en dialog eller när kom-

munikationen inte fungerar finns det risk att situationen resulterar i en konflikt. När kommu-

nikation inte fungerar mellan parterna uppstår missförstånd vilket leder till att tolkningar och 

känslor blir missvisande. Respondenterna menar att i dessa situationer är det många individer 

som drar slutgiltiga slutsatser utifrån ofullständiga beslutsprocesser:  

Konflikter grundas nästan alltid i missförstånd skulle jag säga. Det finns naturligtvis alltid en massa orsa-

ker till att konflikter uppstår och nästan alla grundas på något sätt i ett missförstånd mellan två eller fler 

parter. Någon tolkar något på ett visst sätt, känslor uppstår och en konflikt är ett faktum, man låter det 

fortsätta och gör ingenting åt situationen och så har vi en konflikt (Carl). 

Orsaken till att konflikter uppstår är i grunden att kommunikationen mellan människor inte fungerar. När 

man inte kan föra fram sin åsikt, sin ståndpunkt eller uttrycka sig /…/ Det är när människor inte kan mö-

tas i en dialog (Jonas).  

Konflikter kan uppstå i situationer där individer drar drakoniska ståndpunkter (när beslut slås fast och är 

svåra att förändra) som ofta uppkommer i våra team när individerna grundar sin uppfattning på vad en in-

divid har uttryckt vid ett enstaka tillfälle och sedan gäller det för all framtid. Ingenjörer är duktiga på att 

kategorisera (Peter). 

Respondenterna menar att generellt sett uppstår konflikter under situationer som på grund av 

olika anledningar är pressade och där individer upplever stress. Det finns en högre risk för att 

konflikter ska utlösas under stressituationer på grund av att det i dessa situationer finns be-

gränsade möjligheter att kommunicera med varandra. Konflikter uppstår i situationer där in-

dividerna inte har fått möjlighet att uttrycka sina förväntningar vilket leder till att det lätt upp-

står missförstånd som utvecklas till konfliktsituationer: 
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Under stressituationer uppstår det mycket konflikter. Egentligen under alla olika typer av stress, när vi har 

hög arbetsbelastning, deadline, när vi har mycket fel (Carl). 

Jag tror också att konflikter uppstår i situationer där man inte tar sig tid och sitter ner och pratar om saker. 

Det är viktigt att uttala sina förväntningar. Det är viktigt att förväntningarna uttalas till de andra i gruppen 

/…/ genom att adressera förväntningar motverkar vi att det blir missförstånd (Ida). 

Respondenterna uttrycker att konflikter uppstår när individer blir tillsagda att arbeta eller prio-

ritera utifrån någon annans premisser. Organisationen bygger på autonoma grupper som inne-

har självständiga individer med gedigna tekniska kunskaper. Respondenterna uttrycker att 

samtliga individer i organisationen har stort utrymme för att själva påverka sin arbetssituation 

men i situationer där utrymmet minskas eller tas bort skapas missnöje vilket är konfliktutlö-

sande. När individerna upplever att de blir begränsade och tillsagda att arbeta på ett specifikt 

sätt finns det risk att det utlöser en konfliktsituation. Respondenterna menar att det kan uppstå 

dels i teamen och dels hos ledarna där ledarna främst upplever minskad kontroll under situat-

ioner där de måste minska sin egen kontroll. Teamen upplever tvärtom att deras frihet minskar 

när ledare har för hög kontroll. När individernas möjligheter att påverka förändras är det vik-

tigt att tala om varför förändringen görs och vad förändringen medför: 

Jag skulle säga att det är att folk ganska ofta har väldigt mycket stolthet och väldigt mycket kunskap i sitt 

område som medför ganska starka åsikter. Det medför starka åsikter om hur de vill lösa problem, olika 

ingenjörsmässiga problem och man har inte alltid så lätt att släppa sin åsikt till förmån för någon annans 

/…/ då kan det uppstå konflikter mellan individer på grund av deras olika sätt att hantera, se problem och 

vilja lösa problemen (Adam). 

I situationer när individers förmåga att bidra blir påverkad eller förhindrad resulterar det i att individen 

börjar agera utåt och då leder det till att konflikter uppstår. Med chefer handlar det ofta om att våga släppa 

kontrollen och i de situationerna uppstår för många en osäkerhet eftersom de släpper kontrollen. Det är 

viktigt att uppmana till att släppa kontrollen för ledare eftersom deras kontrollbehov motverkar målet med 

vårt arbete (Lukas). 

Vi har konflikter när vi försöker att ändra, när individer upplever, att vi försöker ändra kulturen. När vi 

försöker införa något nytt i kulturen då kan vi möta på motstånd exempelvis när vi inför en ny policy. I de 

situationerna upplever individerna att man tar ifrån dem deras frihet. När vi förminskar deras frihet be-

möts det oftast med motstånd och i dessa situationer är det väldigt viktigt att vara tydlig med varför vi gör 

som vi gör och vad det leder till /…/ Generellt uppstår det konflikter när folk inte riktigt vet och har koll 

på vad som händer eller vet varför det händer (Daniel). 

Respondenterna ger uttryck för att arbetsrollerna på Spotify är väldigt flexibla och att det 

ibland kan vara svårt för både individen och kollegorna runt omkring att veta vad man kan 

förvänta sig utifrån arbetsrollen. Respondenterna upplever att arbestrollerna är flexibla vilket 

upplevs som frihetsgivande men även som ett problem. Problematiken är att de sparsamma 

formella arbetsbeskrivningarna ger stort utrymme till tolkning av vad arbetsrollen innebär:  

Den vanligaste orsaken till att konflikter uppstår här är när individer har olika förvätningar på hur saker 

ska göras och hanteras vilket jag tror till viss del beror på att vi har väldigt flexibla arbetsroller och det 

kan därför vara svårt att veta vad man kan förvänta sig av varandra (Ida). 

4.3 Proaktiva processer i förebyggande syfte 

4.3.1 Innerbörden av feedback på Spotify 

Respondenterna uttrycker att feedback är en stor del av det dagliga arbetet. Feedback innebär 

att ge varandra återkoppling på hur man arbetar och hur man upplever varandra som kollegor. 



 

 31  

 

Alla individer i organisationen förväntas ge feedback och vara mottaglig för att kunna ta emot 

feedback vilket sker kontinuerlig för att saker inte ska hinna bli omfattande problem. Respon-

denterna tycker att genom att tala om för varandra vad man tycker och tänker problemen ald-

rig så stora. Genom att öva på att ge feedback ofta blir det avdramatiserat och lättare med ti-

den: 

Vi arbetar mycket med personlig feedback för att beteendena som andra stör sig på, saker jag säger och 

gör, ska komma fram till mig innan det går så långt att det blir en konflikt. Vi försöker att göra det lite 

mindre dramatiskt och avdramatisera just att tala om till varnadra vad vi tycker men det är fortfarande 

svårt (Carl). 

Vi ser feedback som en del av arbetsuppgifterna här på Spotify. Arbetsuppgifterna innebär inte enbart att 

kunna hacka kod, feedbacksarbetet är viktigt arbete och det förväntas av de anställda att de ger feedback 

och ser det som en del av sitt arbete. Faktum är att det är viktigare än att de gör det än sina tekniska upp-

gifter…(Maria). 

Respondenterna upplever att feedback används som ett proaktivt verktyg för att hantera kon-

flikter både innan de uppstår men också när konflikter har uppstått. Respondenterna upplever 

att genom att ge feedback till varandra finns en upplevelse av att konflikter motverkas. Ge-

nom att ge korrigerande feedback direkt finns det möjlighet att rätta till situationer innan det 

skapas missnöje. Feedback upplevs som en pysventil som korrigerar beteenden, rutiner och 

det dagliga arbetet: 

Jag upplever att vi är väldigt snabba på att hantera konflikter då de uppstår, vi gör det fort och försöker 

vara transparant. Jag tror att vi, en känsla jag har är att vi jobbar mycket med feedback, att folk ska ge 

varandra feedback och det tror jag motverkar konfliker. Jag tror att det gör är att man inte bygger upp sa-

ker under jättelång tid för att sedan explodera utan jag tror att de flesta saker hinner komma upp innan det 

går för långt /…/ Feedback är en förebyggande åtgärd som kan ses som en pysventil där man kan hantera 

små saker då de uppstår och då slipper man en stor konflikt genom att man bygger upp något stort som 

inte hanteras (Adam). 

Konflikter kan förhindras genom feedback. Jag upplevde exempelvis en gång då jag hade missförstått (en 

situation) och då gick jag och bad om feedback och det framkom att det sättet som jag hade hanterat situ-

ationen inte var bra och vi hanterade på så sätt konflikten innan den ens hade uppstått (Lukas).  

Det är svårt att ge feedback och respondenterna upplever att det är något som många i organi-

sationen tycker är väldigt jobbigt. Respondenterna upplever dock att genom att arbeta konti-

nuerligt med att ge varandra feedback är förhoppningen att det ska bli enklare för individer att 

ta emot och ge feedback. Respondenterna menar att alla ledare alltid uppmuntrar individer till 

att ge feedback till den individ det berör. Genom att ge korrigerande feedback och ständigt 

återkoppla upplever respondenterna att många konflikter förhindras eftersom feedbacken fö-

rebygger att de uppstår:   

Generellt tycker många att det är svårt att ge feedback och det är därför vi arbetar så intensivt och kon-

stant med att öva på att ge feedback. Vi pratar väldigt mycket om feedback tillsammans och vi kan exem-

pelvis ha rollspel och spela upp olika situationer där vi pratar om vad som händer i situationerna (Daniel).  

Vi som ledare uppmuntrar alltid till att ge feedback om någon kommer till oss och beklagar sig vilket 

många har ett behov att göra, så ställer jag alltid frågan till individen ”men har du sagt det du säger till 

mig nu till den personen som det berör?” Vi uppmuntrar hela tiden att ge feedback och att det är helt okej 

att ventilera tillsammans med mig som ledare men att det måste nå den det berör. Feedback är en viktig 

del om man vill ha en självreglerande organisation som vi försöker vara för att motverka att konflikter 

uppstår. Feedback ska vara direkt och hamna hos den berörda (Peter). 
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Respondenterna uttrycker att ett par gånger per år sker en större feedbackinsamling där alla 

individer i organisationen på egen hand eller i samråd tillsammans med en coach väljer ut 

vem man vill få feedback ifrån. Det pratas mycket om varför man samlar in feedback och var-

för det är viktigt att ge varandra konkret feedback. Tanken är att individen ska få möjlighet att 

ta del av upplevelser och få återkoppling ifrån olika kollegor. Feedbackinsamlingen sker via 

ett frågeformulär som i viss mån anpassas efter varje enskild individ. Feedbackinstrumentet 

kan liknas vid 360-graders feedback: 

Varje halvår har vi feedbackinsamling som alla ska gå igenom. Individen väljer ut vilka som den vill få 

feedback ifrån och skickar detta till de utvalda personerna. Valet av vilka som man skickar till kan både 

ske enskilt men sker också i samråd med coacher. Det är viktigt att tänka vilka man vill ha feedback ifrån 

och varför. Man kan säga att det är en förhandlingsprocess att välja ut vilka som ska ge feedback  /…/ det 

är en form av 360-graders feedback. Det är både chefer, användare och kollegor som svarar på dessa frå-

gor (Lukas). 

Vi har feedback insamling med jämna mellanrum och då får man feedback ifrån flera olika, chefer, folk 

man arbetar med och folk omkring än. Vi gör det vid ett par gånger per år. Det är både öppna frågor med 

fria svar och sedan mer värderingar /…/ Det är inte bara chefen som ska tycka utan här är det alla som är 

med och tycker (Jonas). 

4.3.2 Coaching 

Respondenterna uttrycker att coaching kan ses som ett verktyg för att förebygga uppkomsten 

av konflikter genom att coachingen stimulerar och uppmärksammar problem. Det finns 

många olika sätt att arbeta med coaching och är en del av alla individers arbetsuppgifter. 

Coaching upplevs av respondenterna som ett verktyg för att hantera och underlätta konflikt-

hantering: 

I och med att vi har coacher så kan vi hantera, vi plockar upp, fångar upp saker (incidenter) så fort de 

uppstår och vi lyfter upp dem till ytan (Lukas). 

Coaching är ett verktyg som vi erbjuder mycket utbildning inom /…/ Det är inte direkt konflikthantering 

men det är ändå ett verktyg som vi arbetar med och som jag tycker kan ses som ett verktyg för att hantera 

konflikter och underlättar hantering av konflikter (Ida). 

Coaching upplevs som en unik möjlighet och utvecklingspotential för individerna. Respon-

denterna uttrycker att coaching finns på olika nivåer i organisationen och även coacher får 

coaching av andra coacher och ledare. Respondenterna upplever att stödet är enormt viktigt 

för att coacherna själva ska kunna stötta andra och för att utveckla sin förmåga att se situat-

ioner utifrån flera olika perspektiv vilket ökar möjligheten att kunna hjälpa andra:  

En sak som är annorlunda här är att vi har coacher det är någonting som är unikt och som är en del av 

teamet och de har en jättebra roll för teamen just att det finns någon som dom kan prata med (Adam). 

Jag i min tur pratar med min chef som coach och hjälper mig hantera på samma sätt som jag hjälper 

andra… Det kan ske på olika sätt exempelvis mellan mig och min chef eller mellan mina chefskollegor. 

Vi har satt ihop en grupp där vi coachar varandra. Vi har också individuella samtal med varandra där vi 

stöttar och coachar varandra så vi får väldigt mycket stöd. Jag har ett stort behov av stöd och får det ge-

nom mitt kontaktnät, jag kanske har tre-fyra samtal i veckan där jag i min arbetsroll får stöd, ser situat-

ioner ifrån olika håll och får hjälp att se saker. Utan den möjligheten hade jag inte klarat av det jobb jag 

har (Lukas). 
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4.3.3 Indirekta aktiviteter som motverkar konflikter  

Respondenterna upplever att man har välfungerande mötesstruktur i organisationen som upp-

levs informativa och effektiva. Alla squads har varje dag stand up meeting som max är 15 

minuter långa där hela teamet samlas för att gå igenom vad som händer i teamet exempelvis 

vilka arbeten man håller på med för tillfället och vart man är på väg. Under stand up är alla 

individer som ingår i teamet samlande. Varannan eller var tredje vecka har varje Squad retros 

vilket kan ses som ett möte där man samlar alla i som ingår i en Squad och återkopplar vad 

som har hänt i teamet under de senaste veckorna. Retros avser att kommunicera om problem, 

processer och har både ett återkopplande och proaktivt syfte: 

Varje dag har vi stand up där teamet samlas och går igenom vad man arbetar med. Stand up är korta mö-

ten (som max får vara 15 minuter) där squadens medlemmar, ledare och coacher kan deltar (Maria). 

Retroövningar har varje Squad varannan, var tredje vecka och då samlas alla i Squaden och går man ige-

nom vad som har gått bra och vad som har hänt. Det man vill få ut genom retros är en lista med åtgärder 

över saker som har varit eller hur vi jobbar i olika processer. Vad kan vi förbättra exempelvis om vi har 

haft kommunikations- eller samarbetsproblem så är det något vi kan arbeta med. Retros har inte så myck-

et med vad det är vi bygger utan handlar i större utsträckning om hur vi jobbar snarare än att fokusera på 

vad vi gör just nu (Adam). 

Det finns många olika forum för ledare att diskutera idéer och problem tillsammans med 

andra. Möjligheterna att få ventilera tillsammans med andra ledare är stort och det finns ett 

genuint intresse att ta del av andras problem eftersom man ser det som ett tillfälle att få disku-

tera tillsammans med andra. Under varje vecka finns det möjlighet för alla ledare att samlas 

under en lunch för att tillsammans bolla idéer och utbyta erfarenheter. Möten tillsammans 

med andra ledare kan se olika ut ifrån gång till gång men oftast pratar man om autentiska pro-

blem och möjligheten att lyfta konflikter upplevs som stor:  

En gång i veckan bjuds alla chefer in och äter lunch tillsammans och då kan man ta upp och dela saker 

tillsammans med andra. I vårt team med chefer delar vi erfarenheter och problem tillsammans, det finns 

möjligheter att ta upp aktuella problem och diskutera dem tillsammans med andra (Maria). 

Manger meetings sker varje vecka /…/ Vi brukar ha som första punkt whats top on your mind där alla får 

beskriva vad den tänker på just idag och sedan väljer man att gå vidare med vissa punkter som har lyfts 

fram. Skulle jag ta en konflikt till det mötet så är det upp till mig hur jag vill framföra och vad det är för 

hjälp jag eftersöker så mötena kan te sig på väldigt olika sätt (Ida). 

Respondenterna ger uttryck för att det i organisationen finns det olika Guilds vilket är intres-

segrupper där alla utifrån intresse är välkommen att delta. Guild kan ses som grupper där man 

behandlar en typ av problem eller ämnen och som ses med jämna mellanrum. Tillsammans 

med andra får man möjlighet att diskutera om aktuella ämnen. På fredagar finns det en öppen 

konversation, Friday Flame War som är ett koncept för att kunna diskutera och ventilera till-

sammans med andra. Respondenterna medger att det blir ofta hetsiga diskussioner under fre-

dagarna i dessa trådar men det görs med humor och utan att se ner på någon annan som har en 

annan åsikt. Genom att få argumentera och tycka olika blir det inte riktat mot en person utan 

ett tillfälle att få driva sin åsikt:   

Guild är olika intressegrupper inom organisationen där man själv kan välja att gå med. Vi diskuterar med 

andra och pratar om saker som intresserar. Det kan vara böcker som vi gemensamt läser tillsammans, 

svåra samtal, konflikter, tekniska problem (Maria). 
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Det finns något som vi kallar för Friday Flame War som är ett koncept där någon skickar ut en provoce-

rande e-post på någon tråd och det blir världens diskussioner. Folk är väldigt engagerade kring det här 

och det uppstår väldigt mycket diskussioner. Jag upplever att det stannar där, det är humor och att det inte 

blir konflikter även om det handlar om saker som alla tycker väldigt olika. Det är en sak som kan vara 

motverkande, att få argumentera kring sin sak utan att det blir direkt riktat mot en person (Jonas). 

4.4 Organisationskulturen 

4.4.1 Hur Spotifys ledare upplever konflikter  

Respondenterna upplever att Spotify som organisation uppfattar konflikter som utvecklande. 

Konflikter ses som en del av det dagliga arbetet och kommer alltid att finnas eftersom det 

finns individer som ska arbeta tillsammans. Respondenterna upplever att konflikter fyller en 

viktig funktion i individers och organisationens utveckling. Främst hälsosamma konfliker är 

viktiga för Spotifys utveckling vilket innefattar olika typer av konflikter som berör praktiska 

saker. Respondenterna menar att det är fördelaktigt att Spotifys organisationskultur bidrar till 

att småsaker inte sopas under mattan. Respondenterna upplever att det kan vara svårt för ny-

anställda att komma in i det sättet som Spotify ser på konflikter:  

Många av dom som arbetar här har en syn att konflikter som någonting som kan vara utvecklande men 

långt ifrån alla har den uppfattningen. Det är något som tar tid för folk att förstå… det är svårt att komma 

in i hur vi tänker som organisation och hur vi ser på exempelvis konflikter. Alla nyanställda, de allra 

flesta, vissa förstår men många måste lära sig /…/ Vi försöker inte minimera antalet konflikter och inci-

denter men vi försöker minimera negativa konsekvenser och maximera kunskap om vad vi har lärt oss av 

incidenten. (Maria).  

Jag skulle säga att Spotify tror på hälsosamma konflikter och vi tror på feedback och vi tror väldigt 

mycket på att vara reconstructive och reinforcing. Faktiskt är det många gånger som individer inte håller 

med varandra och vi har ett öppet sinne inför att pröva nya idéer som framkommer och experimenterar för 

att se om det fungerar och så ser vi vad får för resultat /…/ Jag skulle säga att vi har en organisation som 

tror på att konflikter kan vara bra och vi ser det som en del av arbetet i organisationen (Daniel). 

Konflikter hanteras i traditionella organisationer oftast först när situationen blir akut och det är en stor 

skillnad mellan hur vi arbetar. Alla små konflikter och små incidenter upplever jag i en vanlig organisat-

ion oftast soppas under mattan och det gör inte vi, vi hanterar även alla småsaker (Carl). 

Respondenterna upplever att även om man inte tycker att konflikter som någonting negativt så 

är det sällan man uttrycker och talar om situationer i termer av konflikter. Respondenterna tror 

att det beror på att konflikter upplevs som ett värdeladdat ord i negativ bemärkelse och att det 

är lättare att tala i termer så som missnöje eller problem. Samtidigt är det svårt att tala om 

konflikter eftersom det är svårt att definiera konflikt: 

Vi talar inte ofta om konflikter och använder sällan konflikter utan kanske pratar om missnöje eftersom 

konflikter är ett ganska värdeladdat ord… Problem älskar vi och vi använder ordet problem väldigt ofta! 

Vi pratar om problem i teamet, problem i processer och problem över lag. Men jag tror att vi hellre pratar 

om problem än konflikter för att konfliker dels är värdeladdat negativt men också dels för att vi inte rik-

tigt vet vad konflikter är och vad det innebär (Peter). 

4.4.2 Hur Spotify ser på misslyckanden 

Respondenterna uttrycker att det i organisationskulturen finns en väletablerad syn på miss-

lyckanden som genomsyrar hela organisationens arbete. Man uppmuntrar varandra till att 

misslyckas och det är någonting som det talas öppet om. Alla på Spotify ska känna att det är 

tillåtet och att man förväntas misslyckas. Anledningen till att misslyckanden upplevs som 



 

 35  

 

positivt är att individen, ledaren eller gruppen har utmanat sig själva för att hitta en bra lös-

ning. Respondenterna upplever att förmågan att utmana varandra leder till att man kan nå re-

sultat snabbare eftersom man är villig att pröva sig fram i stället för att hitta den ultimata lös-

ningen som oftast tar längre tid att hitta. Respondenterna tycker att det är viktigt att tala om 

misslyckanden inför varnadra och tala om för andra vad man är mindre bra på. Det är avväp-

nande att tala om sina misstag och misslyckanden brukar finnas med i dagliga diskussioner 

och på möten.: 

Vi uppmuntrar misslyckanden. Vi brukar säga we celebrate success and we celebrate failure och försöker 

verkligen att ha den andan. Den andan ska ju finnas hos alla i organisationen så vi vill att även ledare ska 

kunna misslyckas utan att någon höjer på ögonbrynen för det (Ida). 

Vi pratar väldigt mycket om när vi misslyckas (skrattar) vi pratar om vad vi suger på och vad vi inte lyck-

as med, vad vi är riktigt dåliga på! Vi kan i princip lyfta fram det på ett möte, ”det här är tre saker som jag 

har misslyckats med den senaste tiden” sedan är det inte så stor grej, det är ingen som gör det till en stor 

sak att misslyckas /…/ Vi förväntar oss att du kommer att misslyckas för om du inte misslyckas har du 

inte pushat dig själv tillräckligt och det är lite så vi jobbar. Det är inte hela världen att du misslyckas utan 

det som är viktigt är att du lär dig något och utvecklas. När du är nyanställd förväntas du misslyckas, du 

förväntas inte bevisa vad du kan utan mer att bevisa att du vågar och kan göra fel. Du måste gå ut och 

pröva för om du inte prövar så kommer du aldrig att upptäcka det som du gör om du vågar (Daniel). 

4.4.3 Hur ledarna ser på ledarskapskulturen på Spotify 

Respondenterna uttrycker att i organisationen har man valt att fördela den traditionella ledar-

rollen i tre olika ledarroller och fördela ledaransvaret på tre individer i stället för en. Respon-

denterna uttrycker det i termer av delat ansvar vilket innebär att det finns flera ledare som 

samarbetar och leder tillsammans men utifrån olika ansvarsområden. Fördelen med delat le-

daransvar är att ledarna dels får hjälp av varnadra att leda och dels för att man kan fokusera på 

olika perspektiv och därmed bli mer effektiv. Om det uppstår problem finns det flera som är 

ansvariga att hantera problemet men alla fokuserar på sin del av ledarskapet vilket blir mer 

effektivt. Respondenterna upplever att svårigheter i och med delat ledarskap är att det är svårt 

att ha kontroll över vad de andra ledarna gör och vad man kan förvänta sig i olika situationer: 

Att vi har delat ledaransvar vilket innebär att vi kan titta på saker ifrån olika perspektiv eftersom vi har 

gjort olika observationer på grund av att vi har olika filter. Det gör att vi tar bättre beslut och sedan när vi 

har tagit ett beslut så kan vi exekvera bättre för att vi kan använda våra olika relationer (olika ledarroller) 

och olika expertiser för att verkställa (Lukas). 

I andra organisationer är man ofta själv som chef men här är det ett delat ansvar kan man hjälpas åt att 

hantera svåra situationer om man tycker att det är jobbigt (Jonas). 

Ibland kan det ju vara frustrerande att inte ha all kontroll men överlag tycker jag att vårt delade ledarskap 

är bra. Det är mycket överlapp mellan rollerna och därför är det jätteviktigt att uttala våra och varandras 

förväntningar. Så att vara tydlig i sina förvätningar på sina ledarkollegor är väldigt viktigt (Ida). 

Respondenterna upplever att genom ledarskapsträning och genom erfarenhet utvecklar ledare 

med ett problemfokuserat fokus vilket innebär att ledarna arbetar för att identifiera problem 

och stödja teamen i att själva finna lösningar. Upplevelsen är att konfliktrisken reduceras ge-

nom att låta individer finna egna lösningar för att hantera problem: 

Vi undviker konflikter genom att ha ledare som inte är lösningsfokuserade utan som arbetar för att identi-

fiera problem för att sedan låta teamen själva finna lösningar. Vi undviker konflikter genom att inte ta be-

slut över folks huvuden (Maria). 
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Jag hoppas att vi sänker risken för konflikter genom att ha ordentlig ledarskapsträning och bygga ledare 

som ventilerar sina teammedlemmar så att det inte behöver leda till att så många konfliktsituationer upp-

står. Det är en form av proaktivt arbete genom att hela tiden ventilera och tömma ut vad som händer i 

gruppen (Peter). 

4.4.4 Transparens och decentraliserad beslutsfattning 

Respondenterna upplever att det inom organisationen finns en vilja att vara öppna med pro-

blem och vara öppna mot varandra. Genom att vara öppna minskar misstro mot varandra och 

mot organisationens arbete. Genom att vara transparanta skapas en mångfald och öppenhet 

som gynnar både individer och organisationen. Ambitionen är att så mycket information som 

möjligt ska finnas tillgänglig så att alla känner att de har möjlighet att ta del av information 

och beslut. ”Öppenhet”, ”ömsesidig respekt” och ”transparens” är en del av organisations-

kulturen som man ständigt arbetar för att bibehålla och utveckla:  

Vi försöker att vara öppna med problem och vi lyckas oftast ta i problem innan det händer. Vi lyfter saker 

så fort de inträffar så jag upplever att problem inte hinner bli så stora. Det är en del av kulturen att vi arbe-

tar så även om det kan finnas variationer mellan hur olika ledare arbetar. Det är ett stort fokus på öppen-

het och om det är någonting som inte fungerar så ska vi lyfta upp det på en gång (Adam). 

Vi anställer inte bara folk som är duktiga på att programmera utan vi anställer personer som överens-

stämmer med vår ideologi. Ömsesidig respekt och omtanke om varandra är väldigt viktigt (Carl).  

Öppenhet och transparens, öppenhet om våra förväntningar på varandra och transparanta i hela organisat-

ionen ifrån VD och i alla grupper i organisationen vi delar mycket information och det finns en stor öp-

penhet… Finns all information tillgänglig för alla individer så är det ingen som kan skylla ifrån sig och 

säga att man inte visste något… Det finns väldigt lite misstro för att all information finns tillgänglig och 

det finns många möjligheter att vara med och påverka. Vilket leder till att ingen går och muttrar eller 

misstror varandra (Jonas). 

Respondenterna menar att beslutsfattningen på Spotify är decentraliserad och ambitionen är 

att besluten ska tas där behovet att ta beslutet uppstår. Genom att individerna som arbetar nära 

problemet och gör de prioriteringar som behövs ökar möjligheterna att besluten är välgrun-

dade. Respondenterna upplever den decentraliserade beslutsfattningen är av stor vikt eftersom 

förändringar sker snabbt och konstant. Det finns en gemensam framåtanda som driver alla 

framåt och oftast tas förändringar emot positivt på grund av att besluten drabbar de som själva 

har tagit besluten men också dels på grund av att besluten oftast bidrar till något positivt:  

Vi har decentraliserad beslutsfattning. Beslut ska tas där de uppstår behov av att ta beslut. Vi vill att indi-

vider ska lyfta vad som är fel så att vi kan kommunicera lösningar vilket löser många konflikter innan de 

uppstår (Peter). 

Folk är väldigt förändringsbenägna här det är en del av vardagen, vi arbetar konstant under förändring 

/…/ På Spotify går allt så fort och vi utvecklas så fort, det finns en gemensam framåtada och förändringen 

är oftast i positiv bemärkelse för att effektivisera eller för att man har vuxit och måste hantera det på nå-

got annat sätt… beslut fattas fort och ofta (Adam). 

4.5 Hantering och ansvar i konflikter 

4.5.1 Vad händer i konfliktsituationer? 

Respondenterna upplever att osämja, incidenter och konflikter hanteras snabbt. När det finns 

en konflikt är det viktigt att situationen hanteras snabbt för att underlätta arbetet och inte för-

svåra situationen ytterligare. Det är viktigt att all konflikthantering sker tydligt och genom rak 
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kommunikation. I konfliktsituationer där olika typer av diskriminering framkommit är det 

extra viktigt med snabbt agerande: 

Jag tror att vår hantering grundas i att den ska vara rak, vi ska vara tydliga med vad som inte funkar, abso-

lut inte soppa något under mattan och hantera saker som inte fungerar. Teamen ska kunna arbeta självgå-

ende och finns det konflikter så måste det lösas snabbt (Jonas). 

Om det är kön, rasdiskriminering eller personliga angrep, vid de få tillfällen det har varit konflikter som 

inkluderar detta, har de hanteras väldigt fort /…/ Det är tuffa diskussioner och det krävs en tidig reaktion 

så att det inte fortsätter (Adam). 

I konfliktsituationer där det är uppenbart att parterna har svårigheter att hantera situationen på 

egen hand agerar ledarna i deras närmsta omgivning. Beroende på hur konflikten är adresse-

rad och i vilken kontext situationen grundas i finns det variationer i ledarnas agerande. Gene-

rellt menar respondenterna att det är viktigt i konflikter att som ledare mer närvarande och 

visa sitt engagemang. Respondenterna menar vidare att det är viktigt att se till så att parterna 

sätter sig ner och pratar med varandra så att individerna kan uttrycka sina förväntningar, vad 

de upplever och känner. Under samtalet är ledarens roll att ställa frågor, göra speglingar av 

vad parterna har sagt och omformulera otydligheter så att bägge parterna förstår. Ledarens roll 

är att facilitera samtalet så att parterna på egen hand kan diskutera fram en lösning. Det finns 

olika facilitetensverktyg som ledaren kan använda för att underlätta hanteringen men främst 

handlar det om att få individerna att uttrycka sina förväntningar, vad de upplever och känner: 

Upplever jag att det är en konflikt mellan några i teamet kommer jag att agera genom att vara mer med 

teamet, kanske flytta mitt skrivbord och sitta där för att kunna se vad som händer och lyssnar in situation-

en för att få ett eget samanhang i den situationen som jag har fått berättad ifrån en av parterna. Det är så 

att säga även mitt ansvar som att följa upp och agera utifrån situationen (Maria). 

Det beror ju alltid på hur konflikten är adresserad men generellt spenderar jag mycket tid med båda kon-

fliktparterna i konfliktsituationer. I samtalen försöker vi att lyfta fram vad det egentligen är som händer 

och vart skon klämmer så att säga. Min roll är att ställa frågor och spegla vad individerna har sagt och 

omformulera när jag märker att den ena parten försöker ge säga någonting men inte riktigt når fram till 

den andra (Ida). 

Hantering av konflikter är helt kontextberoende och beror på vad konflikten handlar om. Om vi har en 

personlig konflikt mellan två individer som inte kan hantera och lösa den själv så är det ibland kan vi sätta 

oss ner alla tre (de två individerna som har konflikt och jag som ledare) och då finns det flera olika facili-

tetensverktyg som jag kan använda i den situationen (Daniel). 

4.5.2 Vems ansvar är det att hantera konflikter 

Respondenterna upplever att det är de individerna som är involverade i konflikten som har 

ansvar att hantera situationen så att konflikten kan lösas. Respondenterna menar att det finns 

en vilja att det inte ska finnas en specifik arbetsroll som hanterar konflikter utan att alla är 

delaktiga. Ledare har dock ett ansvar att hjälpa individer att hantera konflikter men hantering-

en ska helst grundas i individernas egna initiativ och förslag på hur konflikten ska hanteras: 

Alla individer som arbetar här har ett ansvar att hantera konfliker för att när någonting inte funkar eller 

inte känns bra då finns det individuellt ansvar att hantera den situationen /…/ Målet är att det inte ska vara 

någon specifik person som hanterar konfliker eller har ansvaret att hantera konflikter utan att alla ska vara 

lika delaktiga. Men ledaren har ansvar att hantera konflikter… (Daniel). 

Oftast väntar vi (ledare) i situationer för att individerna själva ska hantera situationer som uppstår /…/ Det 

är generellt så att vi aldrig försöker kliva in och bestämma hur en grupp ska hantera en situation. Vi som 
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ledare kliver aldrig in och beslutar vad gruppen ska göra utan det handlar om att driva gruppen till insikt 

att de själva ska ta beslutet (Ida). 

Respondenterna uttrycker att ledarna har ett uttalat formellt ansvar för att hjälpa till att hantera 

konflikter. Dock ställs det höga krav på individerna som är inblandade att de ska aktivt ska 

delta i hanteringen eftersom ledarens roll är att underlätta för individerna så att de själva ska 

finna en lösning. Respondenterna uttrycker att i situationer där individerna inte är förmögna 

att på egen hand hantera konflikten är det självklart att ledaren har ett ansvar att bidra med sin 

kunskap och verktyg för att underlätta hanteringen. Respondenterna uttrycker även att ledarna 

är ansvariga för att upptäcka och hantera potentiella situationer som kan utvecklas till konflik-

ter. Hanteringen av konflikter utifrån en ledares perspektiv kan beskrivas som en trädgård där 

ledaren dels sår nya frön och ser till att växterna frodas och dels att rensa bort ogräset som 

växer mellan plantorna: 

Jag som ledare har absolut ett ansvar att hjälpa till att hantera konflikter och hjälpa till att lösa konflikter. 

Det är ett formellt ansvar att lösa konflikter och är någonting som ingår i min arbetsroll tror jag i alla fall, 

ibland kan det vara svårt att veta vad som ingår i min roll, du hör hur luddig min roll är (skrattar). Men 

jag är absolut ansvarig för att lösa konflikter. De flesta, alla, individer som jobbar här är ansvariga för att 

lösa konflikter. Vi ger folk väldigt stort ansvar överhuvudtaget, spelar ingen roll vad du jobbar med, du 

har ett stort ansvar och där ingår det att lösa konflikter (Carl). 

Det ställs rätt höga krav dels på att individen ska hantera konflikten men också att ledare runt individerna 

ska hantera konflikterna. Man arbetar som ett team för att hantera konflikter... Ledarna har ett uttalat an-

svar att hantera konflikter som uppstår i teamen med känns väldigt självklart att de hanterar konflikter 

även om de kanske inte är formellt formulerat i en arbetsbeskrivning (Jonas). 

Ju högre upp i ledarskapet man kommer desto mer försöker vi arbeta med att hantera konflikter och för-

söker hela tiden se och läsa av situationer, se olika perspektiv. Ha en bra grovgrund för att motverka att 

det uppstår incidenter om man ser det som en metafor så går vi runt och sår frön och går runt och ser det 

växa… Men samtidigt ser vi till så det inte växer massa ogräs. Det är som en trädgård sår man frön så 

gror det och växer (Peter). 

4.5.3 Hur lär sig medarbetarna och ledarna på Spotify att hantera konflikter? 

Respondenterna upplever att det är svårt att uttrycka hur medarbetare lär sig att hantera kon-

flikter. Upplevelsen är att individerna lär sig genom erfarenheter och tidigare konflikter. Det 

finns mycket kunskaper i organisationen och ledarna menar att medarbetarna lär sig av orga-

nisationens konflikthanteringssätt genom att vara en del av det. Genom att tala om konflikter 

och använda förebyggande verktyg lär sig medarbetarna vikten av att hantera svåra situationer 

innan de utvecklas till en konflikt: 

Genom att ha hanterat konflikter tidigare skapar man förståelse för att konflikter inte enbart är negativt 

utan att det kan komma någonting bra ur konflikter. Vi försöker lära individerna som jobbar här att ta 

konflikter och jobbar definitivt med olika verktyg för att underlätta hanteringen av konflikter mellan indi-

vider. Vi pratar mycket om varför vi hanterar dessa situationer och varför vi gör det, vi försöker få de an-

ställda att förstå varför det är så viktigt att hantera dessa situationer (Carl). 

Jag tror att det finns ganska mycket kunskap i organisationen och har du varit i organisationen ett tag då 

har du sett och snappat upp en hel del under tiden du har arbetat här (Daniel). 

Respondenterna uttrycker att ledare på Spotify lär sig att hantera konflikter genom andra le-

dare. Genom att delge varandra inspirerar och vägleder ledarna varandra. Upplevelsen bland 

respondenterna är att det är transparant mellan ledarna och att man gärna delar med sig av 
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sina kunskaper och är intresserad av att hjälpa varandra. Under samtal, möten och coaching 

får ledarna hjälp att se situationer med nya glasögon och diskusskutera allternativa verktyg 

och lösningar som man kan använda. Det sker även en överföring av kunskap genom att se 

andra hantera svåra problem och ha ledare i sin närhet som är kunniga och inspirerande. Men 

det föresätter att ledaren har ett öppet sinne och är villig att lära och utvecklas: 

Jag upplever att det är ganska transparant mellan ledarna som arbetar här och man är ganska duktiga på 

att delge varandra om vad som händer och vilka problem man står inför. Har jag en konflikt att hantera 

som har uppstått mellan två parter så tar jag med situationen till ett möte och berättar vad som har hänt 

och vad jag har gjort i situationen. Sedan frågar jag om någon har varit med om något liknande och om 

det är någon som har förslag på vad jag kan göra. Om någon har något verktyg som jag kan testa /…/ 

Man får ett stort utbyte utav varandra och lär sig igenom andras kunskaper (Ida). 

Genom samtal med andra får jag reda på hur de personerna skulle ha hanterat situationen och det är bra. 

Men sedan tittar jag också på andra och ser hur de hanterar situationer. Men jag läser även en hel del, 

pluggar väldigt mycket om området. Det går inte att vara i den här rollen om man inte hela tiden lär sig 

för det är en komplex roll och konflikter är svårt (Lukas). 

4.5.4 Vad är ledarna stolta över i sitt och Spotifys sätt att hantera konflikter? 

Respondenterna upplever att även om Spotify är en komplex organisation och har anställda 

med starka personligheter upplevs det finnas färre konflikter i jämförelse med andra organi-

sationer. Framförallt på grund av att konflikter oftast hinner hanteras innan konflikten uppstår. 

Vidare arbetar alla tillsammans och alla är väldigt insatt i organisationens mål vilket gör att 

alla är engagerade för att nå dit. Respondenterna uttrycker stolthet över sitt eget och Spotifys 

sätt att hantera konflikter: 

Jag tycker för det första att vi som organisation är hyggligt bra på att hantera konflikter och vi är stolta 

över det. Det finns förvånansvärt lite konflikter i jämförelse med hur skruvat läget, hur komplex organi-

sationen, faktiskt är här. Det är en organisation som försöker att åtkomma väldigt mycket… Och i ärlig-

hetens namn så arbetar många människor här som har väldigt speciella sidor och som är rätt egna men det 

gemensamma draget här är att ingen är konstig av ovilja utan det är ingen som vill förstöra för någon an-

nan (Carl). 

På sätt och vis är det skillnad mellan Spotify och andra företag, jag tror att det finns färre konflikter här än 

på andra företag /.../ Det är bara en känsla, det är inget jag har belägg för, men jag tror att det är färre kon-

flikter här än på andra arbetsplatser (Adam). 

Respondenterna upplever att organisationen är en lärande organisation som lär medan man är 

mitt uppe i processer. Respondenterna uttrycker att även om organisationen inte har färdiga 

sätt att hantera konflikter och problem så utvecklas hanteringssätt under processens gång. Vil-

jan att utvecklas och bli bättre genomsyrar organisationen och är en del av organisations-

kulturen. Genom att det finns stödsystem för ledare upplevs det som kreativt och utvecklande 

att vara i ständig förändring. Respondenterna uttrycker att stödsystemet som skapas genom 

kontaktnätet mellan olika ledare i organisationen skapar trygghet och möjligheter till utveckl-

ing. Finns det konflikter så finns det stora resurser för att kunna hantera konflikten väl: 

Det finns en författare som sa så här, ”kärlek är att kasta ut sig ifrån en klippa och bygga vingarna medan 

man faller” och det är lite det som vi håller på med här också. Vi har inte löst alla problem, vi har inte en 

förutbestämd ide hur vi prioriterar arbete, hur vi arbetar i olika processer, vi har inte det men vi arbetar 

hela tiden på att bli lite bättre (Maria). 
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Stödsystemet som finns mellan oss ledare är fantastiskt man är aldrig själv. Det är svårt för ledare att leda 

men genom att ha stöd av varandra är man aldrig ensam utan man har stöd i varandra. Det är fantastiskt! 

(Lukas). 

4.6 Vad kan Spotify göra för att hantera konflikter ännu bättre? 

Respondenterna upplever att det finns en avsaknad av dokument, verktyg och mallar inriktade 

mot hanteringen av konflikter. Det skulle vara användbart att ha någon form av dokument där 

man kan få tips på hur konflikter kan hanteras. Dokumentet får gärna vara aktivt och ett för-

slag är att det ska vara ett forum där man som ledare kan beskriva hur man hanterade olika 

situationer som sedan andra kan få ta del av. Problemet är att mallar och verktyg inte får bli 

handböcker som alla uttryckligen måste följa utan det blir mer källor där man kan finna tips 

och råd. Respondenterna tror att dessa råd skulle fylla en viktig funktion främst för individer 

som är nya i sin ledarroll. Det är en stor skillnad att övergå ifrån ingenjörsroll till att bli ledare 

och därför vore det bra om det fanns hjälpande verktyg. Samtidigt är det viktigt att dokumen-

ten inte blir styrande eftersom merparten av ledare troligtvis inte behöver det stödet lika 

mycket som nya ledare. Dokumenten kan ses som en platsbank som kan användas på indivi-

dens egna initiativ vid behov: 

Det skulle vara bra om det fanns ett dokument eller ett ställe där man kan hitta tips på verktyg som man 

kan få inspiration av så att man sedan på egen hand ska kunna välja vilka verktyg som man vill använda. 

Om jag står inför något problem så skulle det vara bra om det fanns ett dokument som man kan titta i och 

gärna att det är kopplat till den personen som har haft den här typ av problem tidigare. För på så sätt kan 

man kontakta den individen och prata med den och på så sätt lära sig genom den personens erfarenheter. 

Men jag tror inte på en handbok eller ett dokument där det står uttryckligen hur vi ska göra (Ida). 

Jag tror att det skulle behövas mallar och fler verktyg till viss del. Vi har så många oerfarna ledare och det 

skulle hjälpa nya ledare jättemycket. Problemet är bara om det inte får bli för descriptive och att det blir 

som att alla måste följa den här processen /…/ För 80 procent av ledarna skulle det vara bra, det är oerfar-

na ledare som behöver den här typen av utveckling eftersom det kanske är deras första ledarroll då de ti-

digare har jobbat som ingenjör och plötsligt har ansvar över individer och bli så att säga människochef. 

Då är det jättebra med instruktioner som individen kan följa och det blir ett verktyg som de kan använda i 

situationer då det upplevs som användbart. Men för alla andra som har kunskap och kompentens kan det i 

stället vara begränsande och i stället hämna individen i sitt arbete (Lukas). 

Respondenterna menar att individer som övergår ifrån en teknisk arbetsroll till en ledarroll 

ofta har en överföringsfas där det kan vara svårt för individen att finna sig till rätta i sin roll 

som ledare. Skillnaden mellan att lösa tekniska problem och leda människor är stor och det 

kan vara svårt för individen att hitta motivation och tillfredsställelse i sin nya arbetsroll. Re-

spondenterna ger uttryck för att organisationen och andra erfarna ledare kan förbättra över-

gången för den enskilda individen och hjälpa individen mer under sin första tid som ledare. 

Ett flertal av respondenterna ifrågasätter om ledare måste inneha tekniska kunskaper för att bli 

ledare eller om det skulle vara mer fördelaktigt att ledare i stället har goda ledaregenskaper:  

Jag upplever att många nya ledare går igenom någon form av kris när de blir ledare, en fas då man känner 

att man är oduglig för att man inte har löst några problem själv utan enbart pratat med folk och då får man 

inte sitt fix (liknelse med tillfredställelse – sin drog) och belöningssystem. Det tar tid att komma in i sin 

nya arbetsroll och programmera om sig själv ifrån att lösa tekniska problem till att identifiera potentiella 

problem. Och det är en fundamental skillnad i hur man tänker kring detta, vilket fokus man har. Där tror 

jag att vi behöver hjälp speciellt vid hantering av konflikter (Maria). 
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Merparten av ledarna är ingenjörer det är en värdering vi har att vi vill att ledarna ska ha en teknisk bak-

grund för att kunna hjälpa sina anställda. Men det är något som jag till viss del ifrågasätter eftersom le-

darna sparsamt eller mycket sällan använder sina tekniska kunskaper /…/ det är svårt att ha fingertops-

känslan för att man kanske inte har de förmågorna utvecklade för att man inte har använt de kunskaperna 

/…/ Men samtidigt blir det problematiskt när man som ledare inte har så mycket ledaregenskaper det 

kommer fram vid sådana situationer (Peter). 

Respondenterna uttrycker att en förbättringsmöjlighet är att bli bättre på att tala om konflikter 

oftare och mer i generella termer i stället för att enbart diskutera konflikter när det finns en 

konflikt. Framförallt finns det en önskan om att bli bättre på att tala om konflikter i olika le-

dargruppssammanhang för det finns en upplevelse av att konflikter inte är något som man har 

reflekterat så mycket om tidigare. Genom att tala mer om konflikter skulle arbetet bli mer 

proaktivt och fler skulle känna sig bekvämare i att hantera konfliker då de uppstår: 

Konflikter och hantering av konflikter är inget vi pratar om men jag tycker att det vore väldigt intressant 

och viktigt att prata om det framförallt bland oss ledare i ledarskapsgruppen. Hur löser vi konflikter och 

hur hanterar vi konfliker är något som vi borde bli bättre på att prata om för jag märker själv att jag inte 

har reflekterat så mycket om konflikter… hantering är inte något vi pratar så mycket om (Peter). 

Vi pratar om konflikter när det uppstår konflikter men vi pratar inte om konflikter generellt. Det är klart 

att det förekommer konflikter eftersom vi utvecklas och rör oss fort framåt så vi pratar om konflikter men 

vi pratar om konflikter när det förekommer en anledning att tala om konflikter inte annars, inte spontant. 

Vi kanske skulle ha en konflikthanteringsträning och tala om konflikter /…/ Men det är supersvårt att få 

det omsatt i organisationen i jämförelse med att programmera… vi är jätteduktiga på programmering som 

går ut till hundratals användare men att arbeta med konflikter är enormt svårt… Programmering är pe-

anuts i jämförelse med konflikter (skrattar) (Carl). 

4.7 Sammanfattning av resultat 

Respondenterna upplever att konflikter dels grundas i sakliga problem och dels grundas i dis-

sonans mellan individers olika personligheter. Främst förekommer konflikter som berör verk-

liga problem och dessa konflikter upplevs som positiva eftersom det utvecklar och bidrar till 

kreativa lösningar. Orsaker till att konflikter uppstår är många enligt respondenterna men i 

huvudsak uppstår konflikter i situationer där kommunikation har uteblivit eller inte fungerat. 

När förväntningar och mål inte uttrycks tydligt och inte kommuniceras mellan olika individer 

och grupper uppstår konflikter. Vidare menar respondenterna att konflikter uppstår i situat-

ioner när individer blir tillsagda på att arbeta på ett visst sätt och när individers frihet förmins-

kas.  

I konfliktsituationer på Spotify har samtliga inblandade parter ett ansvar att bidra till att kon-

flikten hanteras. Den enskilda individen har ansvar att hantera konflikten och uppmuntras till 

att hantera situationen innan den förvärras. Individer kan dock ha svårt att hantera konflikter 

på egenhand och kan behöva stöd i konflikthanteringen. Respondenterna upplever att ledarna 

på Spotify har ett uttalat ansvar att hantera konflikter och att det implicit ingår i deras arbets-

roll. Ledarnas roll är att facilitera så att konflikterna hanteras vilket de gör genom att aktivt 

delta i konflikthanteringen. 

Respondenterna uttrycker att Spotify inte har en formell konflikthanteringsplan men att det 

finns en gemensam inställning till hur konflikter ska hanteras. Ledorden för konflikthantering 

på Spotify är att de hanteras sakligt och snabbt. Det finns flera processer och verktyg att an-
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vända i konfliktsituationer där framförallt coaching och feedback framställs som två viktiga 

verktyg. Respondenterna ger uttryck för att dessa verktyg/processer är en stor del av organi-

sationsstrukturen. Genom aktivt feedbacksarbete korrigeras misstag och missförstånd innan 

de hinner förvärras och utveckla en konfliktsituation. Coaching upplevs av respondenterna 

som en utvecklingsmöjlighet och som ett viktigt stöd för individerna på Spotify. Vidare upp-

lever respondenterna att det finns indirekta rutiner som medverkar till att konflikter uppmärk-

sammas och hanteras snabbt. Decentraliserad beslutsfattning, transparens och öppen inställ-

ning till misslyckanden leder till en öppenhet vilket gynnar individer och organisationen. Re-

spondenterna upplever att man på det stora hela är nöjd med hur konflikter hanteras och man 

upplever konflikter i största bemärkelse som positiva. Ledare utvecklas i sitt sätt att hantera 

konflikter genom att få stöd och hjälp av andra ledare. Det delade ledarskapet på Spotify 

medverkar till att ansvaret fördelas på flera personer vilket upplevs som positivt. Genom olika 

diskussionsforum ges möjlighet till att ventilera problem tillsammans med andra vilket ut-

vecklar ledarna i deras ledarroller. Spotify ser sig själva som en lärande organisation som 

”älskar” problem. Genom att tala om konflikter i termer av problem upplever ledarna inte 

konflikter som något betungande utan snarare som intressant och utvecklande. Respondenter-

na menar att man lär sig genom tidigare konflikter och genom att hantera konflikter bidrar det 

till individuell och organisatorisk utveckling.   
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5. DISKUSSION 
Syftet med studien har varit att öka förståelsen för hur konflikter hanteras i en horisontell 

organisation vilket har gjorts genom att undersöka hur ledare på Spotify dels upplever 

konflikter och dels hur konflikter hanteras. I detta avslutande kapitlet diskuteras studiens 

uppnådda resultat i relation till teori och tidigare forskning vilket görs under rubriken 5.1 

Resultatdiskussion. Detta görs under fem underrubriker vilket inkluderar; orsaker till 

konflikter, konflikter som utvecklingskapacitet, konflikthanteringskultur, proaktiva processer 

och delat ledarskap. Därefter diskuteras studiens metodologiska förutsättningar och 

konsekvenser under rubriken 5.2 Metoddiskussion. Vidare presenteras studiens praktiska 

implikationer vilket avslutas med förslag till fortsatt forskning. Avslutningsvis återfinns 

studiens slutsats under rubriken 5.4 Avslutande reflektion och slutsats. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Orsaker till varför konflikter uppstår 

Respondenterna definierar konflikt i termer av en oförenlighet mellan individer som uppstår 

på grund av en distinktion mellan åsikter, värderingar och tankar (Szklarski, 2014). Konflikter 

framställs av respondenterna i två olika kategorier dels som sakkonflikter och dels som 

relationskonflikter (Jhen, 1995, 1997). Åtskillnaden mellan kategorierna menar ledarna beror 

på vad som är orsaken till att konflikten uppstår. Sakkonflikter uppstår när individer har olika 

åsikter, tankar och idéer om hur arbetet ska utföras. Respondenterna uttrycker sakkonflikter 

som synonymt med hälsosamma konflikter och upplevs enligt respondenterna bidra till positiv 

utveckling (Jhen, 1995, 1997; Larsen, 2002; Lu et al., 2011). Relationskonflikter upplevs inte 

vara synonymt med det som respondenterna nämner som hälsosamma konflikter utan ses 

snarare som icke utvecklande konflikter (Lu et al., 2011). Vidare menar respondenterna att 

man sällan talar i termer av konflikter utan snarare väljer att benämna konflikter som 

missämja eller problem. Respondenterna uttrycker dels att konflikter uppstår dagligen och 

dels att det knappt förekommer konflikter. Troligtvis är båda påståendena befogade då 

konflikter ibland upplevs vara synonymt med problem i organisationen. Respondenterna ger 

uttryck för att problem är något man värdesätter högt då man som organisation är 

problemlösningsfokuserade vilket förklarar varför man hellre talar i termer av problem i 

stället för konflikter. 

Kommunikation är enligt respondenterna en vanlig bakomliggande orsak till konflikter och 

även om kommunikationen inte är den utlösande faktorn så är det vanligtvis en bidragande 

orsak till att konflikter uppstår (Larsen, 2002). Misstolkningar mellan individer i teamen är 

följden av bristande eller utebliven kommunikation. När det finns brister i kommunikation 

mellan parter ökar risken för att individer tar illa vid sig (Aloysius, 2013). I samband med 

utebliven kommunikation finns det därför stor risk att individerna inte har möjlighet att 

uttrycka sina förväntningar vilket innefattar förväntningar på varandra, varandras arbetsroller 

och förväntningar inför hur man i teamen ska arbeta. När förväntningar inte är uttalade finns 

det enligt respondenterna en högre risk att konflikter uppstår vilket är en problematik som 

man är väl medveten om. Framförallt menar respondenterna att otydliga förväntningar som är 

direkt kopplat till arbetsrollerna är en svårighet (Kaur, 2014). 
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Svårigheten att definiera arbetsrollerna beror troligtvis på att arbetsrollerna har sparsamt 

formella arbetsbeskrivningar. Detta i kombination med Spotifys unika organisation leder till 

att det lätt uppstår olikheter mellan hur individer tolkar och upplever arbetsrollerna. Dessutom 

kan problematiken bero på att arbetsroller alltid består av två delar dels den formella 

arbetsrollen och dels den informella arbetsrollen (Tziner & Sharoni, 2014). Kaur (2014) 

menar att den erkända formella arbetsrollen inte i lika hög grad bidrar till konflikter så som 

den informella arbetsrollen gör eftersom den i högre grad är erkänd samt inkluderar uttalande 

förväntningar. Beroende på hur individerna uppfattar den formella arbetsrollen medför det 

olika förväntningar på den informella delen av arbetsrollen (Tziner & Sharoni, 2014). Flach 

(2011) menar att för att undvika konflikter är det därför viktigt att arbetsroller, formella och 

informella, är tydligt identifierade, formulerade och uttalade eftersom det annars skapar 

förväntningar som är konfliktutlösande när de inte uppfylls. Problematiken på Spotify är att 

den formella arbetsrollen är sparsamt definierad vilket i förlängningen leder till otydliga 

informella arbetsbeteenden vilket är en konfliktpotential (Kaur 2014; Tziner & Sharoni, 

2014). Svårigheterna i att definiera arbetsrollerna på Spotify kan bero på organisationens 

differentiering och autonomi. Genom att göra alla ansvariga och arbeta självständigt är det 

svårt för medarbetarna att kategorisera vad som ingår i deras roller och vad som inte ingår. 

Det kan också beskrivas som att Spotifys förväntningar på individerna, extrarollbeteenden 

(OCB), inte alltid är lätta för individerna att leva upp till vilket ger upphov till konflikter 

(Goswami, 2014; Organ, 1988). 

Spotifys grund är enligt respondenterna att alla individer och team ska vara autonoma och i 

situationer där organisationen frångår att vara autonoma eller i situationer där individernas 

frihet inskränks uppstår det konflikter. När Spotify genomgår förändringar är det därför enligt 

respondenterna viktigt att alla är delaktiga i vad som händer. I situationer där beslut tas utan 

hänsyn till individerna uppstår det osämja och osäkerhet vilket påverkar arbetsklimatet 

negativt (LePine, 2003). Detta på grund av att individerna upplever minskad kontroll och 

förlorad delaktighet vilket respondenterna menar är direkt konfliktutlösande (Darling & 

Fogliasso, 1999). För att undvika att konflikter uppstår är det därför viktigt att diskutera om 

varför förändringen anses som nödvändig för att i förlängningen göra individerna benägna att 

själva inse fördelarna med förändringen (Flach, 2011).  

5.1.2 Konflikter som positiv utvecklingskapacitet 

Respondenterna uttrycker att Spotify är en lärande organisation eftersom man lär under  

pågående processer. Utifrån Senges (1995) syn på lärande organisationer finns det tydliga 

indikationer på att Spotify kan betraktas som en lärande organisation. Detta på grund av att 

organisationen enligt respondenterna förenar samtliga medarbetare kring Spotifys visioner 

och mål. Även om organisationen är autonom på så sätt att grupper och team arbetar själv-

ständigt finns ett tydligt systemtänk som genomsyrar hela organisationen (Jacobsen & 

Thorsvik, 2011; Senge, 1995). Autonomiteten på Spotify bidrar även till personligt deltagande 

och ansvar där varje individ har möjlighet att påverka. Respondenterna lyfter fram Spotify 

som en organisation som innehar hög toleransnivå mot misslyckanden, mindre lyckade pro-

jekt och felsteg. Faktum är att misslyckanden ses som något positivt eftersom man har synen 

på att misslyckanden har utmanat individen och/eller gruppen i sitt tänkande. Respondenterna 
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ser sig själva som teamlärande (Senge, 1995) genom att dela sina misstag tillsammans med 

andra. Teamlärande som respondenterna beskriver kan även förstås som absorbtiv kapacitet 

då organisationen inser värdet i ny information som framkommer genom misslyckanden. In-

formation som framkommer analyseras, värderas och bearbetas, för att om informationen är 

viktig, kunna tillgodogöra sig den nya kunskapen i framtiden (Jacobsen & Thorsvik, 2011). 

Respondenterna upplever Spotify som en lärande organisation dels i generella termer och dels 

i konfliktsituationer eftersom det är i autentiska konfliktsituationer som utveckling och lä-

rande sker. Genom aktivt deltagande och hantering av konflikter ökar enligt respondenterna 

dels förståelsen för konflikter och dels förståelsen för innerbörden av konflikthantering. Jord-

an och Lundin (2001) menar att lärande i konfliktsituationer sker i fyra huvudområden vilket 

innefattar dels individuell utveckling och dels organisatorisk utveckling. Genom att se på kon-

flikter som en möjlighet till utveckling och lärande ökar förutsättningarna för att lärande sker 

(Jordan & Lundin, 2001). Samtidigt är en förutsättning för lärande i konfliktsituationer att 

individerna i organisationen hanterar konflikter konstruktivt (Desivilya & Yagil, 2005; Jordan 

& Lundin, 2001; Posthuma, 2011). 

Respondenterna upplever att organisationen hanterar konflikter så snart de uppstår utifrån ett 

problemlösningsfokuserat förhållningsätt (Szklarski, 2014). Hanteringen av konflikterna sker 

enligt respondenterna med respekt, omtanke om varandra och med ett fokus på sakfrågan vil-

ket bidrar till konstruktiv konflikthantering (Hammar & Hempel, 2005). När konflikter hante-

ras konstruktivt vilket utifrån respondenterna merparten av konflikterna görs, finns ökade 

möjligheter för lärande och utveckling (De Dreu, 2006). Forskaren De Dreu (2006) visar i sin 

studie att individer och grupper utvecklas vid mottliga nivåer av sakkonflikter när konflikter-

na hanteras konstruktivt. Forskaren påpekar dock att för att åstadkomma utveckling på grupp- 

och organisatorisknivå förutsätter det att ledare uppmuntrar dels till att hantera konflikter kon-

struktivt och dels påvisa för individerna på vilket sätt konflikter kan vara en utvecklingspot-

ential. 

Respondenterna understödjer De Dreus (2006) uppfattning att konflikter enbart kan bidra till 

utveckling när konflikter hanteras konstruktivt och när det finns en aktiv konflikthantering i 

organisationen. Lärande och utveckling i konfliktsammanhang inkluderar enligt responden-

terna ökad kunskapsdelning, nya idéer och tillvaratagande av innovativa arbetssätt (Posthuma, 

2011). Därför kan man anta att respondenterna är en lärande organisation som ser konflikter 

som utvecklingspotential då de anser sig vara en. Detta på grund av att respondenterna ger 

uttryck för hur de hanterar konflikter starkt överensstämmer med flera forskares beskrivning 

av konstruktiv hantering av konfliker (De Dreu, 2006; Hammar & Hempel, 2005; Jordan & 

Lundin, 2001; Posthuma, 2011). Respondenterna ger dock uttryck för att det möjligtvis inte 

alla upplever konflikter som utvecklande då främst nyanställda kan ha svårt att se fördelar 

med konflikter. Främst konflikter som kan identifieras som hälsosamma konflikter vilket kan 

ses synonymt med sakkonflikter främjar utvecklingen i organisationen enligt respondenterna. 

5.1.3 Spotifys konflikthanteringskultur 

Spotify kan ses som en organisation som innehar en samverkande konfliktkultur på grund av 

att konflikter hanteras konstruktivt och karakteriseras som gynnsamma för organisationens 

utveckling (Gelfand et al., 2012). Anledningen till att det finns en samverkande kultur är att 
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Spotify arbetar och värdesätter sammanhållning, respekt, inser värdet av olikheter och upp-

muntrar till autonomi vilket Gelfand et al., (2012) uttrycker är en förutsättning för att utveckla 

en samverkande konfliktkultur. Konflikthanteringsstilarna som främst framkommer i organi-

sationen är interagerande och kompromissande vilket enligt Desivilya och Yagil (2005) är 

samarbetsvänliga konflikthanteringsstilar. Gruppers konflikthanteringsstilar är en direkt speg-

ling av hur individerna i arbetsgruppen sammarbetar och värnar om varnadra (Desivilya & 

Yagil, 2005). Respondenterna ger uttryck för att det finns hög grad av engagemang och väl-

vilja mot varandra i organisationen vilket i förlängningen leder till samarbetsvänliga konstruk-

tiva konflikthanteringsmönster (Desivilya & Yagil, 2005). Samtidigt menar Simons och Pe-

tersons (2000) att arbetsgruppers sätt att hantera konflikter i hög grad påverkas av gruppens 

mognadsgrad och tillit till varnadra. Respondenterna upplever att Spotify i hög grad bygger på 

autonomi, respekt, frihet och individuellt ansvar. Spotifys konstruktiva konflikthanteringssätt 

kan därför också beskrivas bero på att arbetsgrupperna har hög tillit och respekt för varandras 

arbete (Bradley et al., 2012; Simons & Petersons, 2000). 

Respondenterna upplever att det finns en hög acceptans och tolerans mot misslyckanden både 

på individ- gruppnivå. Uttryckligen menar respondenterna att misslyckanden i hög grad ses 

som en del av det dagliga arbetet och att misslyckanden dels uppmuntras och dels diskuteras. 

Argyris (1999) och Senge (1995) menar att lärande organisationer främjar kreativitet och 

misslyckande eftersom det anses utveckla både medlemar och organisationen. Genom att tala 

om misslyckanden visar sig individer och arbetsgrupper sårbara inför varnadra vilket leder till 

hög grad av öppenhet. Öppenhet och känslomässig stabilitet mellan individer och arbetsgrup-

per skapar förutsättningar för att sakkonflikter ska kunna fungera utvecklande (Bradley et al., 

2012). Respondenterna påpekar dock att konflikter inte får bli för omfattande utan de måste 

hanteras direkt då de uppstår så att situationen inte eskalerar. Respondenterna ger uttryck för 

att konflikter bör ske i måttliga nivåer eftersom för mycket konflikter indikerar på ett icke-

fungerande team. Sakkonflikter kan enbart påverka gruppen positivt vid måttliga nivåer samt 

att de hanteras (De Dreu, 2006). 

Kolb (2013) ger uttryck för att organisationer bör ha en uttalad strategi för att hantera konflik-

ter eftersom en uttalad plan ökar förutsättningarna för att konflikterna hanteras utifrån kon-

struktiva förhållningssätt. Även andra forskare skriver under på att det är viktigt för organisat-

ioner att utveckla en gemensam konflikthanteringsplan (Almas & Niazi, 2014; Choi, 2013).  

Det kan vid första anblick upplevas som att Spotify inte har en strategi eller hantering av kon-

flikter eftersom det inte finns en erkänd konflikthanteringsplan då respondenterna uttryckligen 

säger att det inte finns en strategi (Kolb, 2013). Dock finns det tydliga indikationer på att det 

finns en sammanhållen plan fast den inte är formellt erkänd eller nedskriven. Detta eftersom 

respondenterna tydligt och utförligt redogör för hur konflikter hanteras vilket övervägande är 

samstämmigt mellan respondenterna. Respondenterna uttrycker att konflikter hanteras sakligt 

och snabbt tillsammans med inblandade parter. De uttrycker även att i konfliktsituationer är 

det viktigt att parterna talar med varandra, tar ansvar och uttalar sina förväntningar och ge-

mensamt försöker att finna en lösning på situationen som har uppstått. Förhållningssättet som 

respondenterna ger uttryck för har tydliga likheter med det som bör finnas med i en konflikt-

hanteringsplan (Almas & Niazi, 2014; Choi, 2013; Kolb, 2013). Spotify kan därför antas ha 

god konflikthantering även om den inte är formellt erkänd. 
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5.1.4 Proaktiva processer i stället för en konflikthanteringsplan 

I studiens resultat framkom det viktiga bidrag kopplade till begreppen coaching och feedback 

som inte tidigare behandlats i den teoretiska referensramen. Det har därför gjorts ett 

återhållsamt tillägg av teori för att skapa möjlighet att föra en resultatdiskussion. 

Respondenterna ger uttryck för att det finns flera förebyggande aktiviteter och verktyg som 

används för att förhindra att konflikter uppstår.  Respondenterna upplever att feedback och 

coaching är två viktiga verktyg för att förebygga konflikter på Spotify. Feedback upplevs av 

respondenterna som en del av det dagliga arbetet och fyller en viktig funktion för att upprätta 

den öppna och autonoma organisation som Spotify vill vara. Feedback beskrivs av Fiske 

(2001) som en överföring ifrån mottagaren tillbaka till sändaren vilket kan liknas som en 

”reaktion på reaktionen”. Feedback används som ett kommunikativt återkopplingsverktyg 

vilket fyller funktionen att skapa möjligheter för individen att växa genom att ge 

återkopplande feedback på beteenden (Fiske, 2001). 

För att bibehålla öppenhet och ett sunt organisationsklimat uppmanas alla medarbetare och 

ledare på Spotify enligt respondenterna att ge varandra korrigerande och uppmuntrande feed-

back. Feedback ska enligt respondenterna alltid vara konstruktiv och det läggs mycket energi 

för att skapa goda möjligheter för att individer dels ska kunna ge och dels kunna ta emot feed-

back. Gunnarsson (2009) uttrycker att det är viktigt att feedback ges utifrån välgrundade ar-

gument och att feedback är konstruktiv. Feedback bör vidare ges ansikte mot ansikte för att 

minska risken för misstolkningar. Respondenterna ger uttryck för att feedback upplevs som ett 

proaktivt verktyg för att motverka konflikter i viss mån. Samtidigt uttrycker respondenterna 

att de inte upplever organisationen som konfliktundvikande utan att feedbacken ses snarare 

som ett verktyg för att dels kunna förbättra arbetet och dels för att lyfta problem. Gunnarsson 

(2009) menar att feedback fyller en viktig funktion i organisationers utvecklingsarbete då 

återkopplingen bidrar till förbättringsmöjligheter för individer och grupper. Enligt Gunnars-

son (2009) medverkar feedback till att färre konflikter uppstår vilket även leder till ett ökat 

välbefinnande och minskad sjukfrånvaro i organisationer. 

Vidare tolkar jag att feedback på Spotify även bör ses som ett konflikthanteringssätt då par-

terna i en konfliktsituation förväntas uttrycka sina förväntningar och behov inför varandra 

vilket implicit kan tolkas som en form av feedback. Feedback kan därför ses som dels en pro-

aktiv och förebyggande process och dels som ett verktyg i konflikthantering. Ett sätt där feed-

back kan antas fylla ett proaktivt verktyg kan vara den feedbackinsamlingen som förekommer 

vid ett par gånger varje år enligt respondenterna. Feedbackinsamling beskrivs enligt respon-

denterna som en insamling av konstruktiv kritik och återkoppling som ges under uttalade till-

fällen (Arvonen, 2002). Respondenterna uttrycker att feedback samlas in via ett elektroniskt 

verktyg och individen som tar emot återkopplingen har varit delaktig i urvalsprocessen om 

vem som ska ge feedback. Vanligtvis sker urvalsprocessen i samråd med en coach och van-

ligtvis uppmuntras individer att be om feedback ifrån olika delar av sina närstående arbetskol-

legor. Feedbackinsamlingen kan liknas vid 360-graders feedback vilket har blivit ett allt van-

ligare utvecklingsverktyg i organisationer för återkoppling (Yukl, 2012). Förekomsten av 

360-graders feedback sker enligt Yukl (2012) ofta i samband med ledarutveckling för att indi-

vider som arbetar tillsammans med ledaren ska kunna ge konstruktiv återkoppling. 360-
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graders feedback kan ses som en inventering vilket sker utifrån tester eller olika modeller. 

Feedbackinstrumentet kan även användas för att få en beredare och kompletterande bild över 

hur en individ fungerar och bidrar till organisationen (Arvonen, 2002; Yukl, 2012). Arvonen 

(2002) ger vidare uttryck för att feedbackinsamling främst har använts i ledarutveckling även 

om det givitvis förekommer i andra former. Respondenterna upplever att det är väldigt viktigt 

att samtliga individer deltar vid feedbackinsamlingarna eftersom det är samtliga individer i 

organisationen som utgör Spotify. 

En förutsättning för att få en välfungerande feedbackskultur är enligt Linderbaum och Levy 

(2010) att organisationen identifierar på vilket sätt som organisationen vill arbeta med feed-

back. Det är viktigt att medvetandegöra detta så att alla är införstådda med innerbörden av 

feedback samt på vilket sätt feedback ska används. För att få en välfungerande feedbackskul-

tur är det därför viktigt med jämnlikhet mellan olika arbetsroller i organisationen samt ett ar-

betsklimat som är öppet och tillåtande (Linderbaum & Levy, 2010). Respondenterna ger ut-

tryck för att organisationsklimatet är gynnsamt för feedback eftersom man värnar och visar 

respekt för varandra. På Spotify arbetar man mycket med att ha en sammanhållen kultur och 

feedback är något som man fokuserar mycket på vid nyanställningar. Det är viktigt att alla 

individer på Spotify arbetar aktivt med feedback för att bibehålla den feedbackskultur som 

man har åstadkommit. Young och Steelman (2014) ger uttryck för det som framkommer av 

respondenterna. Forskarna menar att i organisationer där det finns en väletablerad feedback-

skultur finns det goda förutsättningar för nyanställda att introduceras och blir en del av det 

inarbetade feedbacksystemet. Vidare menar forskarna att feedback även är en viktig roll för 

nyanställda eftersom det genom feedback finns ökat stöd och vägledning för den nyanställde. 

Respondenterna upplever även att coaching är en mycket viktig del av Spotifys organisation 

då coaching fyller en viktig roll för att uppmärksamma problem tidigt så att problemen inte 

utvecklas till incidenter och konflikter. Stern (2004) definierar coaching som erfarenhetsbase-

rat och individualiserad utvecklingsprocess för att nå både kortsiktiga och långsiktiga mål. 

Coaching bygger vidare på ett humanistiskt synsätt vilket innebär att människor själva har 

svaren, det vill säga att svaren på våra frågor inte kan komma från någon annan utan måste 

komma inifrån (Gjerde, 2012). Syftet med coaching är att frigöra människans potential, ge-

nom att koppla samman individen med inneboende kunskap och motivation och knyta an 

dessa till handling (Gjerde, 2012). Respondenterna på Spotify upplever att coaching är viktigt 

för att individen ska kunna utvecklas i sin arbetsroll samt att det är bra att få ventilera till-

sammans med coachen. Det finns coaching för alla individer i organisationen och coachingen 

sker kontinuerligt vilket skapar rutin och gör att effekten upplevs bli hög. Respondenterna 

upplever att coachens verktyg och sätt att facilitera samtalet är bra eftersom det hjälper indi-

viderna att själva komma till insikt. Gjerde (2012) uttrycker att coaching byggs i interaktion 

mellan den coachade och coachen vilka samarbetar om att skapa goda förutsättningar för ut-

veckling och lärande. Coachingen sker i spänningsfältet mellan de båda parterna. Coachen har 

ett ansvar att använda metoder och redskap som underlättar lärande och utveckling för den 

coachade och den coachade har i sin tur ansvaret att presentera information i form av tankar 

och känslor samt att ge coachen återkoppling på vilket sätt han/hon kan vara till hjälp (Stern, 

2004). Principiellt menar respondenterna att coachingsamtalen bygger på att coachen facilite-



 

 49  

 

rar individen att själv finna lösningar genom att skapa möjligheter vilket utvecklar individens 

färdighet att lösa problem. 

Respondenterna menar att i egenskap av ledare är det värdefullt och viktigt att få coaching 

eftersom det underlättar för ledaren i sin arbetsroll. Som ledare upplevs det som nödvändigt 

att få ventilera och få hjälp att se situationer ur olika vinklar för att kunna vara en bra ledare 

för andra. Respondenterna upplever att det finns ett stort behov av coaching för alla individer 

på Spotify. I organisatoriska sammanhang används vanligtvis coaching för att öka effektivite-

ten hos sina medarbetare (Gjerde, 2012; Stern, 2004). Andra aspekter som anses uppnås ge-

nom coaching är att individens motivation och arbetstillfredsställelse ökar (Segers, Vloe-

berghs, Hendrickx, & Inceoglu, 2011). Respondenterna ger uttryck för att coachingen skapar 

effektivitet samt påverkar medarbetarnas motivation positivt eftersom coachingen hjälper in-

dividen att hantera problem. Respondenterna menar att coachens främsta egenskap är att 

lyssna och facilitera individen att själv finna lösningar. Coachens roll kan även beskrivas som 

att ställa öppna frågor, vara en aktiv lyssnare, uppmuntra individen till personliga uttryck ge-

nom att själv formulera svar på problem (Hicks & McKracken, 2009). 

5.1.5 Innerbörden av delat ledarskap 

Respondenterna ger uttryck för att det delade ledarskapet i organisationen främjar arbetskli-

matet på flera olika sätt. Delat ledaransvar innefattar att ledarrollen på Spotify är fördelad i tre 

olika arbetsroller i stället för en vilket bidrar till att ledarna kan fokusera på olika saker i sin 

ledarroll. Respondenterna menar att det bidrar till effektivare och bättre ledarskap för ledarna 

och medarbetarna. Samtidigt som ledarna har olika ansvarsområden upplevs ändå ledarskapet 

sammarbetsinteragerat och dynamiskt. Ledarskapet påverkas i hög grad av organisationsmiljö 

och organisationskultur (Almäte et al., 2013). Att ledarskapet upplevs som samlat på Spotify 

även fast ledarskapsrollerna fokuserar på olika ansvarsområden kan förstås utifrån att Spotifys 

organisationsmiljö bidrar till en sammanhållen ledarskapskultur. 

Genom delat ledaransvar upplever respondenterna att det finns en högre grad av närhet i tea-

men vilket bidar till flera ledare som kan hantera potentiella konfliksituationer. Spotifys de-

lade ledarskap påverkar troligtvis organisationens konflikthantering positivt eftersom det finns 

fler närvarande ledare i teamen. Almas och Niazi (2014) menar att styrkan i organisationer till 

stor del beror på hur ledare lyckas hantera konflikter och undvika långt gångna konflikter. 

Respondenterna ger uttryck för att de upplever att det finns färre konflikter på Spotify i jämfö-

relse med traditionella organisationer vilket borde vara en effekt av organisationskulturen, det 

delade ledarskapet samt den aktiva konflikthanteringen. 

Ledarna upplever vidare att de har aktiviteter och verktyg för att kunna diskutera och hjälpa 

varandra i konflikthantering. Respondenterna upplever att det finns flera olika sätt att lära sig 

hantera konflikter i organisationen där främst kunskapsspridning sker i samtal och dialog med 

varandra. Ledarna på Spotify kan antas ha goda möjligheter att utveckla färdigheter och 

kunskaper i och med den aktiva kunskapsöverförningen som sker mellan olika ledare vilket 

bidrar till att de utvecklas i sin roll som konflikthanterare (Bagshaw, 1998). Bradley et al., 

(2012) menar att det är viktigt att ledare utvecklar färdigheter och kunskaper för att aktivt 

kunna hantera konflikter. Respondenterna upplever att de individuella färdigheter som de i 

egenskap av ledare utvecklar kompletteras av kompetensen som finns hos ledarna omkring 
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dem. Genom att dels använda sina egna färdigheter och dels ta hjälp av andras kunskaper 

upplever ledarna att deras hantering av konflikter blir effektiv.  

Det delade ledarskapet kan också förstås som en uppdelning mellan relation- och 

uppgiftsorienterat ledarskap (Almäte et al., 2013). Genom att ledarna fokuserar på olika 

ansvarsområden utvecklas olika konflikthanteringsstilar där det finns en distinktion mellan 

hur relation- och uppgiftsorienterade ledare hanterar konflikter (Almäte et al., 2013). På grund 

av det delade ledarskapet kan det därför implicit förstås att ledaren som har ansvar för 

produkterna (tekniken), produktägarna troligtvis i större utsträckning har dominanta 

konflikthanteringsroller vilket kan medverka till en sämre konflikthantering (Almäte et al., 

2013). Samtidigt framgår det tydligt av respondenterna att det delade ledarskapet innebär just 

att hantering av konflikter inte i huvudsak är alla ledares ansvar utan att ansvaret i större 

utsträckning läggs på två av de tre ledarrollerna. 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Studiens förutsättningar för fenomenologiskt arbetssätt 

Att konkretisera förhållningssättet i denna studie har varit viktigt för att förklara hur fenome-

nologiskt arbetssätt har tolkats i denna studie eftersom det inte finns en given ram för feno-

menologiskt arbetssätt (Bengtsson, 2001). Jag finner att det finns fördelar med att utgå ifrån 

den beskrivna sjustegstrappan även om det inte sker helt fritt ifrån invändningar. I denna stu-

die har sjustegstrappan därför fyllt flera funktioner dels för mig i egenskap av forskare att 

hålla mig inom en given analysram för att på så sätt minska min påverkan och dels för att 

åskådliggöra för betraktaren hur forskningsprocessen har gått till. 

Det har inte varit helt oproblematiskt att utgå ifrån Spiegelbergs (1994) konstituering av fe-

nomenologisk ansats. Även om stegen genom Bjurwills (1997) utförliga redogörelse för ste-

gen har det funnits svårigheter i att omsätta teori till praktiskt handling. Detta på grund av att 

stegen, även om de är utförligt beskrivna i grund och botten, kan upplevas och förstås som en 

filosofisk metod (Bengtsson, 2001). Problematiken upplever jag har varit att skilja de olika 

stegen åt på grund av att stegen överlappar varandra och i viss mån sker parallellt. Bjurwill 

(1997) ställer sig frågande till om det egentligen finns en markerad skillnad mellan det första 

och de fem efterföljande stegen. Skillnaderna är i viss mån så hårfin att arbetssättet inom fe-

nomenologi enbart skulle kunna beskrivas i två steg (Bjurwill, 1997). Samtidigt har det varit 

viktigt att synliggöra utifrån vilka premisser den metodologiska processen har skett i denna 

studie.  

Med tanke på att det inom fenomenologisk forskning alltid finns en forskare som studerar 

fenomenet finns det alltid en viss påverkan även om forskaren försöker att parantes sätta sin 

egen förförståelse, sin perception och sin tanke (Giorgi, 1997; Larsson, 2005; Moustakas, 

1996). I egenskap av forskare har ambitionen varit att inte göra min egen kunskap om konflik-

ter och konflikthantering inflytelserik för att inte påverka respondenterna under intervjuerna 

och framställningen av resultatet (Giorgi, 1997). Svårigheten i denna studie har varit att stu-

dera och redogöra utan att påverka respondenternas upplevelser. Anmärkningsvärt är dock att 

påpeka att forskaren är en del av det studerande eftersom forskaren utgör en tredje-persons-

perspektiv och utgör därför en viss påverkan (Husserl, 1995). 
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Sjustegstrappans första steg har inneburit att återge upplevelsen av konflikter och hantering av 

konflikter därför har det varit viktigt att inte bidra med egna värderingar och reflektioner. I 

den mån det har gått har resultatet ifrån respondenterna återgetts utan vare sig förändring eller 

förvridning (Egidius, 2007; Fejes & Thornberg, 2015). Andra steget har skett efter att inter-

vjuerna har transkriberats och komprimeringen som framkommer i resultatdelen motsvarar 

essensen i respondenternas uttalanden. Spiegelberg (1994) uttrycker det i termer av att finna 

det universella i det partikulära. Tredje steget handlar om att bedöma om det som framkom-

mer kan generaliseras vilket jag i egenskap av forskare sparsamt kan uttrycka mig om. Feno-

menet har studerats på Spotify vilket på många sätt är en unik organisation som på sätt och vis 

har icke-traditionella sätt att hantera konflikter. Dock anser jag att det som framkommer i stu-

dien kan ses ur ett vidare perspektiv och genom naturalistisk generalisering (Kvale & Brink-

mann, 2014) generaliseras till andra områden. Studiens resultat kan med stor sannolikhet ge-

neraliseras till andra avdelningar på Spotify. Detta på grund av den sammansvetsade organi-

sationskulturen samt ledarnas dynamiska arbete i organisationen. 

Även om materialet har betraktas noggrant och citat har valts ut med omsorg för att ge en så 

korrekt bild av fenomenet som möjligt, vilket ses som det fjärde steget, ställer sig ändå jag i 

egenskap av forskare frågande till om framställningen kan anses korrekt. Det finns risk för att 

egen tolkning har förvridit respondenternas upplevelser eller har misstolkat. Forskaren ger 

därför utrymme till att citaten kan vara missvisande eller på felaktigt sätt blivit presenterade 

på grund av forskarens egen perception vilket Bjurwill (1997) uttrycker är en risk inom feno-

menologisk forskning. Betraktaren får därför lägga sin värdering i om framställningen utifrån 

de premisser som har vidtagits, för att säkerhetsställa resultatet, kan anses vara verklighets-

trogna eller inte. 

Problematiken i och med användningen av sjustegstrappan är enligt Bjurwill (1997) att hålla 

isär fjärde och femte steget på grund av att de upplevs som närliggande och delvis interagerar 

med varandra. Spiegelberg (1994) påpekar dock att även om stegen presenteras som en direkt 

följd av föregående steg så finns det utrymme för forskaren att själv besluta och formulera 

arbetsprocessen. I denna studie kan steg fem förstås som en pågående monolog som forskaren 

har fört med sig själv för att undvika att forskaren färgar framställningen som görs. Steg fem 

bör därför inte ses som ett separat steg i denna forskningsprocess utan som ett parallellt steg 

vilket har bidragit till att bibehålla fokus på fenomenets sanna natur. Bengtsson (2001) ut-

trycker att en metod aldrig få stå i vägen för fenomenet. 

Sjätte steget har inneburit att fenomenet har sammanställts i ett slutgiltigt resultat. Resultatet 

har noga valts ut för att reduktionen i största möjliga mån ska kunna representera essensen i 

det som framkommit i empirin (Egidius, 2007; Husserl, 1995; Fejes & Thornberg, 2015). Ge-

nom att ha följt varje steg av processen stegvis, förutom femte steget, har forskaren lagt grun-

den för att kunna åstadkomma en reduktion vilket utgör studiens resultat. Slutligen har sjunde 

steget inneburit att fenomenet har tolkats vilket dock inte har inneburit att letat i det dolda för 

att försöka se samband (Spiegelberg, 1994). Utan tolkningen har inneburit att se det latenta 

och lyfta fram det som implicit finns mellan raderna men som vid första anblick kanske inte 

har utgjort essensen. Som forskare har det i denna studie därför inneburit att se ett steg längre 

och förstå innerbörden i det som har sagts. 
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5.2.2 Studiens kvalitetsaspekter 

På grund av organisationens ledarrollsfördelning hade det varit svårt för mig att genomföra 

urvalet på egen hand därför gavs kontaktpersonen stort utrymme att avgöra vilka ledarroller 

som kunde antas kunna bidra i studien. Önskemålet ifrån min sida var att urvalet skulle spegla 

Spotifys ledarskap och där utav finns Spotifys fem ledarskapsroller representerade. Förhopp-

ningsvis är urvalet i denna studie representativt för Spotifys delade ledarskap och visar en 

verklighetstrogen spegling av verkligheten. Ledarskapsrollerna finns presenterade under ru-

brik 1.5 Den studerade organisationen (s. 4). 

Denna studie bygger på empiri ifrån åtta intervjuer som har genomförts tillsammans med åtta 

olika ledare på Spotify. Intervjuerna har genomförts utifrån ett komprimerat intervjuschema 

vilket kan ha påverkat forskarens koncentration och fokusering. Forskaren för denna studie 

medger att ett flexiblare intervjuschema hade varit att föredra för att motverka detta men möj-

ligheten fanns inte på grund av det geografiska avståndet. Intervjuerna genomfördes i Stock-

holm i Spotifys egna lokaler vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar kan vara en fördel 

men också utgöra hinder för respondenterna att slappna av. I denna studie är forskarens upp-

levelse att Spotifys lokaler bidrog till igenkännande miljö och trivsel för respondenterna vilket 

i förlängningen bidrog till rogivande intervjuer. Det som dock kan ha påverkat respondenterna 

är att intervjuerna spelades in vilket kan ha påverkat och förhindrat respondenterna i att fritt 

uttala sig på grund av osäkerheten inför inspelningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Dock är 

undertecknad för denna studie överens med Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann (2014) 

som menar att inspelning vid intervjuer är en förutsättning för att i förlängningen kunna ana-

lysera mängden empiri.  

För att öka studiens kvalité har studien korrekturlästs och granskats av två olika parter och 

efterföljer därmed dels Linköpings universitets kvalitetskriterier och dels Spotifys kvalitets-

kriterier. Forskaren för denna studie har själv ställt sig frågande till om granskningen av Spo-

tify har påverkat framställningen och genomförandet. Det finns alltid en potentiell risk att 

skriva uppsats i samband med en organisation eftersom forskaren i mångt och mycket inte vill 

skapa missämja i relationen. Undertecknad för denna studie upplever att sammarbetet med 

Spotify har ökat motivationen till att göra en verklighetstrogen bild av verkligheten. Detta på 

grund av att en korrekt framställning kan bidra till inspiration till att förbättra ledarnas och 

organisationens konflikthanteringsarbete. Förhoppningen är att resultatet från denna studie 

som sker inom ramen för en akademisk tradition ska kunna överföras till praktisk verksamhet. 

Detta kan även beskrivas som att överföra studiens resultat ifrån formuleringsarenan till reali-

seringsarenan. Viktigt att påpeka är vidare att studiens resultat inte har reviderats utav Spotify 

utan att det är forskarens egen framställning som har presenterats. 

Möjligheter till att generalisera studiens resultat ställer jag mig som forskare frågande till. 

Troligtvis skulle den som försöker generalisera dessa resultat finna svårigheter på grund av att 

Spotify som organisation är så pass unik och annorlunda i positiv bemärkelse. De resultat som 

har framkommit är hämtade ifrån en organisationskontext som skiljer sig nämnvärt ifrån 

andra traditionella organisationer. De förhållningssätt, rutiner och proaktiva processer som 

framgår i detta resultat kan därför troligtvis sparsamt överföras till andra kontexter. Det är 

därför upp till betraktaren att avgöra om resultaten kan användas i andra kontexter och sam-
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manhang. Resultatet kan därför utifrån forskarens tycke i större mån ses som en inspirations-

källa. 

5.3 Framtida forskning 

För framtida studier vore det intressant att undersöka Spotifys coaching- och feedbackkultur. I 

denna studie framkommer dessa verktyg/processer som två viktiga faktorer för att dels bibe-

hålla ett sund organisationsklimat och dels som en del av organisationens hantering av kon-

flikter. I denna studie har dessa processer fått begränsat med utrymme men forskaren finner 

det av stort intresse för framtida forskning. Vidare vore det intressant att studera Spotify som 

en lärande organisation då det i denna studie framkommer tydliga belägg för att Spotify är en 

lärande organisation.  

5.4 Avslutande reflektion och slutsats 

Ledarna på Spotify uttrycker ett behov av att formulera en form av konflikthanteringsplan 

eftersom det skulle vara fördelaktigt för speciellt nyanställda att ha en rutin att följa. Samtidigt 

uttrycker ledarna en rädsla inför att formulera en konflikthanteringsplan och menar att ett sty-

rande dokumentet skulle förminska ledarens frihet. Forskare, däribland Choi (2013) och Kolb 

(2013), menar att en organisatorisk konflikthanteringsplan med stor sannolikhet ökar delak-

tigheten i hanteringen av konflikter vilket bidrar till större sannolikhet att konflikter hanteras 

konstruktivt. Samtidigt kan man ställa sig frågande till om en konflikthanteringsplan verklig-

en behövs på Spotify. Resultatet pekar på att konflikter hanteras sakligt, snabbt och utifrån 

konstruktivt förhållningsätt vilket enligt forskning är förutsättningar för effektiv konflikthan-

tering (Hammar & Hampel, 2005; Szklarski, 2014). Spotify har hittat sitt eget sätt att för-

medla och bevara organisationens sätt att hantera konfliker. Utifrån denna studies resultat 

finns det tydliga belägg för att Spotify inte explicit behöver sammanställa sitt sätt att hantera 

konflikter i en konflikthanteringsplan, även om andra forskare ger uttryck för att det är nöd-

vändigt för att bibehålla en god och sammanhållen konflikthanteringssätt i konfliktsituationer 

(Almas & Niazi, 2014; Choi, 2013; Kolb, 2013). Denna studie visar tydligt att Spotify genom 

sina proaktiva processer har skapat goda förutsättningar för att hantera konflikter utan en kon-

flikthanteringsplan. 

I resultatet framkommer det att ledarna på Spotify inte riktigt kan sätta ord på varför hante-

ringen av konflikter på Spotify fungerar. Utifrån sett kan jag se flera samverkande faktorer 

som bidrar till det konstruktiva konflikthanteringssättet som Spotify innehar. Sammantaget 

medverkar Spotifys delade ledarskap till att fler ledare är närvarande i teamen och att ledarna 

har stöd i varandra under svårhanterliga situationer. Samtidigt uppmuntras alla individer att 

hantera sina konflikter och de ställs ansvariga vilket medverkar till att ingen annan kommer 

lösa individens problem utan att organisationen kommer stötta individen att på egen hand 

kunna hantera problemsituationer. Genom att ge individer frihet och ansvar ökar också förut-

sättningarna för att individerna just tar ansvar att hantera konfliktsituationer. Vidare fram-

kommer att samarbete, respekt och omtanke om varandra är väldigt viktigt vilket i förläng-

ningen medverkar till att konflikter i större grad hanteras konstruktivt. Genom att organisat-

ionen värnar om varandras välbefinnande och behandlar varandra med respekt förkommer 

relationskonflikter i icke nämnvärd betydelse. Relationskonflikter ger ofta upphov destruktiva 

konflikthanteringsmönster och bidrar vanligtvis till att destruktiva intentionerna kvarstår i 
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organisationen (Jhen, 1995, 1997; Lu et al., 2011). Men genom Spotifys proaktiva arbete eli-

mineras risken för relationskonflikter markant och existerande konflikter är därmed främst 

sakkonflikter.  

Tillika är Spotify en lärande organisation (Senge, 1995) vilket märks tydligt i ledarnas attity-

der och inställning till konflikter. Givetvis upplever ledarna det som svårt att hantera dessa 

svåra konfliktsituationer men utmärkande för Spotify är att dessa tillfällen ses som lärotill-

fällen. Incidenter och konfliktsituationer diskuteras fortlöpande både under konfliktsituationen 

och efteråt vilket ökar förutsättningarna för lärande av situationen som varit (Argyris, 1999; 

Jordan & Lundin 2001; Senge, 1995). Därtill upplevs inte konflikter som någonting negativt 

på Spotify vilket Darling och Fogliasso (1999) menar är en förutsättning och avgörande för 

hur konflikter kommer att adresseras. Genom Spotifys positiva attityd och öppenhet inför 

konflikter skapas goda förutsättningar för att det är på det sättet som konflikter framträder. 

Spotify har insett fördelarna med sakkonflikter och ställer sig inte frågande till varken dess 

existens eller uttrycksformer utan ser på konfliktsituationer som ett tillfälle till utveckling och 

lärande. Hantering av konflikter behöver inte vara svårare än så, allt handlar om rätt inställ-

ning och utifrån studiens resultat framkommer det tydligt att det finns en positiv inställning 

till konflikter vilket i förlängningen utgör Spotifys samverkande konflikthanteringsstruktur. 

Fynden i denna studie visar på att Spotify som innehar proaktiva processer så som aktiv 

coaching och ett aktivt feedbacksystem, inte behöver ha en konflikthanteringsplan. Denna 

studie bidrar därför med nya insikter inom det pedagogiska forskningsområdet genom att på-

visa organisationens annorlunda proaktiva konflikthanteringsprocesser vilket bidrar till kun-

skapsbildningen i arbetslivet. Dessutom berikar studiens resultat med nya intressanta infalls-

vinklar inom konfliktforskning då studiens resultat till viss del frångår tidigare forskning.  

Undertecknad till denna studie tror att genom god kännedom och förståelse för konflikter och 

hantering av konflikter finns det möjlighet att öka positiva utfall och minska negativa konse-

kvenser av konflikter. Genom anknytning till teorier och tidigare forskning samt att studien 

har genomförts i en annorlunda organisation finns förhoppningen att denna studie inte bara 

ger ökad förståelse utan även medverkar till att väcka intresse för den oundvikliga del av vårt 

sociala liv nämligen, konflikter.  
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BILAGA 1 

Hej!  

Du får detta mejl eftersom du inom en snar framtid kommer att delta i en studie. Jag vill först 

och främsta passa på att tacka dig för att du vill medverka i denna studie som undersöker hur 

ni arbetar med arbetsrelaterade konflikter och hantering av konflikter på Spotify. 

Jag som genomför studien heter Carolina Viberg och kommer ifrån Linköpings universitet. 

Jag läser mitt sista år och håller för närvarande på att skriva min magisteruppsats i ämnet pe-

dagogik. Mitt intresseområde är hur organisationer fungerar och hur man kan utveckla en väl-

fungerande organisation. Det finns många aspekter som samverkar för att skapa en välfunge-

rande organisation och jag har fördjupat mig i hur konflikter påverkar organisationer. Ut-

gångspunkten i denna studie är därför att studera hur ni på Spotify hanterar arbetsrelaterade 

konflikter och hur konflikter hanteras. Min förhoppning är att jag kan bidra med intressanta 

infallsvinklar som kan vara användbara i ert arbete men som även resulterar i en intressant 

studie.  

Studien kommer ske inom ramen för en kvalitativ ansats och datamaterial kommer att samlas 

in genom semi-strukturerade intervjuer vilket kan beskrivas som öppna intervjuer där du som 

respondent har möjlighet att fritt utforma ditt svar. Intervjun sker efter överenskommelse med 

dig och jag beräknar att intervjun kommer att ta ungefär 45-60 minuter. Jag har gjort ett inter-

vjuschema som länkas längst ner i mejlet. När du öppnar länken kommer du att kunna välja en 

av de förslagna tiderna (onsdag 22/4, torsdag 23/4 och fredag 24/4). Svara gärna så fort som 

möjligt och om de angivna tiderna inte passar så är det bra om du hör av dig så snart som möj-

ligt så löser vi det. Studien efterföljer vetenskapsrådets etiska riktlinjer som innefattar krav 

om information, nyttjande, samtycke och konfidentialitet. Intervjun kommer därför att ske 

enskilt och allt inom studien sker konfidentiellt, det vill säga du är anonym genom hela pro-

cessen och all medverkan i studien är frivillig. Det som också är viktigt för mig att meddela 

redan nu är att intervjun kommer att spelas in vilket görs för att underlätta analysen av materi-

alet. Inspelningen kommer inte användas i andra syften och kommer att raderas så fort som 

analysen är färdig. Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas i en vetenskaplig 

rapport som du kommer att få ta del av när rapporten är godkänd av examinator vilket sker i 

mitten av juni om inget oförutsägbart inträffar.  

Jag vill återigen tacka för din medverkan, det är värdefullt att just du medverkar! Har du frå-

gor inför intervjun eller studien, är du varmt välkommen att höra av dig via mejl eller telefon.  

 

Med vänliga hälsningar 

Carolina Viberg  
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

Första frågorna bör ses som inledande frågor 

1. Vad arbetar du med? Vad är din roll här på Spotify? 

2. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

3. Hur skulle du beskriva Spotifys organisation utifrån din egen uppfattning? 

Innan intervjun berättar intervjuaren att intervjun kommer att utgå ifrån konflikter som sker 

på individens arbetsplats.  

4. Vad är en konflikt? 

5. Vilka känslor väcker konflikter hos dig? Vilka för- och nackdelar upplever du det finns med 

konflikter? 

6. Vad upplever du är orsakerna till att konflikter uppstår? 

7. I vilka situationer upplever du att konflikter uppstår på arbetsplatsen? Varför tror du att de 

uppstår i dessa situationer? 

8. I vilken utsträckning anser du att det finns konflikter på din arbetsplats? 

9. Hur upplever du att organisationen generellt arbetar med konflikter?  

10. När det uppstår konflikter i organisationen. Hur hanteras de?  

11. Hur upplever du att de anställda hanterar konflikter? 

12. Vem upplever du har ansvaret för att hantera konflikter i organisationen? Finns det någon 

person i organisationen som har formellt/informellt ansvar att hantera konflikter? 

13. Upplever du att det finns en gemensam strategi för att hantera konflikter?  

14. Kan du förklara organisationens formella sätt att hantera konflikter? 

15. Anser du att organisationen kan förbättra sin konflikthantering? 

 På vilket sätt kan organisationens konflikthantering utvecklas? 

 Vad skulle vara önskvärt? 

 Hur skulle man kunna arbeta för att nå dit? 

 Tror du att det är möjligt? 


