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Sammanfattning  
Syftet med denna studie har varit att studera chefers upplevelser av kommunikation i arbetsrelaterade konflikter och 

hanteringen av dessa. Vidare var syftet att studera chefers upplevelser av skillnader i kvinnliga respektive manliga 

kommunikativa uttryckssätt och försöka identifiera vilka av dessa uttryckssätt som upplevs främjande för hållbar 

konflikthantering. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där semi-strukturerade intervjuer har använts vid 

insamling av data. Analysen har utgått från hermeneutiken, där inspiration har hämtats från den fenomenologiska 

kodningsprocessen. Resultatet visar att konflikter är ett positivt inslag i arbetslivet så länge de benämns på ett 

avdramatiserat sätt. Studien visar att det finns skillnader i sättet att kommunicera baserat på personlighet, men att 

genus inte kan avfärdas eftersom det framkommit skillnader i kvinnliga och manliga uttryckssätt. Män och kvinnor 

fokuserar på olika saker och dessa skillnader bör kunna kombineras i konstruktivt syfte, genom att identifiera vilka 

egenskaper som medför negativt respektive positivt resultat samt lära av varandra för att främja hållbar 

konflikthantering. 
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Förord  
Idén för uppsatsen har funnits med länge hos båda författarna, vilket gjorde att det föll sig 

naturligt att välja just konflikthantering till vårt examensarbete. Under arbetet med uppsatsen 

har såväl insamling av empiri som bearbetning av material samt den faktiska produktionen av 

text skett genom tätt samarbete och delat ansvar.  

Vi vill tacka våra respondenter för att de har avsatt tid och låtit oss få ta del av deras upplevelser 

och berättelser. Utan dem hade studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill också tacka vår 

handledare Gun Sparrhoff för konstruktiv återkoppling som har hjälpt oss framåt med vårt 

arbete. Vidare vill vi rikta ett stort tack till våra familjemedlemmar som har haft ett stort tålamod 

och stöttat oss under denna krävande men kreativa period.  
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1. INLEDNING 
Påståendet att konflikter inte lämnar någon oberörd är nog många eniga om. Ser man sig om i 

sociala forum och media blir det tydligt att konflikter är något vi alla drabbas av på ett eller 

annat sätt i samhället, antingen det är mera avlägsna konflikter såsom krig i andra världsdelar, 

lokal politik, eller konflikter i vårt privatliv och på arbetsplatsen, som påverkar vårt sätt att 

navigera genom vardagen. Ordet konflikt härstammar från latinets “confligere” vilket betyder 

“strid” eller “sammanstötning” (Ekeland, 2006). Därmed sätter den språkliga definitionen tonen 

för uppfattningen om fenomenet som en negativ företeelse. Konflikter kan leda till psykosocial 

ohälsa, bristande motivation och små till uteblivna utvecklingsmöjligheter på arbetsplatser 

(André, 2014; Nandorf, 2014). Likaså är ångest, förtvivlan och hjälplöshet vanliga upplevelser 

i människors beskrivningar av konflikter (Ekeland, 2006; Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Arbetsmiljöupplysningen (2015) lyfter att ansvaret för god arbetsmiljö och förebyggande av 

konflikt ytterst ligger på arbetsgivaren. André (2014) skriver om hur chefer dagligen möter 

motsättningar mellan dem själva och kollegor. Hur konflikter hanteras blir således viktigt då 

individer i rollen som chef har någon form av makt över andra. Att ordet i sig har en negativ 

klang, gör att vi bör vara medvetna om hur vi språkligt kan lyfta fram de möjligheter en konflikt 

trots allt kan medföra (Ekeland, 2006). Oenigheter leder inte alltid till negativa konsekvenser, 

konflikter kan även mana människor till att producera bättre resultat (Hargie, 2011). När 

oförenligheter och motsättningar uppstår är människors olika sätt att kommunicera avgörande 

för förloppet. Oenigheter som inte hanteras effektivt, eller undviks, leder till destruktiva 

konflikter som bör hanteras genom förhandling (Hargie, 2011; Orre, 2012). Denna förmåga att 

förhandla är alltså central i alla typer av konflikthantering och något som utvecklas 

kontinuerligt (Hargie, 2011). Ekeland (2006) påtalar att konflikter kan vara antingen destruktiva 

eller konstruktiva. Vårt sätt att hantera dem avgör huruvida utfallet blir just konstruktivt eller 

destruktivt för de inblandade och deras relationer sinsemellan (Ekeland, 2006).  

 

Organisatorisk utveckling innefattar såväl påverkans- som förändringsprocesser vilket innebär 

att hållbar konflikthantering kan ses som relevant att studera ur ett arbetslivspedagogiskt 

perspektiv (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011; Pommer Nilsson, 2003). Lärande 

och organisationsutveckling sker genom kommunikation på och mellan olika nivåer och 

individer. Genom detta resonemang blir det klart att pedagogik handlar om såväl 

kommunikation som andra påverkansprocesser (Nilsson et. al, 2011). Ekeland (2006) liksom 

Hargie (2011) lyfter främst dialog som en viktig del i konflikthantering. Människor påverkar, 

påverkas och utvecklas genom kommunikation. Således är fenomenet kommunikation en viktig 

nyckel i konflikthantering, som en påverkansprocess och kan avgöra i vilken riktning en 

konflikt kommer att utvecklas (Hargie, 2011; Lennéer-Axelson & Thylefors, 1996; Larsen, 

2002). Detta styrks i Madlocks forskningsrapport från 2013, där han också påtalar att det saknas 

forskning kring kommunikationens roll i konflikthantering.  

 

En första orientering i den samtida forskningen formar en bild av att konflikthantering, 

ledarskapsstrategier och kommunikation har behandlats grundligt och har visat på fördelar med 

ömsesidighet och samverkan i konflikthantering (Ahrenfelt & Berner, 2010; Ekeland, 2006; 

Hilmarsson, 2012; Larsen, 2002; Szklarski, 2014). Likaså är genus ett väl bearbetat ämne, där 

det bland annat finns forskning som styrker förekomsten av skillnader i kommunikativa 

uttryckssätt (Hargie, 2011; Mral, 1999; Tannen, 1992). Genusaspekten tycks dock inte ha tagits 

i beaktan i relation till konflikthantering och därmed heller inte att skillnader i kvinnlig och 

manlig kommunikation skulle kunna användas som ett verktyg i konflikthanteringen. Detta 

resonemang återfinns i observationer om hur genusperspektivet är viktigt inom pedagogiken, 

men tycks ha varit svår att applicera på utbildning och arbetsliv (Eskner Skoger, 2015; 
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Wernersson, 2006). Wernersson (2006) beskriver exempelvis hur genusforskning i grundskolan 

har betonats, medan andra miljöer som förskola, högskola och arbetsliv har kommit i 

skymundan. Det finns främst två ståndpunkter kring genus och skillnader i kön, där den ena 

fokuserar på biologiska faktorer och förklaringsmodeller medan den andra fokuserar på 

inlärning och reproduktion och menar att dessa skillnader handlar mera om social konstruktion 

(Genusfokus.se, 2015).  

 

West och Zimmerman (1987) intresserade sig för hur kön konstrueras i olika kontexter, 

interaktioner och mikropolitiska aktiviteter. De visade på att kön skapas i olika situationer och 

är flexibelt så till vida att det kan anpassas efter situationen. Detta borde kunna förstås som att 

genus är en del av kommunikationen mellan individer, på så sätt att genus styr hur individer 

kommunicerar, lyssnar och tolkar, men även omvänt, att kommunikation till viss del 

konstruerar genus. Mral (1999) lyfter att retorikforskning undersöker kommunikation som 

verktyg för att påverka andra människor. Dessa retoriska uttryck skiljer sig mellan kvinnor och 

män, beroende på sociala omständigheter och normer. Mral (1999) beskriver en samhällelig 

föreställning om att kvinnor och män kommunicerar på samma sätt, och det tycks även finnas 

ett motstånd mot tanken att det skulle vara skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att 

kommunicera. Språkforskaren Karin Milles har kommit fram till att det finns skillnader, om än 

små, som exempelvis att kvinnorna bekräftar talaren genom både hummanden och nickanden 

medan männens sätt att kommunicera var mer konkurrensinriktat (Milles, 2003). Att kön på 

detta sätt skapas i olika situationer och kan anpassas efter situationen, med hjälp av 

kommunikationen, kan kopplas till Pommer Nilssons (2003) tankar om pedagogik som en 

förändringsprocess till följd av socialisering.  

 

Ståndpunkten i denna uppsats är att genus skapas genom socialiseringsprocesser som sker 

genom kommunikation. Eftersom kommunikation är tätt sammanvävt med såväl 

konflikthantering som ledarskap och genus, kan det finnas en nytta i att separera kvinnlig och 

manlig kommunikation, för att identifiera och integrera de konstruktiva skillnaderna i 

kommunikativa uttryckssätt, och på så sätt främja en hållbar hantering av konflikter såväl som 

en bättre personlig och organisatorisk utveckling.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att studera chefers upplevelser av kommunikation i arbetsrelaterade 

konflikter och hanteringen av dessa. Vidare är syftet att studera chefers upplevelser av 

skillnader i kvinnliga respektive manliga kommunikativa uttryckssätt och försöka identifiera 

vilka av dessa uttryckssätt som upplevs främjande för hållbar konflikthantering. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur upplever kvinnliga respektive manliga chefer arbetsrelaterade konflikter? 

2. Hur upplever cheferna att de hanterar arbetsrelaterade konflikter? 

3. Vilka skillnader upplever cheferna att det finns mellan kvinnliga respektive manliga 

kommunikativa uttryckssätt? 

4. Vilka kommunikativa uttryckssätt upplevs främja hållbar hantering av konflikter? 

 

1.2 Avgränsningar 
Eftersom fokus för studien ligger på hållbar konflikthantering har vi valt att endast flyktigt 

beröra vilka processer som äger rum då konflikter uppstår. Vi har heller inte gjort någon skillnad 

mellan vilken nivå konflikterna uppstår, såsom organisatorisk, relations- eller individnivå, vare 



   

 

3 

 

sig i frågeställningar eller intervjufrågor. Det finns även omfattande forskning om 

ledarskapsstilar, ur ett genusperspektiv, som skulle kunna tänkas vara användbara, men då 

studien fokuserar på skillnader i kommunikativa uttryckssätt mellan kvinnor och män, faller 

ledarskapsstilar utanför studiens ramar.  

 



   

 

4 

 



   

 

5 

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 
Syftet med detta kapitel är att först ge läsaren en inblick i forskningsfältet gällande 

konflikthantering i organisationer, kommunikation i konflikthantering samt genus och 

kommunikation. Därefter redovisas teorier om konflikt, kommunikation, icke-verbal 

kommunikation och lyssnande, assertivitet samt manlig och kvinnlig kommunikation, för att 

slutligen övergå till konflikthantering och Nonviolent communication som verktyg för att 

hantera konflikter.  

 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Konflikthantering i organisationer 
Plocharczyk (2006) har skrivit en granskande artikel om tidigare forskning kring konflikter i 

organisationer och argumenterar för att det är viktigt med goda kunskaper om konflikthantering 

för att kunna leda organisationen effektivt. Om konflikter inte hanteras korrekt kan de bli 

destruktiva och vara skadliga för såväl arbetsrelationer som privatliv, och i förlängningen 

åsamka skador på organisationen. Om man däremot hanterar konflikterna på ett bra sätt kan de 

fungera som en katalysator för bättre kommunikation, kreativitet och innovation, och på så sätt 

leda till tillväxt för organisationen (Plocharczyk, 2006). Vidare skriver Plocharczyk (2006) att 

effektiva ledare hanterar konflikter direkt och uppmuntrar sina anställda att göra det samma. 

Duktiga konflikthanterare lär sig att förhålla sig till sin emotionella intelligens för att förädla 

sina kommunikativa förmågor i konflikthanteringen (Plocharczyk, 2006). Hon lyfter också 

fram att kompetenta ledare nyttjar konflikter till sin fördel i arbetet med att uppnå mål och 

visioner (Plocharczyk, 2006). 

 

2.1.2 Kommunikation i konflikthantering 
Det tycks råda brist på tidigare forskning i väst, om kommunikation i konflikthantering ur ett 

genusperspektiv. Kina, Nya Zeeland och i viss mån USA har studerat konflikthantering i 

organisationer i syfte att finna mönster som genererar hållbara lösningar för en organisation och 

dess medlemmar. I en kvantitativ studie undersökte Choi (2013) medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse i förhållande till olika organisatoriska konflikthanteringsmodeller. 

Studien innefattar tre konflikthanteringssätt; undvikande-, dominant- och samverkande. 

Studien påvisar fördelar med ett samverkande konflikthanteringssätt då arbetstillfredsställelsen 

och produktiviteten på arbetsplatsen ökar. Däremot minskade arbetstillfredsställelsen av såväl 

ett dominant konflikthanteringssätt som ett undvikande konflikthanteringssätt. I studien 

framkommer det inte hur en organisation skulle göra för att främja och utveckla en samverkande 

konflikthanteringsstil, vilket kan vara intressant att titta närmare på.  

 

Madlock (2013) har i sin kvantitativa studie haft ett tydligt fokus på att söka förklaring på vilket 

samband chefers kommunikativa kompetens, konflikthantering och de anställdas 

tillfredsställelse kan tänkas ha. Madlock (2013) påvisar att det finns kunskap om sambandet 

mellan ledarskap och arbetstillfredsställelse samt konflikthantering och arbetstillfredsställelse, 

men poängterar att kommunikationens roll fortfarande är relativt outforskat. Madlock (2013) 

lyfter fram medarbetares förväntningar på hur deras chefer bör agera och kommunicera i olika 

situationer och att det är viktigt för chefen att förstå vilka dessa förväntningar är och på så sätt 

kunna hantera konflikter bättre. Undersökningen gjordes på 245 heltidsanställda som fick svara 

på frågor gällande deras egen tillfredsställelse, ledarskapstyp, kommunikativ kompetens samt 

konflikthanteringstyp. Studiens resultat visar på statistisk signifikans och vikten av 

kommunikativ kompetens, eftersom ledarskap och konflikthantering i grunden är beroende av 

kommunikation av något slag. 
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2.1.3 Genus och kommunikation 
Forskning och litteratur om genus tycks ofta hamna under beteckningen feministisk. Det är 

svårt att se några klara gränser mellan så kallad genusforskning och forskning som räknas som 

feministisk, även om den feministiska forskningen nog har ett tydligare emancipatoriskt fokus. 

Choi (2013), Madlock (2013) och Plocharczyks (2006) forskning rör sig i arbetslivet, men när 

man lägger till genus tycks forskningen snarare koncentrera sig kring skolmiljö. Den tidigare 

forskningen handlar i stor utsträckning om att identifiera skillnader för att sudda ut dem (Eskner 

Skoger, 2015). Detta tyder på att även om en stor del av den tidigare forskning som finns är 

mer än 20 år gammal, är den fortfarande aktuell. 

 

Börjeson och Meyer (1997) har i sin kvalitativa studie intervjuat universitetsstudenter om bland 

annat undervisningssituationen och universitetsmiljön ur ett genusperspektiv, för att undersöka 

om kvinnor väljer bort högre utbildningsnivåer på grund av en manlig struktur inom den 

akademiska världen. Studiens resultat visar på upplevelser av outtalade krav på aktivitet, men 

att kvinnorna samtidigt inte ges utrymme att komma till tals då de trycks tillbaka av framförallt 

männen. Skulle kvinnorna istället visa tecken på ett självhävdande förhållningssätt upplevs de 

som icke-kvinnliga, och att de skapar en social oro. Vidare visar resultatet att män betraktas 

som studenter, utan att märkas av genus, medan kvinnor i första hand betraktas som kvinnor 

och i andra hand som studenter med åsikter. Börjeson och Meyer (1997) hävdar vidare att i den 

akademiska världen liksom i samhället i stort är det manliga värderingar som gäller. Män väljer 

män och det uppstår homosocialitet. I resultatet presenteras även att forskning som rör genus 

betraktas som irrelevant och ovetenskapligt. Detta förhållningssätt ger också ett subtilt budskap 

om genusperspektivet som inte riktigt rumsrent. 

 

Carstensen (1997) har kommit fram till liknande resultat i sin kvalitativa studie bestående av 

djupintervjuer med kvinnliga doktorander, som fokuserar på den akademiska världen som en 

arbetsplats för forskare. Hon argumenterar att det inom den akademiska världen, som anses 

vara könsneutral, finns stereotypa föreställningar om hur män och kvinnor ska vara. Studien 

framhåller att män anses som mer kompetenta och seriösa som forskare medan kvinnor mer ges 

en könad betydelse, där kvinnorna inte längre ses som kvinnor om de agerar mera assertivt, 

utan uppfattas som burdusa och framfusiga av både män och kvinnor. Normerna blir synliga 

först när de bryts och normativ kvinnlighet skapar ett begränsat handlingsutrymme. I sin artikel 

diskuterar Carstensen (1997) också vad som är manlig och kvinnlig klädsel och att det är en 

viktig del i hur man framställer sig i sin profession.  

 

Palomares (2012) har gjort en litteraturstudie där han påvisar att det är skillnad i mäns och 

kvinnors kommunikation, där män tenderar att ha ett mera assertivt sätt att kommunicera och 

kvinnor tenderar att ha mera fokus på nätverk och social anknytning. Palomares (2012) skriver 

vidare att genus tycks påverka kommunikationen mera när man kommunicerar med främlingar, 

och att genus får mindre betydelse när man kommunicerar med någon man känner väl, då det 

är sociala strukturer och normer som styr snarare än genus. På samma sätt kommer Palomares 

(2012) fram till att interaktioner mellan individer av olika kön tycks påvisa större skillnader i 

kommunikation än när det gäller interaktioner mellan individer av samma kön och att dessa 

skillnader följer samma mönster som ovan. Palomares (2012) tar också upp psykologiska 

faktorer, som föreställningar och tankemönster, som kan påverka sättet att kommunicera utifrån 

genus. Han lyfter fram forskning som visar på hur män och kvinnor kan se sig själva som mer 

eller mindre feminina eller maskulina och kommunicerar mer affiliativt respektive assertivt 

utifrån detta. Vidare lyfter han fram att feminina män och kvinnor tenderar att tolka sociala 
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kontexter ur ett samarbetsperspektiv, medan maskulina män och kvinnor inte gjorde det i 

samma utsträckning. Palomares (2012) likställer här maskulinitet med ett dominant beteende 

och femininitet med ett omhändertagande beteende. Han skriver vidare att även om det är fråga 

om små skillnader i kvinnlig och manlig kommunikation, så är det skillnad och att detta är något 

man bör ta hänsyn till i förhållande till kontext. Dessa påverkansfaktorer gör enligt Palomares 

(2012) att det är komplicerat att dra förenklade slutsatser om enkla skillnader mellan mäns och 

kvinnors sätt att kommunicera. Han fortsätter sin tolkning av genusbaserad kommunikation 

med att poängtera att det krävs en psykologisk och sociologisk manifestation av genus i 

skapandet och tolkningen av budskapet och att det lika gärna kan röra sig om andra typer av 

social identitet. Kontexten kan rent av vara anledningen till invecklade inkonsekvenser i genus- 

och kommunikationslitteratur. Han lyfter dock fram att det är svårt att göra allt för 

generaliserade slutsatser då tillräckligt relevant tidigare forskning saknas (Palomares, 2012). 

 

Eskner Skoger (2015) har i sin avhandling gjort tre studier på praktiserande barnpsykologer i 

Sverige med fokus på genus. Resultatet visar att det inte gjordes någon skillnad mellan könen 

när psykologerna pratade övergripande om sitt arbete, men att när de pratade om sitt kliniska 

arbete framträdde det ändå skillnader till exempel i symtombilden mellan flickor och pojkar. 

Dessutom visade det sig finnas könsspecifika förväntningar på flickorna och pojkarna som 

innebar skillnader i deras behov av behandling och behandlingsmål för att kunna fungera i ett 

könsuppdelat samhälle (Eskner Skoger, 2015). Jämställdhet betraktas enligt Eskner Skoger 

(2015) som synonymt för Sverige, både av svenskarna själva och av andra länder. Feministiska 

forskare talar om en jämställdhetsdiskurs som innefattar tankegångar som uttrycks i offentliga 

diskussioner om kön och jämställdhet idag. Denna diskurs, menar forskarna, framställer 

jämställdhet mellan kvinnor och män som färdig. Eskner Skoger (2015) beskriver att 

feministiska forskare menar att jämställdhetsdiskursen syftar till att bagatellisera den asymmetri 

som fortfarande är gällande i dagens samhälle. Hon skriver själv om ett glapp mellan den 

allmänna synen att jämställdhetsarbetet är klart och kvinnors erfarenheter som indikerar att 

kvinnor fortfarande är underordnade idag. Vidare har Eskner Skoger (2015) ställt frågor om 

betydelsen av kön ur ett samhälleligt perspektiv. Här fann hon att psykologerna talade i termer 

om att vara lika, men värderas olika. Eskner Skoger (2015) kritiserar också dagens psykologer 

och psykologutbildningar för att reproducera gamla könsroller trots ett ökat medvetande-

görande. 

 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 
2.2.1 Konflikt 
Där människor möts blir det förr eller senare någon form av konflikter, vilket betyder att 

konflikter därmed är ett normalt inslag i arbetslivet (Ahrenfelt & Berner, 2010; de Klerk, 1991; 

Ekeland, 2006; Lennéer-Axelson & Thylefors, 1996). Konflikter och hanteringen av dem är 

energikrävande och enligt Ahrenfelt och Berner (2010), troligen den mest underskattade 

orsaken till minskad produktivitet. När känslor får styra tar man lätt till personangrepp, vilket 

kan leda till en upptrappning av konflikten (Larsen, 2002). Att spela på känslor är ett kraftfullt 

sätt att försöka påverka motparten, genom att man signalerar ett starkt engagemang. Känslor 

berör, när människor blir arga kokar det lätt över och de riskerar att tappa självkontrollen. Vissa 

känslor hjälper till att mobilisera medan andra kan skapa passiva offer. En viss energi kan alltså 

vara bra, men inte för mycket (Larsen 2002). 

 

Konflikter kan uppstå på tre huvudnivåer i arbetslivet; individ (intrapersonella), relationsnivå 

(interpersonella) och systemnivå (apersonella), som alla kan innefatta olika orsaksfaktorer till 

att konflikter uppstår (Jordan, 2013; Lennéer-Axelson & Thylefors, 1996). Individnivån 
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fokuserar på individers personlighet, beteendemönster och livssituation som bidragande 

faktorer till att konflikter kan uppstå. Här är det de personer som är involverade i konflikten 

som är orsaken. Relationsnivån fokuserar på hur konflikter uppstår i relationen mellan parterna, 

alltså att båda parter har del i orsaken till konflikten. Kommunikationssvårigheter och 

oförenligheter ses som orsaken till konflikten. På systemnivån ligger uppmärksamheten på 

faktorer som arbetsorganisatoriska egenskaper, resursfördelning och organisationskultur som 

orsak till konflikt, till exempel otydliga mål och strategier eller svag ledning (Jordan, 2013). En 

konflikt om resursfördelning kan vara näst intill omöjlig att lösa på grund av att det i regel alltid 

kommer att finnas en förlorare i resursfrågan (Adams & Galanes, 2009). Konflikter kring 

uppsatta mål och förväntningar kan också vara svåra att lösa om man inte kan lyckas övertyga 

motparten om fördelarna med sina egna förväntningar eller om parterna upplever att någon 

annan hindrar dem från att få dessa behov tillgodosedda (Adams & Galanes, 2009; Jordan, 

2013). Genom att uppmärksamma dessa tre olika nivåer och fokusera på sakfrågor, beteende 

och attityder, kan man få en överblick över konflikten, hur de olika delarna påverkar varandra, 

och därigenom få en förståelse för konfliktens orsaker och avgöra hur den kan hanteras (Adams 

& Galanes, 2009; Jordan, 2013; Lennéer-Axelson & Thylefors, 1996). 

 

Eftersom konflikter anses vara något negativt i vår kultur tenderar människor ofta undvika dem 

eller leta syndabockar istället för att hantera problemställningen, vilket kan leda till att 

konflikterna blir en fara för organisationen (Ahrenfelt & Berner, 2010; Lennéer-Axelson & 

Thylefors, 1996). Konflikter som får ligga och gro kan växa ur proportion vilket kan leda till 

att de blir svårhanterliga. Därför bör chefen se till att det finns dagligt utrymme, om så 10 till 

15 minuter, för ventilering av oklarheter då underhåll av det sociala systemet på arbetsplatsen 

är av stor vikt (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1996). Konflikter kan också vara positiva genom 

att de synliggör orättvisor och förtryckande förhållanden, och genom detta kan motivera till 

handling för att rätta till orimliga förhållanden (Ekeland, 2006). Med detta förhållningssätt kan 

konflikter fylla en positiv funktion i form av framgång, kreativitet och leda till nya möjligheter 

(Ahrenfelt & Berner, 2010; Lennéer-Axelson & Thylefors, 1996). Ahrenfelt och Berner (2010) 

belyser också chefens förhållningssätt till konflikter som viktigt, då det skapar en norm för hur 

man inom organisationen ska hantera dessa. 

 

2.2.2 Kommunikation 
Förmågan att kommunicera är en socialisationsprocess som vi lär oss, från början genom att 

observera och imitera, senare i livet blir förstärkning ett allt viktigare verktyg för att tala om för 

oss om våra handlingar är uppskattade eller inte (Dimbleby & Burton, 1999; Hargie, 2011). 

Poängen med förstärkning är att använda det som ett verktyg för att bygga trevliga, långsiktiga 

och hållbara relationer och det är viktigt att vara medveten om syftet med kommunikationen 

för att kunna tillfredsställa sina behov, inte minst i arbetslivet (Dimbleby & Burton, 1999; 

Hargie, 2011). Kommunikationsprocessen beskrivs på så sätt att människors subjektiva tankar 

och idéer omvandlas till ord för att förmedla det syfte de tänkt sig, vilket är en indikation på 

hur vi ser på vår verklighet och omvärld (Dimbleby & Burton, 1999; Hargie, 2011; Mral, 1999). 

Hargie (2011) talar om mellanmänsklig, eller dyadisk interaktion, det vill säga kommunikation 

mellan två individer där båda är såväl sändare som mottagare av information på en och samma 

gång. Enligt Hargie (2011) består mellanmänsklig kommunikation av tre grundläggande 

antaganden; människor agerar målmedvetet i kommunikation då det finns ett bakomliggande 

syfte med vad som önskas förmedlas. I samma ögonblick som budskapet har förmedlats till 

motparten sker en intrapersonell feedback på det som just uttryckts, i kombination med 

interpersonell feedback för att säkerställa att rätt information har tagits emot och vilken effekt 

den har. Detta visar på människans känslighet för effekterna av det som förmedlas. Om önskad 

effekt ej har uppnåtts, vidtar människan åtgärder för att anpassa informationen. Om det 
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förekommer signaler som motsäger det som sägs, kan det medföra hinder för en framgångsrik 

kommunikation, genom att det uppstår missförstånd i kommunikationen. 

 

God kommunikation är en konst och en viktig faktor i de flesta konfliktsammanhang och fyller 

olika funktioner genom att den kan förebygga, avslöja, skapa, reparera eller förvärra konflikter 

(Hargie, 2011; Larsen, 2002; Lennéer-Axelson & Thylefors, 1996). Bristande kommunikation 

leder ofta till missförstånd, baserade på olika tolkningar eller referensramar, och kan skapa 

konflikter och hålla dem vid liv. Vidare lyfter Larsen (2002) kommunikationsvacuum som en 

effekt av att människor tenderar att sluta kommunicera när de inte tycker om varandra eller inte 

litar på varandra. Detta vacuum fungerar som en sorts inkubator för konflikter och gör att fakta 

kan förvrängas. Vidare leder dubbla budskap och språklig oklarhet lätt till konflikter, särskilt 

om man låter känslorna ta överhanden. 

 

2.2.3 Icke-verbal kommunikation och lyssnande 
Huvuddelen av den kommunikation som sker dagligen, sker enligt Hargie (2011) utan ord bland 

annat genom tonfallet, ögonen, med gester och ansiktsuttryck. Vårt kroppsspråk och det vi 

förmedlar med ord hänger enligt Hargie (2011) oftast tätt samman. Kroppsspråket och den icke-

verbala kommunikationen kan alltså hjälpa till att understryka det viktiga i det som sägs, eller 

signalera något helt annat. Utöver kroppsspråket tar Hargie (2011) upp exempel på ett antal 

olika typer av icke-verbal kommunikation, som till exempel hållning, ansiktsuttryck, territoriell 

markering, klädsel, röstläge, tonhöjd, resonans med flera. Denna kommunikation sker i regel 

omedvetet, men även avsiktligt. Oftast brukar de icke-verbala signalerna vid dubbla budskap 

vara mest sanningsenliga, enligt Hargie (2011), och han påpekar även att uttryck av känslor 

genom icke-verbal kommunikation är viktig i hanterandet av relationer. Lyssnandet och icke-

verbal kommunikation är grundläggande delar i mellanmänsklig kommunikation för att visa att 

man är intresserad och respekterar talaren (Ekeland, 2006; Hargie, 2011). 

 

Lyssnandet är en viktig del av kommunikation då det är en förutsättning för att kunna komma 

med argument och resonemang tillbaka till motparten, för att förvissa sig om att rätt budskap 

har nått fram och på så sätt nå en framgångsrik kommunikation (Ahrenfelt & Berner, 2010; 

Hargie, 2011; Hilmarsson, 2012; Lennéer-Axelson & Thylefors, 1996). Att lyssna handlar om 

att känna av, tolka, utvärdera, lagra och svara på muntliga meddelanden. Detta kräver dock 

större ansträngning, engagemang och mer energi från individen och gör att det blir svårare att 

faktiskt höra och förstå det som sägs, att lyssna aktivt är en konst och samtidigt en avgörande 

del i en kommunikation (Hargie 2011; Lennéer-Axelson & Thylefors, 1996). Många av de 

problem som uppstått under socialt utbyte orsakas av ineffektivt lyssnande, medan ett effektivt 

lyssnande kan skapa fördelar i både personlig och professionell kontext för att kunna analysera 

situationen och bedöma åtgärder (Ekeland, 2006; Hargie, 2011). Detta bekräftas av Hilmarsson 

(2012) som skriver att när vi lyssnar aktivt på andra förstår vi vad de vill säga och då kan 

missförstånd undvikas. För att kunna lyssna aktivt behöver vi vara fokuserade på uppgiften. Vi 

behöver vara intresserade och nyfikna, sträva efter att förstå vad den andre vill säga utan att 

värdera eller döma, utan bara ta in även om vi kanske inte håller med om det som sägs. Vi måste 

även lyssna efter känslor, tolkningar och fakta och skilja dem åt, ställa frågor, parafrasera och 

sammanfatta det vi hört för att klargöra. Kroppsspråket är enligt Hilmarsson (2012) också 

viktigt i lyssnandet; att vara vänd mot den man lyssnar på, att ha ögonkontakt och slappna av. 

Sist men inte minst är tystnaden i ett samtal viktigt eftersom den du lyssnar på kan behöva tid 

att samla sina tankar och tänka efter vad vederbörande vill säga mer. Så när vi möts i samtal 

kan vi bjuda in till konflikt genom att inte lyssna och inte visa intresse, eller bjuda in till 

samarbete genom att lyssna aktivt, vara nyfiken och visa intresse. Hargie (2011) tar upp olika 
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faktorer som kan påverka vår förmåga att lyssna effektivt och en av dessa faktorer är genus. 

Studier visar att det finns skillnader i vad vi lyssnar efter och vad vi tolkar in. 

 

2.2.4 Assertivitet 
Hargie (2011) talar om förmågan att kommunicera med ett självhävdande eller assertivt 

förhållningssätt istället för att vara passiv eller aggressiv. Att kommunicera med ett 

självhävdande förhållningssätt är dock inte alltid så lätt och de flesta av oss agerar antingen 

passivt eller aggressivt. Att vara passiv eller undergiven innebär att inte ta ansvar för sina behov 

och vad man tycker och tänker. Att vara aggressiv är det motsatta där man istället har ett 

dominant beteende och försöker tvinga andra att ge efter. Att ha ett självhävdande eller assertivt 

förhållningssätt är att ta ansvar för sina behov och hävda sig samtidigt som man visar respekt 

för andra och deras behov. Assertivitet innebär bland annat att kunna stå upp för personliga 

rättigheter och att kunna uttrycka tankar, känslor och övertygelser på ett ärligt, direkt och 

passande sätt som respekterar andras rättigheter (Hargie, 2011; Potts & Potts, 2013). Människor 

respekterar assertiva personer enligt Hargie (2011), men tycker inte om att få assertiva svar. 

Icke-assertiva personer är troligtvis mera omtyckta och bemöts med mera empati. Assertivitet 

kan ge upphov till motsatta reaktioner som till exempel baktaleri och hotfullt beteende mot den 

assertiva, vilket i många fall leder till konflikter. Potts & Potts (2013) lyfter en svårighet i att 

hitta balansen som ger ett assertivt beteende, där sättet att hävda sig och sina behov kan övergå 

från assertivitet mot ett mera aggressivt sätt att kommunicera och benämner detta som aggressiv 

assertivitet. 

 

2.2.5 Manlig och kvinnlig kommunikation 
Begreppet ”Doing gender” skapades av sociologerna West och Zimmerman i slutet på 1980-

talet. De hänvisar till Goffmans dramaturgiska perspektiv om hur individer tvingas ägna sig åt 

intrycksstyrning för att forma och framställa en självbild i samspelet med andra för att 

framställa sig själv i ett fördelaktigt ljus, men även för att följa de normer och regler som gäller 

för den situation man befinner sig i. West och Zimmerman (1987) uttrycker att genus inte enbart 

är något vi kan välja att framställa i interaktionen med andra, utan att vi också tvingas hantera 

det faktum att motparten i interaktionen har en syn på oss utifrån vårt kön. Analyser av 

konversationer har visat på att vardagsspråket konstruerar könsskillnader, till exempel genom 

att man avbryter varandra, byter samtalsämne och bestämmer agendan i samtalet (West & 

Zimmerman 1987). 

Likaväl som att kommunikation är en socialisationsprocess, lär sig kvinnor och män att 

kommunicera på olika sätt genom förstärkning (Dimbleby & Burton, 2010; Mral, 1999; 

Tannen, 1992). Skillnader i manlig och kvinnlig kommunikation kan ofta leda till missförstånd, 

frustration och konflikter då syftet med kommunikation kan se olika ut (Dimbley & Burton, 

2010; Tannen, 1992). När kvinnor kommunicerar förväntas de vara trevliga och 

tillmötesgående, le, undvika ögonkontakt och visa intresse (Hargie, 2011). Utöver dessa 

förväntningar på kvinnors kommunikation lyfts mera specifika kommunikativa särdrag som att 

kvinnor avslöjar mer om smak, intressen, personliga problem och känslor och väntar sig få 

uppbackning för sina känslor (Hargie, 2011; Tannen, 1992). Vidare har kvinnor lättare att 

erkänna sina begränsningar och har inte några problem med att rådfråga andra kollegor 

(Ahrenfelt & Berner, 2010; Tannen, 1992). Vissa framhåller att kvinnor lyssnar mer aktivt, är 

mer klarsynta och även tolkar in det icke-verbala (Hargie, 2011; Mral, 1999). Kvinnor har ett 

större ordförråd och tenderar att ge längre svar, använda känsloladdade ord och indirekta 

meningar samt att kvinnor främst skapar sociala kontakter. Kvinnor siktar på att nå samförstånd 

genom att de försöker uppnå ömsesidig förståelse genom att föreslå och bekräfta (Hargie, 2011; 

Mral, 1999; Tannen, 1992). Många kvinnor upplever slutligen att det är svårt att agera 

självsäkert, bestämt och att hävda sin egen rätt (Hargie, 2011). 
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Mäns kommunikation styrs istället av hierarki, status och makt, där män snarare kommunicerar 

i syfte att informera och ofta ser samtalet som en form av konfrontation (Tannen, 1992; Mral, 

1999). Ett självhävdande eller assertivt förhållningssätt ses generellt som ett manligt drag där 

män förväntas använda sig av kortare svar, explicit språk och uttrycka sin egen åsikt tydligt 

(Hargie, 2011). Vidare förväntas män vara bestämda, hålla kvar ögonkontakt och visa säkerhet 

och kontroll. Män är mera lösningsorienterade i sin kommunikation och försöker dämpa 

emotionella aspekter. För att inte behöva erkänna eventuell okunskap försöker männen istället 

presentera andra argument som troligtvis skulle kunna lösa det faktiska problemet, detta för att 

inte förlora status i samtalet med andra (Tannen, 1992). Kvinnors kommunikation är alltså mer 

expressiv och socialt inriktad än mäns. En viktig poäng, för att undvika missförstånd och 

frustration, är att både män och kvinnor måste känna till och försöka acceptera varandras sätt 

att kommunicera, istället för att påtvinga den ena gruppens villkor och normer på den andres 

uppträdande, så det istället bidrar till utveckling (Ahrenfelt och Berner, 2010; Tannen, 1992). 

West och Zimmerman (1987) poängterar även att det är viktigt att känna till dikotomin mellan 

de underliggande sociala strukturer som producerar genus men även produceras av genus för 

att bättre förstå varandras sätt att kommunicera. 

 

2.2.6 Konflikthantering  
Många teoretiker belyser att det är föga troligt att hitta en universal lösning på konflikter då alla 

organisationer, med tillhörande konflikter, är unika i sig och således bör hanteras på ett flexibelt 

och situationsanpassat sätt (Ahrenfelt och Berner, 2010; de Klerk, 1991; Ekeland, 2006; 

Szklarski, 2014). Ibland kan jagandet efter lösningar på konflikter och motsättningar snarare 

resultera i destruktiva förhållanden gällande arbetsmiljö, varför hantering av konflikter 

förmodas generera ett mer långsiktig resultat och minskar risken för negativa efterspel 

(Ekeland, 2006). 

 

Chefer kan ibland välja ett avvaktande förhållningssätt, eftersom konflikter kan tyna bort av sig 

själva om de inte får näring i form av inblandning (Larsen, 2002). Om man väljer att vara passiv 

måste man dock vara beredd att göra en snabb insats genom medling om så skulle behövas, då 

passivitet innebär en risk att konflikter kan bli destruktiva eftersom man inte tagit tag i 

underliggande känslor och problem (Hilmarsson, 2012; Larsen, 2002). För att en 

konflikthantering ska anses som bra bör alltså hanterandet av känslorna finnas med som en 

aspekt och det är just i denna empatiska kommunikation som vi kommer fram till och förstår 

varandras intressen och behov. När en konflikt trappas upp och de inblandade inte har förmågan 

att lösa den själva bör det komma in en person som medlare (Hilmarsson, 2012). En 

förutsättning är dock att båda parter är med på detta och att det inte är en situation där medling 

av olika skäl helt enkelt inte är lämplig. Medlarens roll är att vara opartisk och hjälpa parterna 

att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt. Medlaren bör styra samtalet och få 

parterna att lyssna och prata med varandra. Båda parter ska få möjlighet att beskriva sin version 

av nuläget och vad båda parter har att vinna på att konflikten löses. Därefter bör fokus läggas 

på att finna gemensamma intressen och att skapa en förändring där varje part har ansvar för sin 

del av förändringsarbetet. Detta förändringsarbete med fokus på gemensamma intressen bör 

utvärderas för att eventuellt identifiera nya intressen och träffa nya överenskommelser 

(Hillmarsson, 2012). 

 

Ekeland (2006) framhåller metakommunikation om språkbruk och självhävdelse. Vad gäller 

medlarens roll i att styra kommunikationen på ett dialogfrämjande sätt lyfter Ekeland (2006) att 

medlaren först och främst bör lyssna till parternas språkbruk, vara medveten om sitt eget och 

genom så kallad metakommunikation tala om språkbruket och hur olika uttryck kan leda bort 
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från sakfrågan och motverka samarbete. Begreppet självhävdelse i relation till konflikthantering 

tas också upp av Ekeland (2006). Han påpekar att när man förstår motpartens avsikter och sätt, 

är det svårt att tvinga denne att vika ner sig och avstå från sina behov. Detta bekräftas också av 

Rosenberg (2010) som i sina böcker om konflikthantering lyfter fram vikten av att på ett 

respektfullt sätt hävda sina behov, lyssna på motpartens behov och på så sätt kunna uppnå 

förståelse och en konstruktiv förhandling. 

 

Szklarski (2014) påpekar att det krävs ett ömsesidigt förhållningssätt där parterna respekterar 

varandras intressen, integritet och behov för att hantera en konflikt konstruktivt. Denna 

synpunkt kan vi återfinna i Nonviolent communication (NVC) där Rosenberg (2010) också 

lyfter fram respekt, integritet och behov som centrala för framgångsrik konflikthantering. Den 

gemensamma nämnaren tycks alltså vara empatisk kommunikation, som genomsyrar hela NVC 

(Ekeland, 2006; Hilmarsson, 2012; Larsen, 2002; Szklarski, 2014). 

 

2.2.7 Nonviolent communication 
Nonviolent communication (NVC) är Rosenbergs (2010) egen modell för vad som också kan 

kallas empatisk kommunikation. Detta sätt att kommunicera bygger på att stärka människors 

empatiska förmåga istället för indignationen. Förhållningssättet fokuserar på språket och hur 

orden används. Kärnan i NVC ligger i en medvetenhet om fyra komponenter; den första handlar 

om att 1) observera den aktuella situationen, vad som faktiskt sägs eller görs som tillför 

respektive fråntar oss något, utan att lägga till hur dessa händelser tolkas. Att just tolka 

omgivningen ligger i människans natur och det kan vara svårt att lära sig att observera utan att 

samtidigt tolka det observerade. När observation och tolkning blandas är det lätt att mottagaren 

uppfattar det sagda som kritik och sedan reagerar med motstånd. Den andra komponenten 

handlar om att uttrycka 2) känslor. Rosenberg (2010) lyfter en potentiell kraft i att uttrycka sin 

sårbarhet i konflikthanteringssyfte. Observationerna ska få uttryck genom att kommuniceras på 

ett neutralt sätt, utan kritik eller tolkningar och sedan ska känslor som väcks av dessa 

observationer kommuniceras på samma neutrala sätt. Även här är det centrala att inte tolka, 

utan att uttrycka den faktiska känslan bakom bedömningen. Ett tredje steg är att ge uttryck för 

vilka 3) behov som är kopplade till dessa känslor som väckts. Rosenberg (2010) lyfter att det 

är viktigt hur budskapet tas emot. Återigen är tolkningen central. Människan kan ta emot 

budskapet negativt genom att höra förebråelser och kritik eller genom att uppmärksamma de 

egna känslorna och behoven såväl som att försöka förstå vilka känslor och behov som ligger 

bakom den andras negativa utsagor. Den fjärde komponenten i NVC är 4) önskemål, som tar 

upp vikten av att försöka undvika vaga och tvetydiga uttryck och istället använda ett 

handlingsinriktat språk. Ju tydligare önskemålen uttrycks desto troligare är det att de uppfylls. 

Eftersom det budskap som sänds ut inte alltid är samma som det som tas emot är det viktigt 

med återkoppling och feedback, genom att be motparten återge det som har sagts då det främjar 

förståelse. Om avböjanden tolkas som avvisanden är det troligt att motparten kommer att 

uppfatta önskemålen som krav. Istället bör man visa empati för att motparten har andra motiv 

för att inte tillmötesgå ett önskemål. Utifrån dessa fyra komponenter kan man se att det centrala 

syftet med NVC är att skapa relationer byggda på empati och ärlighet. Detta ska enligt 

Rosenberg (2010) resultera i tydliga och ärliga uttryckssätt, samtidigt som parterna lyssnar på 

varandra med respekt och medkänsla, och därmed lättare uppfattar varandras behov, vilket leder 

till att kampstrategier och fokus på att klassificera och döma motparten byts ut mot fokus på 

relationer och samverkan. 
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3. METOD 
I detta kapitel beskrivs den valda metoden för studien. Ställningstaganden gällande design, 

ontologisk och epistemologisk ståndpunkt samt studiens tillvägagångssätt redovisas. Vidare 

presenteras etiska överväganden som gjorts under studiens gång och avslutningsvis lyfts 

kvalitets- och trovärdighetsaspekter. 

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
En vanligt förekommande distinktion som görs i vetenskapliga studier är huruvida studien 

kommer anta en kvalitativ kontra kvantitativ ansats (Bryman, 2011). Kvalitativ ansats kan 

liknas med en upptäcktsresa där den som undersöker något, genom resan, önskar uppnå en ökad 

förståelse om det fenomen som ligger i fokus. Den kvalitativa forskningen är enligt Bryman 

(2011) fokuserad vid ord och tolkning av ordens betydelse till skillnad från den kvantitativa, 

där siffror och mätbar kvantifierad data används. Den kvalitativa forskningen håller en mer 

induktiv linje i och med dess teorigenerering och fokus på tolkning av människors upplevelser 

medan den deduktiva är hypotesprövande och fokuserar på siffror och mätbar data, som 

används inom den kvantitativa forskningen (Bryman, 2011). Vidare gör Bryman (2011) en 

skillnad på de båda ansatserna där den kvantitativa ansatsen ämnar förklara människors 

beteende i kontrast till den kvalitativa som önskar förstå människors beteende. Då syftet för 

studien är att undersöka chefers upplevelser av skillnader i kommunikativa uttryckssätt kommer 

uppsatsen följa en kvalitativ forskningsansats med ett induktivt tillvägagångsätt. 

 

3.1.1 Ontologi och epistemologi 
Den kvalitativa forskningsfilosofin delas in i tre delområden; ontologi, epistemologi och etik 

(Patel & Davidson, 2011). Ontologi syftar till ett ställningstagande i frågan om huruvida 

världsåskådningen är idealistisk, det vill säga, att den sociala verkligheten är konstruerad med 

hjälp av social interaktion eller om den existerar oberoende av människorna; realism (Patel & 

Davidson, 2011). Bryman (2011) uttrycker ungefär samma tankar, att konstruktionism innebär 

att människans upplevelser av verkligheten skapas genom interaktioner, som motsats till 

objektivism där verkligheten har sina egna regler och riktlinjer oberoende av 

samhällsaktörernas interaktioner. Uppsatsens ontologiska ståndpunkt är konstruktionistisk 

utifrån uppfattningen att språk och genus är sociala konstruktioner. 

 

Epistemologi gäller kunskap inom ett ämnesområde eller fenomen (Bryman, 2011). Även 

epistemologin delas upp i två huvudområden enligt Patel och Davidson (2011). Empirismen 

innebär att vi når vår kunskap genom våra sinnen och att vi i likhet med John Lockes teori om 

människans utveckling, föds som oskrivna blad (Patel & Davidson, 2011). Patel och Davidson 

(2011) tar upp rationalismen som motsats och beskriver innebörden av denna som att kunskapen 

är kopplad till förnuftet, att idéer, begrepp och förmågor är medfödda. Eftersom uppfattningen 

är att kvalitativ forskning handlar om människor och sociala institutioner krävs det dock en 

annan logik för forskningsprocessen (Bryman, 2011). Bryman (2011) använder istället 

begreppet interpretativism och beskriver den som en syn som bygger på tolkning och förståelse 

för att fånga den subjektiva innebörden av social handling. Med bakgrund av detta resonemang 

kommer denna studie utgå ifrån en interpretativistisk epistemologi. Utifrån dessa ontologiska 

och epistemologiska resonemang kring konstruktionism och tolkning blir en logisk slutsats att 

hermeneutiken blir ett lämpligt perspektiv. 

 

3.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutiken är både en filosofi och en kvalitativ forskningsmetod, där målet är att beskriva 

vad som framkommer i en studie, och försöka förstå vad detta ”vad” innebär (Kvale & 



   

 

15 

 

Brinkmann, 2014). Utifrån detta resonemang blir hermeneutiken ett naturligt val för att försöka 

besvara studiens frågeställningar. Den hermeneutiske forskaren har en helhetssyn, och försöker 

skapa sig en bild av forskningsobjektet genom att se växelvis på delarna och helheten och ställa 

dessa i relation till varandra. Intervjuer har använts i denna studie då tonvikten i hermeneutiken 

ligger på samtal och text och genom språket kan vi därmed, med hjälp av rationalistisk tolkning, 

förstå och skaffa oss kunskap om det mänskliga och människornas livssituation (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Patel & Davidson, 2011). Kvale och Brinkmann (2014) tar upp att forskarens 

förkunskap om textens innehåll är viktig. Patton (2015) beskriver hermeneutikens perspektiv: 

"[…] the belief that there is no such thing as a pure description; every communicative act 

involves interpretation, and therefore, when a social researcher writes about an experience, this 

is always an act of reconstruction" (Patton, 2015, s.137). Detta innebär att istället för att söka 

en enda absolut sanning bör man förlika sig med att upplevelser kan tolkas på olika sätt (Patton, 

2015). Hermeneutikern ser dock sin egen förförståelse som en tillgång för att förstå objektet 

och närmar sig sitt forskningsobjekt subjektivt (Patel & Davidson, 2011). En tolkning bygger 

på en annan tolkning, eller som Kvale och Brinkmann (2014) uttrycker det; varje förståelse är 

en bättre förståelse. Kvale och Brinkmann (2014) skriver också att hermeneutiken är 

grundläggande för människors hantering av verkligheten och därför inte bör ses som en 

renodlad analysmetod, därför tar vi hjälp av fenomenologisk kodning som analysmetod, vilket 

kommer beskrivas mer under rubriken 3.2.3 Bearbetning och analys av data. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
3.2.1 Urval 
Bryman (2011) redogör för flera urvalstyper där bekvämlighetsurval är ett av dem, vilket 

sedermera valts ut till denna studie. Ett av bekvämlighetsurvalets huvudkriterier är att 

intervjupersoner valts ut grundat på deras tillgänglighet för forskaren när studien ska 

genomföras. Bryman (2011) lyfter dock en problematik i att ett sådant bekvämlighetsurval ger 

en bild av verkligheten som är svår att upprepa och kan försvåra generalisering av resultatet. 

Då tanken med studien är att väcka intresse för områden som är bristfälligt utforskade, snarare 

än att skapa generaliserbara resultat, är ett bekvämlighetsurval lämpligt. 

 

Studiens urvalskriterier var att respondenten ska ha befattning som chef över minst 10 till 15 

personer och ha konkreta upplevelser av arbetsrelaterade konflikter och hantering av dessa. 

Vidare bestod urvalet av hälften kvinnor hälften män i syfte att försöka fånga upp om det fanns 

några skillnader i deras upplevelser utifrån ett genusperspektiv. Dessutom har vi strävat efter 

en fördelning av respondenter i mansdominerade och kvinnodominerade branscher (se tabell 1 

nedan) för få en så representativ bild av det studerade fenomenet som möjligt, det vill säga 

eventuella skillnader i manliga och kvinnliga kommunikativa uttryckssätt. En fördel med detta 

urval kan tänkas vara att resultatet inte bara representerar en yrkesgrupp, utan möjligen kan 

appliceras på ett flertal organisationer. Kriteriet för dominans av det ena könet i en organisation 

bestämdes till 70/30. Utöver urvalsaspekten har ingen vidare hänsyn tagits till kontext i studien. 

 

Genom att i respektive bekantskapskrets berätta om planerna för studien fick vi tips på personer 

att kontakta som kunde tänkas uppfylla kriterierna. Dessa personer kontaktades sedan för en 

förfrågan om intervju. Det visade sig vara svårt att komma i kontakt med intervjupersonerna 

vilket ledde till en parallell sökning av chefer som uppfyllde de förutbestämda kriterierna. 

Målsättningen var att intervjua tio personer för att gardera för eventuellt bortfall. En respondent 

(IPM5) valde att avstå och studien består därför av nio genomförda intervjuer, vilket ansågs 

vara tillräckligt för materialets mättnad. Ett missivbrev utformades (se bilaga 1) och skickades 

via e-post till de som visat intresse att delta i studien. I missivbrevet informerades kort om 
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studiens syfte samt ovanstående kriterier. Missivbrevet innehöll också information om 

respondenternas rättigheter i enlighet med Vetenskapsrådets etiska aspekter (se avsnitt 3.2.5 

Etiska aspekter). Vidare förklarades att intervjuerna skulle komma att ta cirka 30 till 45 minuter, 

spelas in samt att studiens resultat kommer att publiceras. Respondenterna fick erbjudande om 

att få ta del av en skriftlig resultatredovisning, vilket de flesta även efterfrågade vid 

intervjutillfällena. Nedanstående tabell illustrerar urvalsfördelningen av respondenterna. 

 

Tabell 1 

Fördelning av respondenter 

 Mansdominerat Kvinnodominerat  

Kvinna II III 5 

Man II  II 4 

Totalt:   9 

 

 

3.2.2 Intervjuer 
För att få ett så rikt material som möjligt, som kan analyseras utifrån det syfte och de 

frågeställningar som arbetet ämnar svara på, användes semistrukturerade intervjuer (Bryman, 

2011). Det den semistrukturerade intervjun tillhandahåller är möjligheten att låta respondenten 

tala fritt om sin upplevelse kring det studerade fenomenet. Vidare har intervjuaren chans att, 

genom aktivt lyssnade, ställa uppföljningsfrågor utifrån vad respondenten själv lyfter vid 

intervjun (Bryman, 2011). Den semistrukturerade intervjuformen har valts i detta arbete utifrån 

att Bryman (2011) beskriver att fördelarna ligger i flexibilitet och att respondentens tolkning av 

frågorna fångar det som denne upplever vara viktigt. Men också för att säkerställa att 

intervjuarna har haft någorlunda snarlika frågor, för att öka jämförbarheten i materialet, då 

intervjuerna genomfördes med en intervjuare närvarande vid varje tillfälle (Bryman, 2011). 

Ledande följdfrågor har under intervjuerna undvikits, för att eliminera risken att påverka 

intervjupersonernas svar (Bryman, 2011). Däremot har andra uppföljningsfrågor och 

förtydliganden gjorts för att ge respondenterna utrymme att vidareutveckla och förtydliga sina 

tankar, upplevelser och känslor. 

 

För att intervjuerna, oberoende av intervjuare, skulle hålla samma linje i de semistrukturerade 

intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden konstruerades på 

förhand, i syfte är att utgöra ett ramverk med tänkbara teman, förankrade i arbetets syfte och 

frågeställningar, som underlättar för intervjuaren genom att exempelvis inte glömma bort eller 

missa viktiga frågor till intervjupersonerna (Patton, 2015). Vidare gav guiden möjlighet till ett 

mer öppet samtalsklimat samtidigt som den säkerställde att de frågor som bör ställas tas med 

inom tidsramen för intervjutillfället (Patton, 2015). Intervjuguiden som användes i denna studie 

delades upp i fyra delar; inledande frågor, konflikt och konflikthantering, kommunikation samt 

konflikthantering och hållbarhet. Då ämnet för studien kan tänkas vara av känslig karaktär 

inleddes intervjuerna med två generella frågor kring respondenternas arbetsplats, dels för att 

skapa trygghet och en avslappnad stämning men också i syfte att få igång samtalet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Tema ett fokuserade på frågor kring konflikt och konflikthantering på 

arbetsplatsen där respondenterna ombads berätta om sina erfarenheter, tankar och känslor. 

Tema två fokuserade enbart på kommunikationen, antingen utifrån de exempel respondenterna 

redan lyft i tema ett eller nya exempel, med frågor som rörde upplevelsen av kvinnors och mäns 

verbala och icke-verbala kommunikation. Intervjuerna avslutades med en summering av de 

olika utsagorna i tema tre där respondenterna blev ombedda att reflektera över fördelarna med 

de olika kommunikativa egenskaper de själva lyft. Avslutningsvis erbjöds respondenterna att 
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lyfta eventuella tankar som väckts, för att försäkra oss om att intervjun var mättad men också 

för att runda av (Kvale & Brinkmann, 2014; Patton, 2015). Efter två genomförda intervjuer 

gjordes viss justering i intervjuguiden, då exempelvis en fråga från tema tre flyttades till tema 

ett då den ansågs fungera bättre i respondenternas tankebanor och bryta eventuellt negativa 

tankemönster. I tema två ströks även en fråga och ersattes med en annan (se bilaga 2). 

 

Sju av intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte på respondenternas arbetsplatser, en har 

genomförts genom videomöte via Skype och slutligen har en gjorts via telefon på respondentens 

initiativ. Bryman (2011) lyfter vissa nackdelar med telefonintervju, till exempel att det är svårt 

att ta upp känsliga ämnen och att forskaren inte kan reagera på intervjupersonens ansiktsuttryck. 

Kvale och Brinkmann (2014) uttrycker istället att det kan vara lättare att ta upp känsliga ämnen 

då intervjuaren inte påverkar intervjupersonen med personliga egenskaper och attribut vilket 

kan leda till att personer talar friare om fenomenet och sin egen upplevelse av den. Kvale och 

Brinkmann (2014) lyfter också det faktum att det kan vara lättare att intervjua människor som 

är geografiskt avlägsna, via telefon eller video, samt att det är såväl tids- som kostnadseffektivt. 

Efter överläggande kring de för- och nackdelar som telefonintervjuer kan innebära togs beslut 

om att genomföra Skype- och telefonintervju då det visade sig vara svårt att få tag på 

respondenter, samt att dessa två respondenter uppfyllde ovanstående kriterier och ansågs kunna 

bidra till studien. 

 

Längden på intervjuerna har varierat mellan 30 och 60 minuter och snittiden har varit 45 

minuter. Alla nio respondenterna godkände att intervjuerna spelades in, med hjälp av telefon 

eller diktafon, för att sedan transkriberas. Detta tillvägagångssätt är dock tidskrävande, och 

genererar mycket text som kan vara svår att överskåda och risken finns att respondenterna 

upplever inspelningsutrustningen som hämmande (Bryman, 2011). Bryman (2011) tar upp flera 

fördelar med att spela in intervjuer, bland annat möjligheten för intervjuaren att kunna fokusera 

på det som sägs under intervjun, snarare än att behöva anteckna för att komma ihåg vid senare 

tillfälle. Inspelningar underlättar också analysarbetet genom att respondenternas svar och 

uttryckssätt bevaras ordagrant och att man kan lyssna igenom intervjuerna flera gånger 

(Bryman, 2011). 

 

3.2.3 Bearbetning och analys av data 
För att i så hög utsträckning som möjligt tillämpa konfidentialitetskravet (Se avsnitt 3.2.5 Etiska 

aspekter) har transkribering gjorts av samma person som genomfört intervjun, i direkt 

anslutning till intervjun. Avidentifiering av såväl namn som organisationer har även gjorts i 

samband med transkriberingen. Intervjupersonernas utsagor har transkriberats ordagrant i 

talspråksform, för att fånga upp så många nyanser som möjligt. Därför har även icke-verbala 

signaler dokumenterats, så som [skratt], [längre tystnader] och kursivering av verbal betoning 

av ord. Kortare tankepauser har illustrerats med tre punkter. 

 

Då syftet med studien var att få en djupare förståelse för chefers upplevelser av fenomenen har 

kodningen av transkriberingarna inspirerats av fenomenologisk meningskoncentrering, 

eftersom upplevelsen står i fokus snarare än uppfattning (Patel & Davidson, 2011). 

Fenomenologisk analysmetod har som uppgift att komma fram till fenomenets väsentliga 

beståndsdelar, vilket benämns som essens och utgör kärnan till att fenomenet upplevs just på 

det sätt det gör (Szklarski, 2015). Den externa referensramen ska sättas inom parentes för att 

utgå helt och fullt ifrån hur respondenten upplever och inbringar mening till fenomenet som ska 

studeras (Bryman, 2011; Patton, 2015). Dock beskriver Bryman (2011) att det kan vara en 

svårighet då forskaren inte kan ha full kontroll över när förförståelse dyker upp eller inte. För 
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att nå fram till essensen lyfter litteraturen upp eidetisk reduktion som innefattar epoché och 

horisontalisering (Szklarski, 2015). Epoché, som speglar tidigare nämnda externa 

referensramar, innebär att respondenternas upplevelser ska beskrivas utan några förgivettagna 

sanningar medan horisontalisering innebär att utsagor om upplevelser inte får eller bör 

prioriteras eller värderas före någon annan (Szklarski, 2015). Konflikt, konflikthantering och 

kommunikation studeras utifrån respondenternas beskrivningar och den fenomenologiska 

metoden används för att fokusera på det mest väsentliga i respondenternas uttalanden, det vill 

säga essensen av den upplevda skillnaden i kommunikativa uttryckssätt. För att få en struktur i 

kodningsprocessen har bearbetningen av insamlad data inspirerats av Szklarskis (2015) 

beskrivning av fenomenologisk kodning då denna erbjuder tydliga steg som möjliggör 

transparens mellan data och tolkning. 

 

Kodningsprocessen är inspirerad av Szklarskis (2015) beskrivning av fenomenologisk 

analysmetod, där vi först tillsammans har läst igenom transkriberingarna, dels för att bedöma 

om materialet var användbart för studien och dels för att bekanta sig med innehållet. Steg två 

inom fenomenologisk analys är att göra en detaljerad genomläsning för att identifiera 

meningsbärande enheter i samtliga intervjuer (Szklarski, 2015). Redan i detta skede började 

kategorier och mönster urskilja sig i materialet, vilket gjorde att de meningsbärande enheterna 

från början sorterades utifrån dessa kategorier. I detta stadium användes åtta kategorier: A- 

konflikt, B- konflikthantering, C- kommunikation, D- manlig kommunikation, E- kvinnlig 

kommunikation, F- positiv kommunikation, G- negativ kommunikation, H- hållbarhet. Idén 

med att från början använda så många kategorier med liknande innehåll var att fånga så många 

nyanser som möjligt. Enligt Szklarski (2015) innebär steg tre i kodningsprocessen att 

transformera vardagliga beskrivningar, det vill säga tolka explicita och implicita uttalanden för 

att stämma överens med sammanhanget. I denna studie har detta steg förenats med steg två, 

dels för att effektivisera arbetet, dels för att vi genom vår förförståelse ansåg att det var möjligt 

att kombinera de två stegen. I det fjärde steget gjordes en situerad struktur av alla 

meningsbärande enheter, genom att sammanfoga de enheter som haft ett liknade innehåll 

(Szklarski, 2015). Eftersom en av studiens frågeställningar efterfrågar respondenternas 

upplevelser utifrån könsskillnader, gjordes en uppdelning av de situerade strukturerna mellan 

kvinnor och män. Vidare analys behandlade samtliga respondenters gemensamma utsagor. 

Resultatet sammanställdes därefter, i enlighet med studiens frågeställningar, där narrativa 

sammanfattningar styrks med hjälp av citat, där essensen representeras av underrubrikerna till 

frågeställningarna. 

 

3.2.4 Datorbaserad litteratursökning 
I denna studie gjordes ett flertal sökningar via databaser så som Google scholar, Libris, Scopus, 

Swepub, Kvinnsam samt LiU Uniserch. Centrala sökord var konflikt, konflikthantering, 

kommunikation, ledarskap + kommunikation, retorik + genus. Då sökning efter svenska 

avhandlingar inte gav utdelning utökades sökfältet till internationella avhandlingar. Sökningar 

på internationell nivå med sökord som conflict managment, leadership + communication, 

rhetoric + Gender, rhetoric + Gender + Conflict* förstärkte ytterligare bilden av att det råder 

brist på tidigare forskning kring kombinationen av dessa fenomen, men gav ändå ett antal 

användbara träffar kring konflikthantering, ledarskapskommunikation och 

arbetstillfredsställelse som använts i denna studie. 

 

3.2.5 Kvalitetsaspekter 
Angående kvantitativ samhällsforskning belyser Bryman (2011) begreppen reliabilitet och 

validitet. Då de ovanstående begreppen handlar om att komma så nära en absolut bild av den 
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sociala verkligheten som möjligt har alternativa kvalitetskriterier som är mera lämpade för 

kvalitativ forskning utformats, nämligen tillförlitlighet som vidare delas upp i fyra delkriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konformitet (Bryman, 2011). Trovärdighet bör ha 

kunnat uppnås genom en väl bearbetad genomgång av såväl fenomen som forskningsansats, 

tillvägagångssätt och resultat. Överförbarheten av forskningsresultaten kan komma att 

begränsas av att beskrivningen av organisationen blir knapphändig i syfte att inte avslöja 

verksamheterna, dock har vi intervjuat respondenter från olika organisationer, vilket torde 

kunna skapa en viss generaliserbarhet och därmed öka överförbarheten. Pålitligheten kan tänkas 

ha säkerställts genom en fullständig redogörelse av arbetsprocessen och även hög transparens i 

och med tillämpningen av den fenomenologiska kodningen, vilket ökar möjligheten att 

genomföra en liknande studie. Konformiteten svarar för att vi har försökt ha en så hög grad av 

objektivt förhållningssätt som möjligt genom att löpande kritiskt granska arbetet i syfte att 

försöka säkerställa att materialet i så låg grad som möjligt har manipulerats genom personliga 

värderingar och åsikter. Studiens resultat anses vara användbart för organisationerna eftersom 

det ger ökad inblick i olika kommunikativa uttryckssätt som kan ge ökad hållbarhet i 

förhållande till konflikthantering. Detta svarar för Brymans (2011) andra bedömningskriterium, 

autenticiteten, som motsvarar en rättvis bild. 

 

3.2.6 Etiska överväganden 
Inom både kvalitativ och kvantitativ samhällsforskning finns det etiska aspekter som måste tas 

hänsyn till (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Innan intervjuerna fick respondenterna ta 

del av vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom att informera om studiens syfte och förklara 

hur materialet kommer att användas uppfylls informationskravet. Respondenterna informerades 

om att deras deltagande ägde rum på frivillig basis, och att de hade möjlighet att när som helst 

under processen välja att lämna studien, vilket uppfyller samtyckeskravet. Dessutom har 

information om att intervjun skulle spelas in upprepats inför varje intervju, för att ge 

respondenterna möjlighet att ta ställning till detta. Anonymitet har inte kunnat garanteras i 

denna studie, bland annat för att vi som intervjuare mötte respondenten i intervjusituationen 

och fick ta del av dennes berättelser. Istället har konfidentialitetskravet följts, som innebär att 

det inte ska kunna gå att härleda någon information som lämnats, tillbaka till personen som 

presenterats i resultatet. Detta genom avidentifiering och omskrivningar av känslig information. 

Slutligen har respondenterna fått information om att all data som samlas in endast kommer 

användas till denna uppsats och att inspelat material och transkriberingar kommer förvaras 

oåtkomligt för obehöriga, vilket benämns som nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015). 

 

Kvale och Brinkmann (2014) lyfter att det kan uppstå konsekvenser av personliga aspekter 

under och efter intervjusituationen, som stress och att respondentens självuppfattning kan 

förändras. Med detta i åtanke har respondenterna fått välja tid och plats för intervjun för att 

minska stress samt öka möjligheten för respondenterna att känna sig avslappnade och trygga. 

Det kan även tänkas att det faktum att intervjun spelas in kan påverka respondenterna, intervjun 

inleddes därför med några generella frågor för att sedan gå vidare till kärnfrågorna. Vi var också 

medvetna om att konflikter och hantering av dessa kan vara ett känsligt ämne och behandlade 

sedermera undersökningen med största försiktighet. 
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4. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet som framkommit i kodning och analys av materialet från 

respondenterna. Kapitlet följer uppsatsens frågeställningar i form av fyra huvudrubriker, med 

tillhörande underrubriker vilka representerar essensen. Respondenterna benämns som IPK1, 

IPM2, IPK3, IPK4, IPM6, IPM7, IPK8, IPM9 och IPK10. IPM5 är inte representerad på grund 

av avhopp. IPK innebär att respondenten är kvinna och IPM innebär att respondenten är en man. 

Kapitlet avslutas med en kort summering av resultatet. I syfte att tydliggöra resultatet och lyfta 

fram respondenterna inleds varje tema med en kort beskrivning som illustreras genom flera citat 

från transkriberat material. 

 

4.1 Arbetsrelaterade konflikter 

Detta tema kopplar tillbaka till första frågeställningen som fokuserar på hur kvinnliga 

respektive manliga respondenter upplever konflikter på arbetsplatsen. Skillnaden mellan de 

manliga respondenternas och de kvinnliga respondenternas upplevelser var inte så stor, det har 

visat sig att respondenterna har uttryckt liknande synpunkter och upplevelser om orsakerna till 

varför konflikter uppstår. 

 

4.1.1 Konflikter kan vara positiva 
Såväl kvinnorna som männen har uttryckt att konflikter i de flesta fall är konstruktiva och 

utvecklande för organisationen. Flera av respondenterna vi har intervjuat har medvetet gjort 

skillnad på konflikter och meningsskiljaktigheter eller missförstånd samt andra begrepp och 

sagt att de inte har erfarenheter av konflikter men däremot de övriga. Respondenterna utrycker 

alltså upplevelser av att arbetsrelaterade konflikter värderas olika beroende på hur man 

benämner dem, där ord som meningsskiljaktighet eller missförstånd inte är lika laddat som ordet 

konflikt i sig. Denna åtskillnad görs i ett försök att avdramatisera och lyfta fram de positiva 

konsekvenser cheferna ändå ser att konflikter kan bära med sig. 

 

[tystnad] Ja-a asså som chef så jobbar man… har jag ju erfarenheter av personal 

som… har haft eh, meningsskiljaktigheter eller… eh.. mer eller mindre svårt att 

komma överens [...] jag har inte varit med om nån stor konflikt som har… inte har 

löst sig eller om något bråk där jag eh.. själv liksom på något sätt har… varit i 

långvarig konflikt. Det kan jag inte säga. (IPK4) 

 
Det andra är väl att man inte ska benämna konflikten som konflikt för att det är 

inte…det är ett så pass laddat ord, konflikten, för det är ju…egentligen olika 

uppfattningar som… möts på något sätt, och det är ju i  grunden positivt för 

företaget. (IPM2) 
 

Om man kan avdramatisera och lyckas lyfta fram de positiva konsekvenser som konflikter kan 

föra med sig kan konflikter alltså stå för konstruktivitet. Denna konstruktivitet lyfts av de 

kvinnliga respondenterna, genom att de framhåller att man lär sig av dem om man reflekterar 

kring dem. De manliga respondenterna beskriver konflikter som positiva, och att de leder till 

utveckling och kreativitet, dels för medarbetarna men även för organisationen. 

 
Så visst kommer det mycket gott ur det när man bara… man måste våga se det bara. 

(IPK8) 

 
Jag tycker att det är väldigt positivt för att det är ett första tecken på att man vågar 

ifrågasätta varandras roller, att gruppen är under utveckling. (IPK4) 
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Så att, en å annan konflikt kan va ganska konstruktiv. [...] Det kan leda till att man 

börjar tänka annorlunda. Och tänker man annorlunda så kan kreativiteten komma 

igång… (IPM9) 

 

 

4.1.2 Bristfällig kommunikation 
Det finns många åsikter om varför konflikter uppstår, en av dessa är bristfällig kommunikation. 

Enligt respondenterna leder bristande kommunikation till att man tolkar det sagda fel eller att 

man har olika förväntningar på vad som ska ske i arbetet. De kvinnliga respondenterna lyfter 

brist på förståelse och att inte lyssna på den andres upplevelser och åsikter som en grogrund för 

konflikter. 

 

Att man inte har en rak kommunikation, att man inte säger det man egentligen skulle 

vilja säga. (IPM6) 

 
Konflikter… beror ju väldigt ofta på en… ibland en brist på kommunikation, en brist 

på dialog. (IPK8) 

 
Om man inte vill höra, inte ta in nånting sånt utan… då, då blir det ju en massa saker 

som händer i gruppen istället då. (IPK10) 
 

En annan aspekt av bristfällig kommunikation lyfts genom respondenternas resonemang om att 

de själva kan kommunicera på ett sätt som kan orsaka respektive undvika konflikter. De 

manliga respondenterna uttrycker på lite olika sätt en medvetenhet om att de själva kan vara 

orsaken till konflikter på arbetsplatsen genom att antingen förmedla information på ett otydligt 

sätt, eller en omedvetenhet kring eget agerande. De kvinnliga respondenterna uttrycker inte 

denna medvetenhet lika explicit, utan resonerar mera proaktivt genom att förklara medvetna 

strategier för att undgå felaktiga tolkningar och missförstånd, vilket ändock visar att denna 

medvetenhet om chefens egna roll är närvarande även hos de kvinnliga cheferna. 

 
Och då kanske det är så att jag är ursprunget till konflikten för att jag har varit 

otydlig i någonting eller har sagt att den här frågan vill jag prata om i arbetslaget och 

att ni löser den och att dom inte klarar av att lösa den så. Så jag tänker att jag har 

också en del i det här. (IPM7) 

 
Sen kan man ju som chef ställa till konflikter själv liksom på.. många sätt som man 

kanske.. inte fattar själv hur man har gjort. [...] ja, man är trött nån dag och så går 

man förbi nån och så säger man inte hej och då uppfattar den som att det .. nu har 

chefen inte tyckt om mig liksom. Eller att man säger nånting som uppfattas på ett 

otrevligt sätt och det är ingen som berättar för en att man har varit otrevlig liksom, 

eller ja, man själv tycker ju inte det, så... (IPM2) 

 
Att undvika eventuella missförstånd eller….meningsskiljaktigheter eller.. ah kanske 

framförallt missförstånd i en sån mötessituation så just det här att förklara att varför 

är just du här, varför är just du här, vad är det vi ska göra och hur har vi tänkt oss 

lägga upp dom här timmarna, asså att sätta rätt förväntningar både på outcome och 

vad vi faktiskt … hur.. hur dagen ska gå till, det bäddar ju för att det inte blir några 

konstigheter... (IPK3) 
 

4.1.3 Resursfördelning och maktförhållanden 
Andra faktorer som respondenterna lyfter är obalans i maktförhållanden, orättvisor i 

resursfördelning, och otydliga direktiv och ramar, som inte sällan skapar oenighet och friktion 

mellan medarbetare. Respondenterna ger uttryck för att medarbetarnas olika förväntningar på 

exempelvis arbetsfördelning kolliderar, vilket leder till att arbetet stagnerar. 
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Starka kvinnliga individer som är väldigt lika.. i sitt.. i sitt sätt. Som kanske ofta i ett 

sammanhang eh… får samma roll och två i samma… samma roll i en grupperingen 

jamen då blir det lite ”nämen jaha, men vänta lite nu jaha har du den rollen nu nämen 

oj då”. Och likadant bland killar. Jag ser inte att det har med kön å göra utan att det 

är… att det snarare är om man hamnar i nån typ av otydlig roll…rollfördelning. 

(IPK3) 

 
Konflikter ligger ofta i olika förväntan, tolkning av uppdrag, otydlighet i 

gränsdragning… (IPK4) 

 
Där en grupp av mina medarbetare tyckte att dom också skulle ha samma fördelar 

som den andra gruppen hade, alltså man såg det som en fördel, men man såg det inte 

som ett ansvar. (IPM7) 
 

Vidare uttrycker respondenterna att konflikter ofta har en tendens att stagnera om medarbetare 

lägger fokus på individuell vinning istället för att fokusera på teamkänsla och gemensamma 

mål. De uttrycker alla på olika sätt att det inte är bra att gå in i en konflikt med inställningen att 

ha rätt i sin sak och försöka vinna argumentationen, utan man bör istället fokusera på 

samförstånd och gemensamma mål genom att lyssna och reflektera över vad motparten 

förmedlar. 

 

Det svåraste är nästan två aggressiva å… som tror att dom, det är bara mitt som 

gäller. (IPM9) 

 
Respektlöshet, att man kanske inte är eh… så intresserad och öppen av den andres 

agenda. Att man inte.. att man tänker.. man inte tänker ”vi” och ”oss”.. utan att det är 

”jag och mitt ” och ”du och ditt”. (IPK3) 

 
 Då tänker man… man går mest till sig själv och tänker att eh… ”Det här vill inte jag 

vara med om för att jag tycker ju inte att det är... alltså, vi glömmer ofta bort i dom 

här diskussionerna… det är ofta det som är grogrund för konflikter, alltså 

uppkomsten av konflikter, att man lägger in dom här personliga värderingarna… 

”Jamen så tänker inte jag” och ”så tycker inte jag”… (IPM7) 
 

 

4.1.4 Känslor är ofrånkomligt 
Det framkommer en viss kluvenhet till känsloaspekter i förhållande till konflikter. Några talar 

om hur konflikter kan bli destruktiva och svårare att hantera när man blandar in känslor i 

konflikterna. Medan några av männen upplever en fördel i att hålla känslor utanför och ägna 

sig åt sakfrågor, menar andra att privatliv och känslor påverkar individen i arbetslivet, varför 

det finns en mening med att lyfta dessa faktorer för att skapa förutsättningar för att lösa vissa 

konflikter. Några av de kvinnliga respondenterna menar också att det finns en viss mening med 

att ta upp om det är något i privatlivet som trycker, men att det inte får gå till överdrift. 

 

Det man ofta väver in, och jag vet inte om det har med typiskt kvinnliga 

arbetsplatser så, så är det att man lägger in sina egna känslor i det. Alltså man tänker 

inte att man är anställd i det ögonblicket som det kommer ett förslag om förändring 

eller vad det nu kan vara, en ny organisation eller att vi organiserar verksamheten på 

ett annat sätt eller… (IPM7) 

 
När man, asså, hamnar i en konflikt, så blir det ju väldigt lätt att… fokusera på fel 

saker. För att.. man blir känslomässigt engagerad i det hela och ja.. det blir svårt å.. 

liksom sortera ut vad som är vad. (IPM2) 
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Man ska kunna bjuda på sig själv och… ja, till en viss gräns så då. Sen ska man inte 

komma till jobbet med sina problem och älta dom där. Där går ju gränsen så, för det 

förekommer ju också. (IPK10) 

 

4.2 Konflikthantering 

4.2.1 Hjälp till självhjälp 
Respondenterna uttrycker att chefen är ytterst ansvarig för att se till att konflikter löses, men i 

ett första steg ska parterna försöka hantera dem själva genom dialog. Det lyfts också tankar om 

hjälp till självhjälp, vilket innebär att chefen intar en coachande roll och genom att resonera 

med berörda, bolla tillbaka ansvaret för hanteringen. 

 
Jag ger mig ju inte in i allting, det ska man inte göra heller tycker jag. Utan 

utgångsläget är att man… sinsemellan ska försöka lösa saker, om det uppstår så då. 

(IPK10) 

 
När det liksom börjar gå till överdrift då måste man ju agera på nått sätt och då är det 

ju chefens uppgift att gå in i en pågående konflikt och lösa.. försöka lösa den mellan 

parterna liksom. (IPM2) 

 
Att man får hjälp med att lösa problemet själv. [...] vi kan inte göra nånting med 

feedbacken som vi får, utan däremot hjälp till självhjälp… coacha tillbaka eller 

stötta. (IPK3) 
 

4.2.2 Förståelse minskar friktion 
Respondenterna förmedlar att det är en viktig del i konflikthanteringen att se till så alla parter 

får prata om sina problem och att säkerställa att alla parter blir hörda. Detta kan exempelvis 

lösas genom små avstämningar veckovis och att man vid en faktisk konflikt, utöver att prata 

med de berörda, även lyssnar med icke berörda som befinner sig i närheten eller arbetar 

tillsammans med de individer som har en konflikt. 

 
Många utav oss chefer har… jamen by weekly… små avstämningar bara ”hur är 

läget? Behöver du hjälp? hur känns det? Funkar allting?”. Och då.. då kan det ju 

komma pys. Och det är ju meningen! (IPK3) 

 
Då lyssnar jag av alla som är berörda, alltså, med konflikten… Alltså jag lyssnar på 

dom parterna där konflikten finns i [håller upp händerna som om han håller i en 

boll]. Och sen lyssnar jag även runt om dom [gör en större boll med händerna] så, 

vad är det som är sagt, vad är det som har hänt. (IPM7) 

 
Framförallt om man inleder samtalet med att det är viktigt att vi lyssnar på varann, 

alla tre parter här, om det är fyra eller… att alla får säga sitt, och så lyssnar vi 

verkligen på vad vi säger. (IPM9) 
 

Genom ovannämnda dialog och aktivt lyssnande ökar förståelsen, enligt respondenterna. De 

belyser förståelse för motpartens upplevelser och förväntningar som en viktig del i 

konflikthantering. Att lyssna aktivt innebär, för respondenterna, även att uppmärksamma 

signaler från individer som är mera introverta och försiktiga och att bjuda in dem i samtalet. 

 
Så efter det när vi hade lyft det, så var alla införstådda med hur hon hade det och då 

hjälpte någon annan till. Och så var det problemet ur vägen. (IPM6) 

 
Om man i all… den ilska eller den upprördheten man sitter i, om man tar sig tid å 

lyssna på den andra, så lär man sig ganska mycket. (IPM9) 
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Om du bara sagt vad du hade för agenda och om jag hade förstått det om vi hade, ja, 

förstått varandra lite tidigare så hade allt det här kunnat undvikas. (IPK3) 
 

Utöver att uppmärksamma och hjälpa in eventuella introverta och tystlåtna individer förmedlar 

respondenterna att det är viktigt generellt att uppmärksamma icke-verbala signaler för att förstå 

den man kommunicerar med. Även den talföre kan ha svårt att formulera sig. Man kan vara 

rädd för att såra med det man vill säga, eller att ett bakomliggande missnöje kan visa sig 

tydligare genom icke-verbal kommunikation. 

 

Sen kan man ju som chef också då på ett annat sätt försöka… läsa av situationen å 

personerna man pratar med liksom… om det är jobbigt eller om det är så att dom 

verkligen tycker att dom har sagt det dom vill eller om dom inte menar det dom 

säger eller om dom håller inne med saker och så vidare. [...] Sen ser man ju det på 

kroppsspråket om dom är lite…lite besvärade  eller om dom blir… röda om öronen 

eller om dom blir…tittar bort på nått sätt å ja, det är ju..sånna grejer man ser på 

kroppen liksom. (IPM2) 

 
Att man har förmågan att lyssna in, vad är det egentligen den här personen säger? 

För ibland kan vi ju säga saker med munnen, men vi kanske menar någonting annat. 

(IPK8) 

 
Alltså den icke-verbala den den… den kan ju vara en första signal till mig, när jag 

ser att någon är undflyende eller… alltså visar med kroppsspråket eller blicken nere i 

mattan så. Ehh.. Så det är ju en första signal till mig att här kan det finnas något som 

jag måste ta tag i. (IPM7) 
 

4.2.3 Vapenvila eller kompromiss 
Konflikter går, enligt respondenterna, inte alltid att lösa men de kan hanteras. En lösning syftar 

till att problemet inte längre är aktuellt, då parterna har enats. Att hantera innebär inte 

nödvändigtvis att konflikten är löst utan att den har kringgåtts genom att ändra på praktiska 

arbetsförhållanden eller genom att kompromissa. 

 

Det finns konflikter som jag tror är svåra att lösa, men man kan komma till en nivå 

som man tycker är acceptabel. Vi behöver inte älska varandra allihop. Men vi kan 

acceptera varandra. (IPK8) 

 
Alltså man måste inse att det finns en gräns… och så gör man det absolut bästa som 

går at göra då för bägge parter va. (IPM6) 

 
Men då får man plocka in nån annan och dela på dom liksom så att, jag har väldigt 

lite konflikter. Faktiskt. (IPK1) 
 

4.3 Manliga respektive kvinnliga uttryckssätt 
4.3.1 Genus eller personlighet 
Respondenterna håller sig restriktiva till huruvida genus har betydelse och menar istället att det 

beror på att det är olika personlighetstyper som ska samarbeta, alltså hur man tar till sig 

information, bearbetar den och reagerar på den. 

 

Eh att i ett strukturellt perspektiv på verksamheten så ligger det också i olika 

personlighetstyper..eh…att man… bearbetar  information, kommunicerar på olika 

sätt utifrån vilken personlighetstyp du är. (IPK4) 
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 Eeh..men det är ju klart att det finns ju skillnader mellan kvinnor och män men det 

är ju också skillnader mellan individer så att jag tror att det är mer skillnad mellan 

individer än mellan genusperspektivet. (IPM2) 

 
Nä där är det nog mera… personligheten tror jag. Det finns… ängsliga kvinnor, det 

finns ängsliga pojkar också. Det är mer personligheten när nån pratar med... vad 

dom... kan och inte kan säga till mig. (IPM9) 
 

Trots denna skepsis framhåller de manliga respondenterna att det är lättare att kommunicera 

med andra män och att det krävs en anpassning i kommunikation med kvinnor, då de upplevs 

reagera och agera på andra sätt. De kvinnliga respondenterna tog inte upp någon sådan skillnad 

i kommunikationsanpassning. 

 

Om jag skulle va ofokuserad på att lyssna på nån kille så… så tänker inte dom på 

det, [...] Men det är viktigt att visa sig engagerad. Totalt fokuserad på den… den 

stunden man diskuterar med… med kvinnor å… eh… verkligen lyssna in vad dom 

känner å tycker. (IPM9) 

 
Jag som man får vara… extra lyhörd… gentemot mina kvinnliga medarbetare, i det 

här fallet. (IPM7) 

 
Lättare å prata med män, tycker jag, för att då…då får man oftare veta vad dom 

tycker och tänker än från kvinnor. (IPM2) 
 

4.3.2 Manlig kommunikation 
Några likheter som framträder gällande manlig kommunikation är att respondenterna beskriver 

den som mer rak och offensiv och att den ibland kan upplevas som hård av motparten. De 

uttrycker vidare att män tänker mera enkelspårigt än kvinnor och att de förhåller sig hierarkisk 

till varandra. 

 
Man pratar ju om att män är hårdare och rakare och tuffare och man använder andra 

ord och så vidare som känns... jobbiga för mottagaren. (IPM2) 

 
Vi män har inte förmågan att tänka alla dom här kvinnliga så. Utan vi tänker att vi 

ska liksom rakt fram så. (IPM7) 

 
I deras (männens) värld är det ju aldrig, för det finns ju alltid en som är över och 

bestämmer, å alla rättar ju in sig i ledet så där blir ju aldrig några konflikter över 

huvud taget. Det är ju rätt så enkelt sätt att leva efter liksom. Har man en högre rang 

så rättar man in sig där. Det är inget att diskutera. (IPK1) 

 

Tuppfäktning är något som återkommer i respondenternas utsagor om manlig kommunikation. 

Denna tuppfäktning utvecklas i resonemangen som att parterna vill utöva makt över motparten 

när det inte finns några på förhand givna hierarkiska strukturer eller tydliga rollfördelningar, 

genom att exempelvis visa ett visst fysiskt eller verbalt övertag, eller att inte visa sig sårbar. 

 
Men sitter jag tillsammans med en kvinna och en man så är ju mannen… försöker 

vara… fysiskt… fysiskt större. Fysiskt starkare. Och visar inte sin sårbara sida på 

samma sätt. (IPK8) 

 
Män är ju mer, dom liksom sträcker lite på sig och försöker va liksom lite eeh… 

Tuppiga i och… eh, ska gärna liksom visa att det är dom som bestämmer. (IPK1) 

 



   

 

27 

 

Utöver rak och öppen kommunikation uttrycker respondenterna såväl explicit som implicit att 

män generellt är mera målfokuserade och uppdragsorienterade. Uppdrag är till för att lösas, 

resan från A till B handlar om hur uppgiften ska lösas och det är målet som står för 

motivationen. Utvärdering blir således inte aktuellt förrän männen har löst problemet. 

 
Män kanske generellt, inte… kanske bryr sig om… vi är här, vi ska dit nu kör vi... 

eh… å att sättet vi tar oss dit på kanske inte är så viktigt, jamen då... då lyssnar man 

inte heller.  Man har inte… det hänger ju ihop allting. Att är man mer rakt på och 

inte... det är målet som är motivationen inte hur... inte resan som spelar roll… då blir 

det inte så viktigt heller å… å få med sig alla.  Och så länge det levereras, så har man 

ju ingen anledning å… så länge man kommer framåt, eller närmar sig målet. (IPK3) 

 
Vilka skruvar och vilka spikar man ska använda och vad som finns i verktygslådan i 

princip så. (IPM7) 

 

4.3.3 Kvinnlig kommunikation 
Resultatet indikerar att kvinnor ägnar sig åt mera baktaleri än män. Respondenterna förmedlar 

en upplevelse av att kvinnor grupperar sig och samtalar med andra för att få stöd för sin åsikt 

från sina medmänniskor. De har tagit upp baktaleri som destruktivt och en orsak till att 

konflikter gror i arbetsgrupper. 

 
Medan det kvinnliga beteendet om nån får en fördel eller ett schema eller nånting bra 

så… så pratar man med alla andra, förutom den… det berör ofta liksom. (IPK4) 

 
Det kan ju va nån som inte riktigt passar in, och då blir det ofta lite såhär... då säger 

den här ”jamen den där...” och  ”va tycker du?... ” och ”den pratar så högt” och ”den 

tror att den är så duktig” och bla bla bla… och sen är liksom skitsnacket igång. 

(IPK1) 

 
Sen kan det va så också att kvinnor… oftare… försöker få medhåll på annat håll än 

hos mig, som personen har konflikten med. Det vill säga... dom försöker snacka skit! 

Om mig. Med sina kollegor för att liksom… få rätt. (IPM2) 
 

Andra egenskaper som respondenterna lyfter är att kvinnlig kommunikation generellt är 

mjukare och handlar om att involvera och ta hänsyn till många olika faktorer, så som mående 

och arbetsmiljö, utöver den arbetsuppgift som faktiskt ska utföras. Vidare ger respondenterna 

uttryck för att det är viktigt för kvinnor att utvärdera olika tillvägagångssätt och delmål och att 

få med sig alla innan man sätter hjulen i rullning. 

 
De kvinnliga chefer jag har haft har kanske varit… lite mera… lyhörda. Och lite 

mera intresserad av mående och arbetsmiljö… (IPK10) 

 
Mina kvinnliga kollegor kan gärna liksom tänka många många vägar [illustrerar med 

en slalombaneliknande gest i luften] innan man kommer fram. (IPM7) 

 
Det händer ju att vi går in i individers vad ska man säga… privatliv, nämen det som 

ligger utanför dom här timmarna som man är på arbets… platsen, därför att det är 

hela människan som påverkar oss. (IPK8) 

 

Detta att kvinnor fokuserar på faktorer som mående utvecklas i resonemang som att kvinnor 

har större fokus på att lyssna och förstå sin samtalspartner genom att reflektera över det 

motparten ger uttryck för. I och med detta uttrycker de även att kvinnor har en naturlig förmåga 

att fånga upp känslor och icke-verbala signaler. 
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Det vill säga dom har ett djupare lyssnade och dom pratar inte lika mycket själva för 

dom vill ju veta vad den andra tycker verkligen. (IPM2) 

 
Jag tror att kvinnor lyssnar mer.[...] så tänker jag då, att om man lyssnar då tar man 

in det den andra säger och funderar några varv… ”vad tycker jag om det här, ligger 

det nånting i det du säger som”… (PK10) 

 
Kvinnor kanske har längre... känselspröt [förtydligar med att visa med händerna]. 

Behöver inte anstränga sig lika mycket för å... å snappa det här som inte... sägs, som 

ja, man kan ana. Det är nog en förmåga som fler kvinnor har än män. (IPK3) 

 

4.4 Hållbar konflikthantering 

4.4.1 Högt i tak och sammanhållning 
För att förebygga konflikter på arbetsplatsen lyfter respondenterna vikten av att ha ett öppet 

klimat med högt i tak, genom att vara tillåtande och bjuda in till öppenhjärtighet. Ett sådan 

öppet klimat genererar, enligt respondenterna, ofta positiva effekter så som förbättrade eller 

alternativa resultat, samt att det inte sällan kan bidra till att locka fram kreativitet. Ytterligare 

en effekt som påtalas är att engagemanget ökar och leder till en starkare vi-känsla. 

 

Har du nått problem med mig, har du nått problem med nån annan så… så hjärtligt 

välkommen in till mig med en gång. Å ju fortare desto bättre. (IPM9) 

 
Mitt ledarskap är ju att alla ska liksom få säga sitt. Och känna att dom kan säga sitt 

och det tror jag verkligen att dom gör. (IPK1) 
 
Vi bjuder in dom i processen.” … och det gjorde vi… och dom var med från början, 

till slutet. Och här kommer en liten clue då som jag har som en röd tråd då. Och det 

är det är att: Du ska inte tro att du vet bäst själv. För det kom ju alltså fram förslag 

som vi, jag annars inte hade tänkt på, som var hur bra som helst. (IPM6) 
 

Utöver att skapa den tidigare nämnda vi-känslan i arbetsgruppen i syfte att öka kreativitet och 

nå mål, uttrycker respondenterna explicit att även trivsel och god stämning bör prioriteras för 

att uppnå sammanhållning i arbetsgruppen, och på så sätt proaktivt motarbeta destruktiva 

konflikter. 

 
Så har jag försökt å skapa en stämning som gör att det [skrattar till] inte blir så 

mycket konflikt. Och tydligen har jag lyckats ganska bra med det. (IPM9) 

 
Fikapauser på jobbet är jätteviktigt. Å då tycker jag inte man ska prata jobb.[…] å se 

lite hela… lite mer än den person som är på en arbetsplats och ska utföra en uppgift 

utan man… lite mer runt omkring så, då blir det mycket trevligare. Så det är viktigt. 

(IPK10) 

 
Att man faktiskt har lite roligt på vägen. Det skapar ju en massa energi. Och man 

undviker eh, fallgropar och onödiga missförstånd och potentiella liksom, 

konfliktsituationer. Du eliminerar risker. (IPK3) 
 

4.4.2 Närvaro i det dagliga arbetet 
Respondenterna ger uttryck för att chefens närvaro är en viktig ingrediens för att främja en 

öppen kommunikation och kunna fånga upp eventuella problem och inte missa information. 

Antingen genom att chefen bör finnas ute bland medarbetarna, eller genom att ha en öppen dörr 

och bjuda in medarbetarna till att söka upp chefen för samtal. Ytterligare ett alternativ är att 
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avsätta tid för kortare sammankomster och avstämningar i syfte att snabbt kunna identifiera och 

bryta eventuella problem. 

 

För jag får ju höra det! Det är ju det som är det positiva i ... när man är i driften. Att 

man får det tidigt och att det går å bryta då. (IPK1) 

 
Sen kan det ju va så som chef… att man är den siste som får höra det och det har gått 

en stund innan... det är det som är det viktiga… det är viktigt det vi börja med att jag 

vill komma ut mer i… i verkligheten och kunna lyssna av, under dagen om man 

säger. (IPM9) 

 
Jag vill ha en öppen dialog och tänker du på nånting, funderar du på nånting, eller 

tycker att jag har sagt nånting konstigt eller… ja. ta upp det med mig för jag vill 

det”. [...] För att… det är en viktig del i en arbetsplats över huvud taget tror jag att… 

den öppenheten finns så då. (IPK10) 

 

4.4.3 Feedback är centralt 
Feedback eller återkoppling är återkommande på olika sätt. Feedback anses främjande för 

utveckling av såväl organisation som individ samt att det är användbart i utvärderingssyfte. 

Verktyget används också av respondenterna för att reda ut eventuella missförstånd och 

säkerställa att rätt budskap har nått fram till mottagaren för att se till att alla parter har samma 

tolkning. Återkoppling är även en viktig beståndsdel för att i efterhand följa upp och borga för 

att konflikter inte blossar upp igen. 

 
Ja men kommunikation handlar ju om att budskapet man vill säga når fram. Och vi 

bär alla på våra ryggsäckar och värderingsgrund å uppväxt som gör att vi har ett 

filter och tolkar allting. Och det bästa sättet att säkerställa att budskapet har nått 

fram, det är å fråga; hur har du uppfattat det jag sa? Och få ett svar och sen hela tiden 

återkoppla då. (IPK4) 

 
Om man löser en konflikt så behöver det inte betyda att nu är allting frid och fröjd. 

Utan det kommer ju förmodligen lite efter den också då. Å då är det ju viktigt att 

fånga upp det. I så fall då. (IPK10) 

 
Då kan det vara så att jag bara liksom går ett extra varv. Och efterhöra ”hur tänker 

du inför det här nya som ska komma?” och såna saker, alltså att jag får fiska lite 

grann så. (IPM6) 

 

4.4.4 Blandade personalgrupper 
Respondenterna uttrycker att de ser fördelar med att blanda manligt och kvinnligt uttryckssätt, 

om än mellan raderna i vissa fall. Antingen genom att bygga upp heterogena personalgrupper 

med en blandning av kvinnor och män, eller genom att män kan lära sig vissa fördelaktiga sätt 

att kommunicera av kvinnor, som att lyssna aktivt och ta större hänsyn till, exempelvis mående 

och arbetsmiljö. Medan kvinnor bland annat kan lära sig bättre målfokusering och direkt 

kommunikation av männen. 

 
Det blir ofta väldigt bra när det blir män för då planar allt ut när man blandar upp 

det! Då blir det inte det där skitsnacket utan då blir det lite mer... glada... liksom så. 

(IPK1) 

 
Det här med blandad arbetsgrupp då, asså… män behövs… för att det ska bli en bra 

balans så. På alla sätt och vis.  Det blir en bättre stämning över huvud taget så. Och 

det finns inte det här utrymmet till… å kvinnor… dom mer… tråkiga egenskaperna 
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som ibland kan bli då, att… älta å det här som vi prata om, det får inte det här 

utrymmet då. Och… männen, alltså att det här att, kanske va lite mer 

resultatinriktade, ja.. det blir en balans mellan det här. (IPK10) 

 
Alltså jag tror på en mix utav det här. Alltså drömläget vore nog att ha 50 % kvinnor 

och 50 % män. (IPM7) 

 
Så det är klart att det finns ju fortfarande en viss poäng i att blanda män och kvinnor 

i gruppen för att det blir en annan stämning ändå. (IPM2) 

 

4.5 Sammanfattning 

Resultatet visar att ordet konflikt är laddat och kan behöva avdramatiseras med andra ord, som 

meningsskiljaktighet eller missförstånd. Respondenterna upplever att om man ser konflikter 

som konstruktiva kan de leda till lärande, utveckling och kreativitet, dels för medarbetarna men 

även för organisationen som sådan. Bristfällig kommunikation leder till feltolkningar och olika 

förväntningar vilket är negativt då detta kan ses som grogrund för konflikter. Det framkom en 

viss skillnad mellan kvinnors och mäns resonemang kring när chefer kan vara orsak till 

konflikter, där männen reflekterar över att det händer medan kvinnorna resonerar mera 

proaktivt genom att förklara medvetna strategier för att undgå felaktiga tolkningar och 

missförstånd. De kvinnliga respondenterna upplever även att brist på förståelse och att inte 

lyssna på motparten kan leda till oförenligheter. Fokus på individuell vinning, makt, 

resursfördelning och att inte kunna skilja på person- och sakfrågor skapar enligt respondenterna 

friktion, gör konflikter svårare att lösa och hindrar produktivitet. Dock poängterar många av 

respondenterna att individens känsloliv inte bör förbises. 

 

Respondenterna ger uttryck för sitt ansvar att konflikter hanteras, antingen genom coachning 

eller som tredje part, men först efter att berörda parters egna försök har havererat. 

Konflikthanteringen handlar enligt respondenterna om att skapa förståelse genom att se till att 

alla berörda blir hörda och får komma till tals, och det är viktigt att uppmärksamma icke-verbala 

signaler. Resultatet visar att alla konflikter inte går att lösa, men att det oftast går att uppnå en 

nivå där parterna kan acceptera varandra. 

 

Respondenterna håller sig restriktiva till huruvida genus har betydelse för kommunikation eller 

om det istället är knutet till personlighet. Trots denna skepsis framhåller flertalet manliga 

respondenter att det krävs en anpassning i kommunikation med kvinnor då de upplevs reagera 

och agera på andra sätt. Det manliga sättet att kommunicera uttrycks som rakare, mera offensivt 

och har en hierarkisk struktur. Vidare har begrepp som tuppfäktning och en manlig önskan om 

maktövertagande genom fysiskt övertag återkommit i respondenternas beskrivningar. Kvinnor 

ägnar sig åt baktaleri i större utsträckning än män, för att få stöd för sin åsikt hos andra. Vidare 

lyfter respondenterna egenskaper som involverande, ta hänsyn till påverkansfaktorer och att 

utvärdera eventuella hinder i förväg som mer representativa för kvinnlig kommunikation. 

Dessutom visar resultatet att kvinnor har bättre förmåga att lyssna, reflektera och fånga upp 

icke-verbala signaler. 

 

På frågan om hållbarhet i konflikthantering tar respondenterna upp flera framgångsfaktorer, 

såsom; öppet och tillåtande klimat, öppenhjärtighet, sammanhållning, trivsel och god stämning. 

Dessa faktorer har enligt respondenterna positiva effekter för såväl produktivitet som 

kreativitet. Vidare framkom att en öppen kommunikation, genom att chefen är närvarande i det 

dagliga arbetet, eller så kallad öppen-dörr-filosofi, gör att konflikter snabbt kan identifieras och 

hanteras. Respondenterna tar upp feedback som ett viktigt verktyg för att främja utveckling, 
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reda ut och förhindra missförstånd, samt följa upp och förhindra att konflikter ligger och glöder. 

Avslutningsvis poängterar respondenterna en fördel i att verka för heterogena grupper då de ser 

att såväl kvinnor som män har olika fördelaktiga uttryckssätt som främjar konstruktiv, hållbar 

kommunikation och tillika konflikthantering. 
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5. DISKUSSION 
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion, där resultatet presenteras i enlighet med studiens 

frågeställningar och förankras i den teoretiska referensramen som presenterats i kapitel två. 

Därefter följer metoddiskussion där vi kritiskt reflekterar över studiens tillvägagångssätt. 

Avslutningsvis presenteras slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Arbetsrelaterade konflikter 
Ambitionen i studiens första frågeställning var att ta reda på om kvinnliga respektive manliga 

chefer upplever arbetsrelaterade konflikter på olika sätt, men vi kan konstatera att det inte varit 

någon större skillnad i deras upplevelser. Respondenterna ser konflikter som konstruktiva och 

ett positivt inslag i arbetslivet då de leder till kreativitet, förbättrad målbild och utveckling för 

såväl organisation som individ. Detta bekräftas av Lennéer-Axelson och Thylefors (1996) som 

lyfter konflikter som normala inslag i arbetslivet, och att de fyller en positiv funktion för 

kreativitet och produktivitet samt att det är först när konflikter får ligga och gro som de blir 

destruktiva för verksamheten. Att resultatet inte visar på några skillnader mellan kvinnornas 

och männens upplevelser kan bero på att ledarstilar har företräde framför genus och att det 

ligger i chefens roll att lyfta fram det positiva, eller att resultatet är sprunget ur en kvinnlig 

anpassning till manliga normer, där det är en manlig egenskap att ha ett målfokuserat sätt att 

förhålla sig till konflikter. För att öka möjligheten att nå en lösning istället för att anklaga 

använder respondenterna mindre laddade ord som meningsskiljaktighet hellre än konflikt. 

Denna inställning återkommer i Ahrenfelt och Berners (2010) resonemang kring att konflikter 

upplevs som negativa i vår kultur och att detta leder till att man letar syndabockar istället för 

att försöka lösa konflikterna. När man tittar på olika definitioner av konflikt innehåller de 

många destruktiva ord som strid och kamp (Ekeland, 2006; Larsen, 2002; Lenéer-Axelson & 

Thylefors, 1996). Att avdramatisera kan handla om sådana associationer kring konflikter som 

ligger nära krig, terror och våld, vilka kan leda till en undermedveten rädsla för utplåning och 

därmed en känsla av ångest. Detta kan förklara en gängse uppfattning om konflikter som 

obehagliga och en ovilja att benämna dem just som konflikter. Ahrenfelt och Berner (2010) tar 

också upp chefens förhållningssätt till konflikter som viktigt för hanteringen av konflikterna. 

Utifrån ett tankesätt om att chefen har en ledande roll och förväntas visa vägen för medarbetarna 

kan chefens förhållningssätt vara avgörande för medarbetarnas förhållningssätt till konflikter. 

Att respondenterna vill avdramatisera genom att använda mindre laddade ord kan man alltså se 

som en medvetenhet kring deras egen inställning till konflikter som påverkansfaktor för hur väl 

konflikterna hanteras och används som katalysator för utveckling. Vidare kan denna 

medvetenhet om ett anpassat språkbruk visa på en kommunikativ kompetens hos 

respondenterna, vilket återspeglas i Madlocks (2013) resonemang om att kommunikativ 

kompetens har stor betydelse för effektiv konflikthantering. 

 

Resultatet visar att en vanlig upplevelse är att konflikter ofta uppstår på grund av bristfällig 

kommunikation, att inte lyssna på vad motparten säger och att man därmed tolkar det sagda fel. 

Larsen (2002) lyfter att bristfällig kommunikation kan leda till missförstånd och göra det 

svårare att nå en lösning. Språkliga oklarheter, på grund av känslor eller bristande tillit kan leda 

till personangrepp och upptrappning av konflikter (Larsen, 2002). Missförstånd beror enligt 

Larsen (2002) på att parterna tolkar det som sägs utifrån två skilda livsvärldar. I likhet med 

detta argumenterar Lennéer-Axelson och Thylefors (1996) att hur kommunikationen utvecklas 

kan avgöra huruvida en konflikt förebyggs, skapas eller förvärras. Det är därför också viktigt 

att tänka på hur man förmedlar ett budskap likväl som hur man tar emot ett budskap (Hargie, 
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2011; Rosenberg, 2010). Respondenterna uttrycker också upplevelser av att de själva kan 

orsaka missförstånd och konflikter genom bristfällig kommunikation. Denna medvetenhet 

illustrerar åter en viss kommunikativ kompetens, vilket kan ställas i relation till Madlock (2013) 

som visar på kommunikationens roll för effektivt ledarskap såväl som effektiv 

konflikthantering. I likhet med Larsens (2002) tankar om att känslor kan grumla förmågan att 

tolka och förstå budskap lyfter de kvinnliga respondenterna bristen på förståelse och att inte 

lyssna på motparten som ytterligare en grogrund för konflikter. Att känslor kan försvåra 

kommunikation tas också upp av respondenterna då de påtalar ett behov av att skilja på person- 

och sakfrågor i konflikter, där de upplever att känslor kan göra det svårare att hantera konflikter. 

De är dock lite kluvna till att helt sära på känslor och sakfrågor, då de uttrycker en medvetenhet 

om att privatliv och känslor påverkar individen i arbetslivet. Ekeland (2006) bekräftar även 

detta då han poängterar att det kan vara funktionellt att låta känslor få ett visst utrymme, då 

känslor inte är något individer väljer utan snarare ses som en indikation på någon form av 

obalans eller frustration. Känslor kan enligt Ekeland (2006) och Larsen (2002) mobilisera och 

motivera människor till att förändra situationen och inte bli passiva offer för sina känslor. 

Känslor är troligen en ofrånkomlig del av konflikter, oavsett om det handlar om att konflikter 

väcker känslor eller känslor väcker konflikter. Efter en jämförelse mellan respondenternas 

uttalanden och den teoretiska referensramen kan man diskutera om beaktandet av känslorna bör 

styras av vilken typ av konflikt det rör sig om. Det kan dock vara problematiskt att lägga 

ansvaret på chefen för avgörandet om konflikten är en sakfråga, eller om det handlar om att 

någon kränkt en annan persons känslor. Detta för att en och samma konflikt kan upplevas på 

olika sätt beroende på individernas bakgrund och livsvärld. Med detta i åtanke kan man 

argumentera för att känslor alltid bör tas i beaktande oavsett vilken typ av konflikt det rör sig 

om. Ytterligare argument för att ta upp känslor är att kränkningar också kan förekomma i 

konflikter som rör rena sakfrågor som hur en uppgift ska lösas. 

 

Respondenterna upplever att konflikter ofta består i att individer ger sig in i diskussioner med 

fokus på individuell vinning, med målet att gå segrande ur striden. Orsakerna till att konflikterna 

uppstår är bland annat resursfördelning, otydliga direktiv eller kollision av olika förväntningar 

på situationen. Jordan (2013) tar upp att en konflikt uppstår när parterna inte är villiga att ge 

upp tanken på sina önskemål, eller att någon hindrar dem från att få sina behov tillgodosedda. 

Adams och Galanes (2009) lyfter liknande tankar när de beskriver konflikter som oförenliga 

skillnader i förväntningar och värderingar. Enligt Jakobsen och Thorsvik (2014) handlar 

konflikter om resurser, prestige och maktförhållanden. Respondenterna lyfter vikten av att 

identifiera den underliggande orsaken och att fokusera på gemensamma mål och samförstånd, 

vilket Adams och Galanes (2009) anser som avgörande för chanserna att kunna lösa en konflikt. 

 

5.1.2 Konflikthantering 
När en konflikt uppstår mellan medarbetare framkom det av resultatet att det gängse 

tillvägagångssättet bland respondenterna är att inta en avvaktande hållning och låta 

medarbetarna försöka lösa den själva genom stöttning och coachning från chefen. Först när det 

visar sig att konflikten har gått i baklås ger sig respondenterna in i den genom att fungera som 

medlare och hjälpa parterna att lösa konflikten. Detta tillvägagångssätt styrks dock inte av 

tidigare forskning då exempelvis Plocharczyk (2006) istället poängterar effektiviteten i att 

genast ta tag i alla konflikter. Även Choi (2013) lyfter vikten av att höja arbetstillfredsställelsen 

genom att verka för samverkan och snabb lösning av konflikter. Även om forskningen lyfter 

vikten av snabba insatser behöver det inte nödvändigtvis vara negativt att inta en avvaktande 

hållning, då det ibland kan vara kontraproduktivt för konflikten att ge sig in i den, med 
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motiveringen att inblandning ger en i vissa fall obetydlig meningsskiljaktighet syre (Larsen, 

2002). Detta avvaktande förhållningssätt kan alltså för respondenternas del handla om att 

försöka bilda sig en uppfattning om huruvida det är en faktisk konflikt som behöver deras insats 

eller en mindre meningsskiljaktighet, som kommer att försvinna av sig själv. Ahrenfelt och 

Berner (2010) lyfter att det inte finns någon universallösning då alla organisationer och deras 

konflikter är unika. Utifrån detta resonemang är det konfliktens natur som avgör huruvida 

snabba insatser eller ett avvaktande förhållningssätt är det mest effektiva. Varje konflikt tycks 

således vara lika unik som de individer som befinner sig i eller omkring den och det kan tänkas 

att sanningen om konflikthanteringens mest effektiva aspekter ligger närmast respondenternas 

verklighet. Det är svårt att göra en förenklad modell och applicera den generellt. Det tycks vara 

så att konflikternas natur är den viktigaste faktorn i avgörandet om vilket förhållningssätt som 

är det bästa. Ett avvaktande förhållningssätt kan ge chefen möjlighet att avgöra konfliktens 

natur, om det krävs en insats för att återställa en god arbetsmiljö eller om konflikten kommer 

att hanteras av de berörda utan annan inblandning. Detta avvaktande förhållningssätt kan dock 

tänkas tolkas av medarbetarna som att chefen är konflikträdd eller inte engagerar sig i sina 

medarbetare, vilket i sin tur kan leda till missnöje och konflikter mellan medarbetare och chef. 

Likaså kan det tänkas att ett för överdrivet avdramatiserande kan tolkas som konflikträdsla. 

 

När konflikthantering blir aktuellt för våra respondenter visar resultatet på faktorer som aktivt 

lyssnande och att alla parter får prata ut om sina problem. Respondenterna lyfter också att 

förståelse för andras förväntningar och behov blir en naturlig följd av att faktiskt höra sin 

antagonist. Aktivt lyssnande kräver fokus och energi, och är en viktig grundpelare i 

konflikthantering genom att det möjliggör reflektion och utvärdering av det som sägs (Hargie 

2011; Hilmarsson, 2012; Lenéer-Axelson & Thylefors, 1996). Detta att uttrycka sina behov och 

förväntningar på ett assertivt sätt och på så sätt få motparten att se och förstå gör det svårt för 

denne att försöka tvinga fram sin vilja (Ekeland, 2006; Hargie, 2011; Rosenberg, 2010). Vi kan 

därför se att NVC i viss utsträckning används av respondenterna, även om de inte själva 

uttrycker detta medvetet. En tredje part har till uppgift att styra kommunikationen på ett 

opartiskt, konstruktivt och dialogfrämjande sätt, för att hålla fokus på sakfrågan och verka för 

samarbete genom att skapa förståelse för motpartens önskemål och behov (Ekeland, 2006; 

Hilmarsson, 2012). Även om respondenterna själva inte uttrycker att de agerar medlare kan vi 

se att det är denna roll de ikläder sig, vilket stämmer överens med Ekeland (2006) och 

Hilmarssons (2012) teorier och beskrivning av medlarrollen. 

 

En annan och viktig del av kommunikation i konflikthantering är det som av Hargie (2011) 

benämns som kroppsspråk och icke-verbal kommunikation. Det är viktigt att uppmärksamma 

såväl kroppsspråk som icke-verbala signaler i syfte att vårda relationer och hantera konflikter, 

då det är i denna, inte alltid medvetna, kommunikation som viktiga signaler kan fångas upp och 

också ge samtalspartnern utrymme för eftertänksamhet (Hargie, 2011; Hilmarsson, 2012). 

Respondenterna visar också denna medvetenhet om att de själva måste fokusera på icke-verbala 

signaler för att fånga upp och få med alla personlighetstyper i dialogen, då de är medvetna om 

att kommunikation kan innehålla dubbla budskap och att den icke-verbala kommunikationen 

då kan lyfta det som ligger närmast sanningen. 

 

Respondenterna ger uttryck för att alla konflikter inte går att lösa utan kan hanteras till exempel 

genom omplaceringar eller förändringar i arbetsscheman, vilket motstrider Rosenbergs (2010) 

tankar kring NVC. Rosenberg (2010) argumenterar för att man får ta till andra metoder så som 

bandinspelning och rollspel om man inte kan få partnerna att mötas. Hilmarsson (2012) tar upp 

handlingsmönster som kompromisser som att partnerna tvingas gå halva vägen var och att det 
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då egentligen innebär att båda har förlorat. Rosenberg (2010) kan tolkas som att det alltid går 

att lösa en konflikt om tillräckligt med tid avsätts för konflikthanteringen, medan Ekeland 

(2006) å sin sida lyfter en problematik i att försöka jaga lösningar på konflikter då det snarare 

kan generera improduktivitet. Det kan tänkas att respondenterna ser det ur ett perspektiv där tid 

och resurser är begränsat. Att försöka lösa alla konflikter kan innebära stora kostnader för 

organisationen i form av sänkt produktivitet, men att ignorera konflikter kan även det innebära 

minskad produktivitet på grund av försämrad arbetsmiljö, psykisk ohälsa och därmed sänkt 

kreativitet. Det kan därför tänkas att en hantering genom exempelvis omplacering kan vara 

chefernas sätt att balansera ansvaret för sina medarbetares välmående i kombination med 

ansvaret för att hålla produktiviteten uppe. Det kan också tänkas att Larsens (2002) resonemang 

om att inte ge näring åt obetydliga konflikter kan handla om samma prioritering av produktivitet 

och besparing av personella resurser för respondenterna. 

 

5.1.3 Manliga respektive kvinnliga uttryckssätt 
Inledningsvis ansåg respondenterna inte att det är någon skillnad mellan mäns och kvinnors sätt 

att kommunicera, utan framhöll istället att det snarare handlar om personlighet. Man kan 

diskutera om denna spontana reaktion, att det handlar om personlighet, beror på att diskursen 

om jämställdhet kan ha resulterat i en institutionalisering av sociala strömningar om genus, till 

att fokus på personlighet är mera produktivt. Eller att ett könsneutralt resonemang är det enda 

rationella och objektiva, vilket går i linje med Carstensens (1997) och Börjeson och Meyers 

(1997) diskussion kring genus som icke rumsren vetenskap. Det kan vidare tänkas att vi fått 

detta resultat då cheferna förhåller sig till deras roll konstant som icke-värderande och inte bör 

göra skillnad utifrån deras position, oavsett könstillhörighet. Efter några uppföljningsfrågor 

framkom det dock att männen ägnar sig åt någon form av anpassning av sitt sätt att 

kommunicera, framför allt när de pratar med kvinnor. Detta kan ställas i relation till Dimbleby 

och Burtons (1999) tankar kring att kommunikation utgår från att vi påverkas av vår kulturella 

och sociala miljö och att all kommunikation därför utgår ifrån subjektiva tankar. Utgår man 

ifrån att män och kvinnor insocialiseras i olika sätt att kommunicera (Börjeson & Meyer, 1997; 

Carstensen, 1997; West & Zimmerman 1987) torde genus ha betydelse för hur kvinnor 

respektive män kommunicerar lite olika. Palomares (2012) lyfter också ett resonemang om att 

det faktiskt är små skillnader i manlig och kvinnlig kommunikation, och presenterar ett flertal 

förslag så som personlighet, kontext eller sociala strukturer. Lyssnandet ingår i fenomenet 

kommunikation och även om Hargie (2011) skriver att det är personliga egenskaper i 

kombination med kontext som styr interaktionen, tar han också upp genus som en av flera 

faktorer som kan påverka vad vi lyssnar efter och vad vi tolkar in. Man kan tänka sig att männen 

här utrycker en medvetenhet om att kvinnorna de pratar med även kan höra och tolka det 

förmedlade budskapet subjektivt, utifrån de föreställningar de har lärt sig genom socialisering 

och kultur, vilket alltså gör att det kan finnas två källor till att ett budskap kan uppfattas på olika 

sätt. Denna kommunikativa anpassning som männen ägnar sig åt skulle i så fall kunna vara ett 

sätt att försöka undvika missförstånd och oenigheter. Det kan tänkas att de kvinnliga 

respondenterna inte lyfter denna anpassning explicit mot bakgrund av att kvinnor ständigt 

anpassar sig och sin kommunikation i enlighet med sociala normer och regler för att uppnå 

trovärdighet, i likhet med Carstens (1997) resonemang kring kvinnors sätt att uppnå legitimitet 

genom könsneutral klädsel och en balans mellan kvinnligt och manligt sätt att kommunicera. 

Frågan om vi gör kön i större utsträckning när vi kommunicerar med individer av det motsatta 

könet, uppkommer i denna diskussion. Genus är allestädes närvarande och underbygger sociala 

strukturer, vilka i sin tur reproducerar gamla könsmönster. Det kan vidare tänkas att män 

generellt inte behöver anpassa sig i samma utsträckning därför att samhällsstrukturerna är 
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baserade på en manlig norm och att detta är en anledning till att de manliga respondenterna 

reflekterar över behovet av att anpassa sin kommunikation i förhållande till kvinnor. 

 

Denna inställning till att personlighet väger tyngre än genus följde med igenom samtliga 

intervjuer, men vid djupare frågor kring om det finns några skillnader mellan manligt och 

kvinnligt kommunikativt uttryckssätt framkom ändå små skillnader som kan vara av betydelse. 

Männen har enligt respondenterna tendens att kommunicera rakare, mera offensivt och att tänka 

mera enkelspårigt. De har också ett mera hierarkiskt förhållningssätt till varandra och till 

problem som ska lösas, där motivationen är att ta sig från A till B. Detta bekräftas av Hargie 

(2011) som beskriver att män generellt använder sig av kortare svar och explicit språk. Såväl 

Tannen (1992) som Ahrenfelt och Berner (2010) och Mral (1999) bekräftar denna hierarkiska, 

lösningsorienterade och målinriktade fokusering och lyfter hur män snarare byter samtalsämne 

än erkänner okunskap i syfte att inte förlora status. Vidare återkommer respondenterna till 

tuppfäktning som främst en manlig egenskap i förhållande till konflikter och konflikthantering. 

Det kan diskuteras om denna offensiva strategi och oron att tappa status kan vara en del av 

tuppfäktningen som visar sig när konflikter uppstår. Palomares (2012) likställer maskulinitet 

med dominant beteende och enligt Hargie (2011) ses ett självhävdande eller assertivt 

förhållningssätt generellt som ett manligt drag, vilket kan bekräfta upplevelserna om att 

tuppfäktning tycks vara ett främst manligt beteende i konflikter. 

 

Kvinnor grupperar sig enligt respondenterna och samtalar med andra för att få stöd för sin åsikt. 

Detta att samtala med andra i syfte att få stöd kan också tolkas som baktaleri, något som 

respondenterna också tar upp som en kvinnlig egenskap. Generellt är kvinnlig kommunikation 

mjukare och handlar enligt respondenterna om att involvera och ta hänsyn till många olika 

faktorer. Kvinnor lägger också större fokus på att lyssna och förstå, och att reflektera över det 

budskap som förmedlats. Respondenterna uttrycker att kvinnor har en naturlig förmåga att 

fånga upp känslor och icke-verbala signaler. Begrepp som samhörighet, samförstånd, fokus på 

nätverk och social anknytning, affiliativt förhållningssätt i kommunikation, samt att visa 

intresse för andra lyfts som specifika för kvinnlig kommunikation (Hargie, 2011; Mral, 1999; 

Palomares, 2012; Tannen, 1992). Vidare har kvinnor en tendens att svara fylligare, med ett 

mera känsloladdat ordförråd och att vara förstående, lyhörda och omhändertagande. Kvinnor 

lyssnar aktivt på såväl det sagda som det som förmedlas mellan raderna eller genom icke-verbal 

kommunikation (Carstensen, 1997; Ekeland, 2006; Hargie, 2011; Mral 1999; Palomares, 2012). 

Ahrenfelt och Berner (2010) beskriver i likhet med respondenterna i denna studie att kvinnor 

har en ökad förmåga att relatera till flera aspekter i ett och samma samtal. 

 

Flera av de författare som tagits upp i teori och tidigare forskning har gjort jämförelser mellan 

manlig och kvinnlig kommunikation (Hargie, 2011; Tannen, 1992). Respondenterna har tagit 

upp baktaleri som något som oftare sker i kvinnlig kommunikation och att detta kan vara en 

orsak till att konflikter uppstår. De har också lyft tuppfäktning, och att detta är en negativ aspekt 

i manlig kommunikation. De skillnader som tas upp av Tannen (1992) kan ses som irrelevanta 

för år 2015 på grund av dess ålder, kvinnor och män har förändrats under tiden och man kan 

tänka sig att jämställdhetsarbetet faktiskt har lyckats uppnå en anpassning av gamla normer till 

dagens samhälle. Dock har även Hargie (2011) tagit upp flera aspekter som Tannen (1992) fann 

20 år tidigare, vilket antyder att det faktiskt fortfarande är vissa skillnader mellan manligt och 

kvinnligt sätt att kommunicera, vilket också återges i respondenternas svar att de upplever vissa 

skillnader mellan kvinnligt och manligt sätt att kommunicera. Eskner Skoger (2015) tar upp att 

jämställdhetsarbetet idag anses som klart och att en stor del av diskursen handlar om att 

identifiera skillnader för att sudda ut dom, vilket man kan tolka in i respondenternas sätt att 
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spontant besvara frågan om skillnader mellan män och kvinnor som obefintliga. Det kan vara 

så att respondenterna har valt att fokusera på personlighet då ett fokus på könsskillnader är mera 

laddat och riskerar att reproducera gamla destruktiva normer som man arbetat hårt för att bli av 

med, men också för att det kan kännas svårare att förändra sociala normer än individers 

personligheter. Efter denna jämförelse mellan respondenternas svar och genomgången av teori 

och tidigare forskning kan man med visst fog konstatera att det finns vissa, om än små skillnader 

mellan kvinnors och mäns sätt att kommunicera. Frågan är då om det i dessa skillnader finns 

aspekter och uttryckssätt som är särskilt konstruktiva när det kommer till konflikthantering och 

hållbara lösningar. 

 

5.1.4 Hållbar konflikthantering 
Flera av tidigare nämnda författare tar också upp dialogfrämjande som en viktig del i 

konflikthantering (Ekeland, 2006; Hargie, 2011; Rosenberg, 2010). Detta kan även ses i 

respondenternas svar där de tar upp chefens närvaro som ett sätt att snabbt fånga upp eventuella 

problem och bjuda in till dialog, antingen genom att chefen befinner sig nära produktionen eller 

genom vad som skulle kunna kallas öppendörrpolitik. Respondenterna tar också upp 

inplanerade veckovis avstämningar i proaktivt syfte, vilket också lyfts av Lennéer-Axelson och 

Thylefors (1996) som dock ser ett behov av dagliga kortare avstämningar, för ventilering och 

underhåll av arbetsklimatet. Respondenterna har således funnit egna sätt att låta medarbetare få 

prata om de problem som uppstår i det dagliga arbetet, vilket kan tyckas naturligt utifrån ett 

resonemang om att organisationer och dess konflikter är lika individuella som de individer som 

befinner sig i dessa organisationer (Ahrenfelt & Berner, 2010). 

 

Ett sätt att hantera konflikter är enligt respondenterna att proaktivt verka för ett öppet klimat 

med högt i tak, och att arbeta med att skapa tillåtande attityder och bjuda in till öppenhjärtighet, 

för att förhindra att konflikter blir destruktiva. Detta leder enligt respondenterna inte bara till 

förbättrade eller alternativa resultat och kreativitet, utan även till ett ökat engagemang bland 

medarbetarna och en starkare vi-känsla. Konflikter och konflikthantering är energikrävande och 

leder till minskad trivsel och produktivitet (Ahrenfelt & Berner, 2010; Choi, 2013). Detta 

bekräftas implicit av respondenternas tankar kring proaktivt arbete i syfte att framkalla en vi-

känsla och därmed öka såväl kreativitet som produktivitet. Man kan också diskutera om detta 

att skapa en tillåtande miljö med högt i tak, som enligt respondenterna främjar kreativitet vid 

problemlösning i det dagliga arbetet, kanske i sig sedan gör att man snabbare hittar kreativa 

lösningar på meningsskiljaktigheter, då man överför en positiv atmosfär till 

konflikthanteringen, som i sig också handlar om att lösa ett problem. Att ur ett långsiktigt 

perspektiv låta konflikter få utrymme i vardagen skulle kunna leda till effektivare 

problemlösning och öka medarbetarnas självständighet, vilket kan gynna organisationen i form 

av ökad produktivitet. 

 

Feedback används av respondenterna i utvärderingssyfte och för att reda ut eventuella 

missförstånd, säkerställa att rätt budskap har förmedlats samt för att se till att alla parter har 

samma tolkning. Feedback är också viktigt för att följa upp och säkra att konflikter inte blossar 

upp igen. Denna feedback tycks användas såväl proaktivt som i konflikthanteringssyfte i 

respondenternas dagliga arbete, och lyfts som verksamma strategier inom konflikthantering av 

flera forskare (Ekeland, 2006; Hilmarsson, 2012; Rosenberg, 2010). Forskarna beskriver vikten 

av att arbeta för att finna gemensamma intressen och genom metakommunikation verka för att 

utsagor tolkas lika av båda parter, och fokus på att återkoppla egna känslor, önskemål och behov 

i förhållande till motpartens (Ekeland, 2006; Hilmarsson, 2012; Rosenberg, 2010). 
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Slutligen lyfter respondenterna heterogena personalgrupper som ett sätt att förbättra 

arbetsklimat och förhindra konflikter och belyser att de upplever att det finns fördelar med såväl 

kvinnligt som manligt sätt att kommunicera, där båda grupperna har att lära sig av varandra. 

Några av de mest fördelaktiga kommunikativa uttryckssätten som lyftes var att lyssna aktivt 

och ta större hänsyn till omkringliggande faktorer respektive bättre målfokusering och direkt 

kommunikation. Aktivt lyssnande, öppen dialog, förståelse, respekt och hänsynstagande till 

andras känslor och upplevelser, liksom empatisk kommunikation och kompromiss är viktiga 

ingredienser om konflikthantering ska ha en chans att lyckas (Ekeland, 2006; Hilmarsson, 2012; 

Rosenberg, 2010), liksom emotionell intelligens och samverkan (Choi, 2013; Plocharczyk, 

2006). Alla dessa egenskaper återfinns i vad som beskrivs som karaktärsdrag i kvinnlig 

kommunikation av såväl forskare som våra respondenter. Manliga karaktärsdrag så som rak, 

informativ och neutral kommunikation och att på ett respektfullt sätt hävda sina egna behov, 

vilket benämns som assertivitet, är också viktiga beståndsdelar (Hargie, 2011; Mral, 1999; 

Tannen, 1992). Likaså tar man upp vikten av att hålla fokus på nuläge och att hålla sig till 

sakfrågan för att främja samverkan mellan parterna (Ekeland, 2006; Hilmarsson, 2012; 

Rosenberg, 2010). Resultatet visar att de olika aspekter som respondenterna lyft återkommer i 

NVC, där Rosenberg (2010) dock inte talar om dessa aspekter som karaktäristiska utifrån 

könstillhörighet, utan som ett samlat förhållningssätt som bör användas för optimal 

konflikthantering. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Intentionen har varit att inta ett induktivt förhållningssätt gällande relationen mellan teori och 

empiri, men det kan vara svårt att dra skarpa gränser mellan det induktiva och det deduktiva 

förhållningssättet (Bryman, 2011), då det krävs en viss förförståelse för att ett intresse för ett 

visst fenomen ska uppstå. Ändock har studien utgått ifrån respondenternas utsagor, som vi 

sedan har jämfört med tidigare forskning och teori, vilket vi ansåg vara lämpligt för en kvalitativ 

studie med en hermeneutisk ansats. 

 

Hermeneutik förutsätter förförståelse för att kunna göra rimliga tolkningar. Med tolkningar 

följer en risk att övertolka eller feltolka, men eftersom vi har varit två igenom processen har 

respektive tolkningar kunnat diskuteras för att nå en rimlig slutsats och därmed uppfylla 

konformitetskravet. Eftersom vi själva är individer som kommunicerar och har upplevt 

konflikter samt att insamlingsmetoden i sig är en kommunikativ process, är vi en del av 

fenomenet, vilket har gjort att vi kunnat dra nytta av dessa förkunskaper i analysen av 

materialet. 

 

Det fördes en kortare diskussion om studiens urvalsmetod där ett målstyrt urval stod som 

alternativ till bekvämlighetsurvalet, som sedermera användes i denna studie. Det målstyrda 

urvalet beskriver Bryman (2011) som icke-slumpmässigt urval där respondenterna metodiskt 

valts ut för att säkerställa studiens giltighet. Då det på förhand har formulerats urvalskrav skulle 

detta kunna argumentera för att ett målstyrt urval har använts. Det som talar emot detta är att 

de personer som valts ut för studien är de som funnits tillgängliga för oss, vilket är avgörande 

för ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Vi har medvetet valt att bortse från kontext, utöver 

det faktum att vi har försökt få en jämn fördelning av kvinnor och män i mans- respektive 

kvinnodominerade branscher. Palomares (2012) uttrycker en problematik gällande 

generalisering av resultat, då man bör ta hänsyn till påverkansfaktorer så som kontext och andra 

sociala identiteter än genus. Flera författare i såväl teori som tidigare forskning har fokuserat 

på specifik kontext, vilket kan göra att resultatet kan kännas främmande för andra branscher 

vars kontext ser annorlunda ut. I relation till detta har vi valt att inspireras av fenomenologisk 
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analysmetod, eftersom vi velat fånga essensen av upplevelsen av skillnader i kommunikativa 

uttryckssätt. Att vi har valt att bortse från kontext torde också, trots bekvämlighetsurvalet, göra 

att resultatet bör kunna appliceras brett oavsett bransch. 

 

Bryman (2011) lyfter en fördel med att vara två intervjuare i syfte att komplettera varandra och 

få djupare svar genom att ställa följdfrågor. Två intervjuare kan å andra sidan kännas 

skrämmande för respondenten, varför vi valde att genomföra dem separat, då vi såg att ämnets 

eventuella känsliga karaktär kunde hämma respondenten ytterligare. Det kan diskuteras 

huruvida egna tolkningar har skett i och med att intervjuerna har genomförts separat, men 

kontinuerliga diskussioner och ett kritiskt förhållningssätt anses ha motverkat denna risk. 

Intervjuerna spelades in, vilket också är vanligt i syfte att kunna återge materialet utan att tappa 

viktig information (Bryman, 2011). I och med detta torde risken för att tidigare nämnda egna 

tolkningar skulle ha fått företräde ha minimerats. Inspelning kan vidare hämma respondenten 

(Bryman, 2011), men vi har inte upplevt att våra respondenter skulle ha känt sig obekväma utan 

de talade fritt. Inledningsvis upplevde vi själva att ovanan att intervjua kan ha gett mindre 

fylliga svar från respondenterna då kombinationen att lyssna aktivt och ställa sonderande frågor 

är en färdighet som övas upp. Vi fullföljde ändå detta val då vi såg fler fördelar än nackdelar 

och upplevde att färdigheten att intervjua ökade ganska snabbt. Efter de två inledande 

intervjuerna såg vi ett behov av att göra vissa förändringar i intervjuguiden; i tema två ersattes 

en fråga med en ny då respondenterna fastnade i att presentera fler konfliktsituationer och dess 

hantering. Denna korrigering gjordes i syfte att förbättra kvaliteten, men nämnda kvalitet kan 

ifrågasättas på samma grunder. Med ett fenomenologiskt arbetssätt, som innebär att man 

inledningsvis går igenom transkriberat material i syfte att avgöra dess användbarhet anses 

kvaliteten på studiens resultat ändå vara god. 

 

Dessutom upplevde vi ett motstånd från respondenterna, att svara på de frågor gällande deras 

egna uttryckssätt gentemot kvinnor respektive män som ursprungligen stod i tema två, vilket 

kan ha att göra med deras chefsroll som kräver att de inte gör skillnad och att de förhåller sig 

neutralt i sin kommunikation oavsett motpartens könstillhörighet. Här kan vi se att den sociala 

rollen som chef har företräde framför könsrollen. Det visade sig också att frågorna var alltför 

generella för att ge svar på studiens frågeställningar, varför vi valde att hjälpa respondenterna 

att lägga fokus på verbal och icke-verbal kommunikation genom att be dem berätta om en 

specifik konfliktsituation. På grund av ett avhopp var vi tvungna att ta ställning till om en tionde 

person skulle sökas upp. I och med att studiens omfång inte varit särskilt omfattande kan det 

tänkas att detta avhopp kan ha påverkat resultatet mer påtagligt, då de kvinnliga respondenterna 

varit en mer till antal än de manliga. Efter genomgång av insamlat material och analys kan vi 

dock inte se att ytterligare en manlig respondent hade kunnat påverka studiens utfall radikalt i 

någon riktning. Däremot hade det varit önskvärt att göra uppföljande intervjuer för att, som vi 

tidigare har nämnt, komma åt problematiken att respondenterna kan tänkas ge svar som de tror 

förväntas av dem på grund av att vi ställer riktade frågor kring skillnader mellan manliga och 

kvinnliga kommunikativa uttryckssätt. Att vi som intervjuare dessutom är kvinnor kan tänkas 

ha påverkat respondenterna att anpassa svaren och därmed riskera att fastna i stereotypa 

skildringar som är socialt accepterade. Vi hade också önskat att intervjua avsevärt fler, för att 

öka överförbarheten. 

 

Vid litteraturgenomgången har vi sett att det råder delade meningar kring huruvida 

telefonintervjuer är en effektiv insamlingsmetod (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). I 

denna studie genomfördes en intervju via telefon, på respondentens begäran, där respondenten 

i brist på tillgång till icke-verbal kommunikation, vid ett tillfälle verbalt signalerade att denne 



   

 

41 

 

hade talat till punkt. Detta bekräftar Brymans (2011) ståndpunkt om att telefonintervjuer kan 

begränsa kommunikationen då intervjuaren inte hade möjlighet att fånga upp ansiktsuttryck och 

gester. Det kan dock tänkas att chefer idag har anpassat sig till tekniskt baserad kommunikation 

på grund av geografisk avlägsenhet, vilket gjorde att studien inte blev lidande av att det 

genomfördes en telefonintervju. Man kan därför diskutera att människor har utvecklats i takt 

med tekniken och i och med att den icke-verbala kommunikationen begränsas, förändras den 

verbala kommunikationen till att bli mera tydlig. 

 

Det visade sig vara framgångsrikt att göra en fenomenologisk kodning då transparensen mellan 

vårt resultat och intervjumaterialet är god samt att vi själva har kunnat förankra våra tolkningar 

och slutsatser i den ursprungliga empirin. Eftersom fenomenologins huvudsyfte är att fånga 

essensen av ett fenomen kan frågan ställas om denna studie gått miste om eventuella avvikande 

uttalanden från respondenterna, som kunnat påverka slutsatserna som dragits. Å andra sidan har 

studiens syfte varit att identifiera gemensamma upplevelser av skillnader i fenomenet 

kommunikation, varför vi valde att inspireras av fenomenologisk kodning. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det kan uppstå personliga konsekvenser under eller 

efter en intervju. Studiens fokus är komplext och när vi ber respondenterna att hålla sig kvar 

vid skillnaderna i kommunikativa uttryckssätt kan det tänkas att vi kanske hjälper till att 

reproducera gamla negativa normer, som vi fått lära oss att sudda ut, istället för att lyfta 

skillnader som kan ha positiv effekt. Troligtvis har inte denna studie påverkat respondenterna i 

deras grundläggande värderingar, då studiens omfattning är relativt liten. Med stöd i Eskner 

Skogers (2015) resonemang att jämställdhetsarbetet inte skulle vara klart, ser vi ett syfte med 

att försöka fånga upp nya sätt att komplettera varandra genom våra skillnader istället för att 

sudda ut dem och att väcka dessa tankar i såväl arbetsorganisationer som den pedagogiska 

forskningen. 

 

5.3 Slutsatser 
Studiens syfte har varit att studera chefers upplevelser av kommunikation i arbetsrelaterade 

konflikter och konflikthantering. Vidare har studiens syfte varit att identifiera kvinnliga 

respektive manliga uttryckssätt som upplevs främjande för hållbar konflikthantering. 

 

Inledningsvis var vi oroliga för att ämnet konflikt och konflikthantering skulle vara för känsligt, 

men det visade sig att genus nog varit mera komplext för våra respondenter än hanteringen av 

konflikter. Konflikter är ett positivt inslag och har en annan funktion i arbetslivet än den vanliga 

uppfattningen om att konflikter handlar om kamp och utplåning, så länge man kommunicerar 

och benämner dem på ett avdramatiserande sätt. I och med att chefer har det yttersta ansvaret 

för medarbetarnas välbefinnande på arbetet och att konflikter hanteras, är det viktigt hur de 

benämner konflikter och vilket förhållningssätt de har, för att konflikter ska kunna fylla en 

konstruktiv funktion. Rosenberg (2010) för resonemang kring vikten av språkliga färdigheter 

som ökar chanserna att skapa mindre konfliktfyllda arbetsplatser vilket återspeglas i studiens 

resultat då respondenterna ger uttryck för en medvetenhet kring hur de kommunicerar med sina 

medarbetare. 

 

Konflikter beror på kommunikativa brister, eller oförenliga skillnader i förväntningar och 

värderingar. För att kunna lösa konflikter bör man fokusera på den underliggande orsaken och 

titta framåt, genom att försöka se gemensamma mål och förväntningar. Icke-verbal 

kommunikation kan ofta avslöja dolda budskap, varför det är viktigt att vara medveten om det 

som uttrycks genom kroppsspråk och mimik, för att kunna fånga upp missnöje, 
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missförhållanden och orättvisor. Det finns alltså en poäng i att lyfta känslor i syfte att mobilisera 

och motivera, på ett sådant sätt att de inte passiviserar och får en destruktiv funktion i 

konflikthanteringen, men också för att språkligt lyfta effekten vårt handlande kan ha. Om man 

förstår sin motpart blir det således svårt att försöka tvinga denne att vika ner sig. 

 

Konflikter går inte alltid att lösa utan får ibland hanteras genom omplaceringar eller 

förändringar i organisationen, på grund av tid och resurser. Chefer har generellt ett avvaktande 

förhållningssätt till konflikter, i syfte att försöka identifiera konfliktens natur innan man ger sig 

in i den, men det finns också konflikter som faktiskt kräver snabb insats. Det krävs alltså en 

god kunskap om vad en konflikt är för att kunna avgöra konflikters natur och eftersom chefen 

inte sällan har en medlande roll i konflikter är det också en god idé att ha kunskap om 

konflikthantering. Att förmedla denna kunskap till medarbetarna kan öka deras förmåga att 

hantera konflikter på ett effektivare och mer självständigt sätt, vilket i sin tur torde gynna såväl 

arbetsmiljö som produktivitet i organisationen. 

 

Studien visar att det finns skillnader i sättet att kommunicera baserat på personlighet, men att 

genus inte kan avfärdas eftersom såväl respondenter som teoretiker lyfter skillnader i kvinnliga 

och manliga uttryckssätt. I och med att genusdebatten har fokuserat på att sudda ut de negativa 

skillnaderna är risken stor att man även har suddat ut det positiva. Nedanstående modell har 

utformats i ett försök att illustrera de karaktäriserande drag som visat sig i såväl intervjuer som 

den teoretiska referensramen. Dessa kommunikativa skillnader bör istället kombineras i 

konstruktivt syfte, genom att identifiera vilka egenskaper som medför negativt respektive 

positivt resultat i konflikthantering. 

 
Figur 1. Egenutformad modell inspirerad av Ahrenfelt & Berner, 2010; Choi, 2013; 

Hargie, 2011; Lenéer- Axelson & Thylefors, 1996; Mral, 1999; Tannen, 1992. 

 

Män och kvinnor fokuserar således på olika saker vilket gör att det kan vara en god idé att lära 

av varandra och kombinera dessa kommunikativa uttryckssätt för att främja hållbar 

konflikthantering. Detta visar även nyare teorier om konflikthantering, där vi kan identifiera en 

mix av kvinnliga och manliga kommunikativa egenskaper, även om Rosenberg (2010) själv 
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inte gör denna skillnad i sin beskrivning av NVC. Med detta sagt, kan och bör 

kommunikationen också ses som ett viktigt pedagogiskt verktyg i konflikthantering. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Arbetet med denna studie har visat att tidigare forskning har stort fokus på konflikthantering ur 

ett genusperspektiv i skolmiljö, men att andra miljöer som arbetslivet inte har fått samma fokus. 

Detta kan ha påverkat uppfattningen att kommunikativa skillnader beror på personlighet. 

Madlock (2013) har i sin forskning uppmärksammat att kommunikationens roll är 

förhållandevis outforskad i förhållande till konflikthantering, där vi även anser att det finns en 

lucka kring genusaspekten som skulle kunna utforskas vidare. För att ytterligare fördjupa sig i 

detta skulle en annan typ av studie kunna göras, till exempel genom en observationsstudie eller 

kvalitativa intervjuer i fokusgrupper för att se hur konfliktkommunikation utövas i praktiken. 

Denna studie har medvetet gjort en avgränsning från kontext, varför det kan vara intressant att 

ta kontext i beaktande genom en fördjupning i en specifik bransch eller organisation för att 

konkret ta reda på vilka konstruktiva funktioner konflikter kan generera. Makt har inte tagits 

upp i denna studie, men kan tänkas vara en intressant aspekt i förhållande till genus och 

medlarrollen i konflikthantering. Finns det tillfällen där det är mera fruktbart att ha en kvinnlig 

respektive en manlig medlare för att nå konstruktivitet och en hållbar konflikthantering? 
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Bilaga 1   MISSIVBREV 

   2015-11-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Petra och Helle och studerar beteendevetenskap med arbetslivspedagogisk inriktning 

vid Linköpings universitet. Under vårt examensarbete vill vi studera kommunikationen inom 

konflikthantering ur ett genusperspektiv. Därför vill vi intervjua dig som har en befattning 

som chef och som har upplevt konflikter och konflikthantering på arbetsplatsen. Intervjuerna 

kommer spelas in för att senare skrivas ner och vi uppskattar att intervjun kommer ta mellan 

30 - 45 minuter.  

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska aspekter. Detta 

innebär att du deltar på frivillig basis och har möjlighet att när som helst under processen 

välja att lämna studien. Vi kommer att avidentifiera intervjumaterialet genom omskrivning av 

namn och eventuell känslig information, som presenteras i resultatet, så att det inte ska kunna 

gå att härleda någon information som du lämnat, tillbaka till dig eller din arbetsplats.  

All data som samlas in kommer endast användas för denna kandidatuppsats och resultatet 

kommer att seminariebehandlas i utbildningssyfte.  

 

Kandidatuppsatsen kommer att publiceras i Diva som är en databas för uppsatser och 

vetenskapliga publikationer, och alla medverkande kommer om det så önskas få uppsatsen 

mejlad till sig när den är färdig. 

 

Din medverkan är betydelsefull för genomförandet av vår uppsats, vi är mycket 

tacksamma för ditt deltagande! 

 
Med vänliga hälsningar 

Petra och Helle 

 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss för mer information: 

 

Helle Holton-Jørgensen             Petra Hont 

heljoXXX@student.liu.se          pethoXXX@student.liu.se  

mailto:heljoXXX@student.liu.se
mailto:pethoXXX@student.liu.se


   

 

 

 

Bilaga 2   Intervjuguide (den reviderade) 

 

Information till respondenten: 

Informationskravet 
Syftet med denna intervju är att undersöka ledares syn på konflikter och konflikthantering på 

arbetsplatsen, som ett pedagogiskt moment i delkurs om kvalitativ vetenskapsteori. Intervjun 

beräknas ta ca 30 minuter och spelas in med hjälp av telefon/diktafon. 

Samtyckeskravet 
Jag vill informera om att du har rätt att bestämma över din medverkan i denna studie, vilket 

innebär att du när som helst kan välja att inte fullfölja ditt åtagande. 

Konfidentialitetskravet 
Inga namn, personnummer, arbetsplatser eller liknande kommer redovisas i resultatet av 

studien. Det inspelade materialet och transkriberingen kommer att sparas digitalt på en säker 

plats i ett par år och därefter raderas. 

Nyttjandekravet 
Alla uppgifter du lämnar idag får endast användas för detta ändamål, det vill säga redovisas i 

en kort rapport och sedan diskuteras i mindre grupp i form av ett examinerande seminarium 

vid Linköpings universitet. 

När vi nu pratar om kommunikation så menar vi såväl verbal kommunikation som icke verbal 

kommunikation, såsom gester, ansiktsmimik, röst, tonläge och kroppsspråk. Så vi vill att du 

försöker tänka på båda dessa sätt att kommunicera under denna intervju. 

 

Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat som chef? 

 Beskriv en vanlig dag på jobbet 

 Det talas ibland om skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer/ledare. Hur tänker 

du kring sådana skillnader? (Syftet är att få ett genustänk hos IP) 

 

Tema 1 : Konflikt och konflikthantering 

 Vad har du själv för erfarenheter av konflikter på arbetsplatsen (tidigare såväl som 

nuvarande)? 

- dito konflikthantering… 

- Vad känner du inför konflikter? (Konstruktiva? Destruktiva? Jobbiga? Spännande?) 

 Arbetar du aktivt för att förebygga konflikter på arbetsplatsen och i så fall på vilket 

sätt?  

- Vad gör du när du känner av att det finns en konflikt i arbetsgruppen? 

 Upplever du att det är någon skillnad i typ av konflikt som kvinnor respektive män 

hamnar i? på vilket sätt….? 

 Kan du berätta om ett tillfälle där hanteringen av konflikten lett till positivt resultat? 

 Varför tror du det blev så/vad berodde det på? 

 

Tema 2: Kommunikation 

(Vi ber IP ta en minut och visualisera en situation där en 

motsättning/konflikt/konflikthantering ägt rum och ställer sedan frågorna) 

 

 Kan du berätta ,så utförligt du kan, hur du upplever kvinnors, respektive mäns,verbala 

och icke verbala kommunikation när de befinner sig i den situationen du tänker på? 

Skiljer det sig på något sätt? Problematisera gärna!  

 Kan du berätta lite om personernas lyssnande?  

- Likadant? Vad lyssnar kvinnor/män efter?  



   

 

 

 

 vad var skillnaderna i deras sätt kommunicera i dessa situationer? 

 

Tema 3: Konflikthantering och hållbarhet 

 Om du tänker på mäns och kvinnors sätt att kommunicera (skillnaderna du nämde nyss 

), vilka egenskaper (verbala och ickeverbala kommunikationssätt) upplever du skulle 

vara mest användbara för att få en hållbar lösning på konflikten?  

 Vad ser du för fördelar (senare nackdelar) med att människor kommunicerar på de här 

olika sätten i konflikter? 

 

 Är det något mer du känner att du vill tillägga, som vi kanske har missat? Har vårt 

samtal väckt några tankar som du vill ska komma med?  

Tack för din tid! 

 

 

 

 

Intervjuguide 2 (den ursprungliga) 

 

Information till respondenten: 

Informationskravet 
Syftet med denna intervju är att undersöka ledares syn på konflikter och konflikthantering på 

arbetsplatsen, som ett pedagogiskt moment i delkurs om kvalitativ vetenskapsteori. Intervjun 

beräknas ta ca 30 minuter och spelas in med hjälp av telefon/diktafon. 

Samtyckeskravet 
Jag vill informera om att du har rätt att bestämma över din medverkan i denna studie, vilket 

innebär att du när som helst kan välja att inte fullfölja ditt åtagande. 

Konfidentialitetskravet 
Inga namn, personnummer, arbetsplatser eller liknande kommer redovisas i resultatet av 

studien. Det inspelade materialet och transkriberingen kommer att sparas digitalt på en säker 

plats i ett par år och därefter raderas. 

Nyttjandekravet 
Alla uppgifter du lämnar idag får endast användas för detta ändamål, det vill säga redovisas i 

en kort rapport och sedan diskuteras i mindre grupp i form av ett examinerande seminarium 

vid Linköpings universitet. 

 

När vi nu pratar om kommunikation så menar vi såväl verbal kommunikation som icke verbal 

kommunikation, såsom gester, ansiktsmimik, röst, tonläge och kroppsspråk. Så vi vill att du 

försöker tänka på båda dessa sätt att kommunicera under denna intervju.  

 

Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat som chef? 

 Beskriv en vanlig dag på jobbet 

 Det talas ibland om skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer/ledare. Hur tänker 

du kring sådana skillnader? (Syftet är att få ett genustänk hos IP) 

 

Tema 1 : Konflikt och konflikthantering 

 Vad har du själv för erfarenheter av konflikter på arbetsplatsen (tidigare såväl som 

nuvarande)? 

- dito konflikthantering… 

- Vad känner du inför konflikter?  



   

 

 

 

 Arbetar du aktivt för att förebygga konflikter på arbetsplatsen och i så fall på vilket 

sätt?  

- Vad gör du när du känner av att det finns en konflikt i arbetsgruppen? 

 Vad upplever du är dom vanligaste orsakerna den största anledningen till att konflikter 

uppstår på din arbetsplatsen?  

-          Upplever du att det är gemensamma drag för kvinnor och män? 

 Upplever du att det är någon skillnad i typ av konflikt som kvinnor respektive män 

hamnar i? på vilket sätt….? 

 

Tema 2: Konflikthantering och kommunikation 

 

 Upplever du att det är några skillnader i kvinnors, respektive mäns, 

uttryckssätt  verbala och icke verbala kommunikation när de befinner sig i en konflikt? 

På vilket sätt? Problematisera gärna!  

 När du kommunicerar med en kvinna i en konfliktsituation, hur gör du då? 

 När du kommunicerar med en man i en konfliktsituation, hur gör du då? 

 vad var skillnaderna i deras sätt kommunicera i dessa situationer? 

 

Tema 3: Konflikthantering och hållbarhet 

 Om du tänker på mäns och kvinnors sätt att kommunicera (skillnaderna du nämde nyss 

), vilka egenskaper (verbala och ickeverbala kommunikationssätt?) upplever du skulle 

vara mest användbara för att få en hållbar lösning på konflikten?  

 Kan du berätta om ett tillfälle där hanteringen av konflikten lett till positivt resultat? 

 Varför tror du det blev så/vad berodde det på? 

 

 

 Är det något mer du känner att du vill tillägga, som vi kanske har missat? Har vårt 

samtal väckt några tankar som du vill ska komma med?  

Tack för din tid! 

 

 


