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Abstrakt  

Malin Svensson  

Titel: Konflikthantering på mellanchefsnivå inom offentlig sektor  

 

2015         Antal sidor: 38 

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur mellanchefer inom offentlig sektor resonerar kring 

konflikthantering vid förändringsprocesser. Fem kvalitativa intervjuer genomfördes med 

mellanchefer inom vård och socialförvaltning utifrån en kvalitativ forskningsstrategi med 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet har analyserats utifrån tidigare forskning kring 

konflikthantering, mellanchefsrollen, lärande och motstånd samt utifrån begrepp i Schöns (1983, 

1987) teori. Analysen visar hur mellanchefer beskriver att de identifierar konflikter samtidigt 

som de hanterar dem. Samtalet är det främsta verktyget i konflikthantering. Respondenterna 

beskriver identifikation av konflikt via medarbetarnas signaler i form av ilska, frustration, 

kroppsspråk samt motstånd till förändring. Vid konflikthantering menar respondenterna att de 

agerar utforskande och reflekterande, då de beskriver hur de söker en förståelse för situationer. 

Undvikande av konflikter sker ej medvetet. Kompromiss vid konflikthantering genom 

delaktighet samt ett användande av auktoritet syns också i resultatet. Respondenterna uppfattar 

ett lärande i konflikthantering, samtalen med kollegorna blir en plattform där ett lärande sker och 

bidrar till organisationens kunskapsbank.  

 

Nyckelord: Konflikthantering, mellanchef, lärande, identifikation av konflikt 
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1. Inledning 
 

Under mitt tidigare sommarjobb som vårdbiträde väcktes mitt intresse för konflikthantering. 

Arbetsplatsen hade många konflikter, dessvärre verkade ingen hantera konflikterna. Cheferna 

lyste med sin frånvaro och konflikterna verkade ha pågått i många år. Det väckte min nyfikenhet 

kring hur mellanchefer resonerar kring konflikthantering.  

 

Konflikthantering är den process där en eller flera personer bedömer om en konflikt behöver 

hanteras och sedan vid behov ingriper i konflikten på olika sätt (Rahim, 1985). Uppfattningen 

om vad som är en konflikt är subjektiv; upplevelsen av att vara i konflikt kan vara ömsesidig 

eller ensidig. Utgångspunkten för konflikter är oenighet, människor tolkar och uppfattar 

situationer samt varanda olika vilket skapar konflikt (Ekeland, 2006). Förändring kan trigga 

konflikter genom dess ständiga närvaro i organisationer, via kontinuerliga förändringsprocesser 

samt planerad förändring (Bolman & Deal, 2005).  

 

Mina tankar kring konflikthantering rör sig kring dess nödvändighet; det är av största vikt att 

konflikter hanteras annars kan de påverka den sociala och psykologiska arbetsmiljön negativt 

eller ha en inverkan på hur arbetet utförs. Enligt Teague och Rouche (2011) ligger vanligtvis 

ansvaret för konflikthantering på mellanchefer. Mellanchefer utpekas som särskilt viktiga aktörer 

i konflikthantering, därför fokuserar denna studie på hur mellanchefer resonerar kring hantering 

av konflikter inom organisationer i förändring. Konflikthantering är intressant ur ett pedagogiskt 

perspektiv eftersom mellanchefer reflekterar kring hur de uppfattar lärande vid konflikthantering.  

 

Nedan följer en beskrivning av den position mellanchefer inom offentlig sektor befinner sig i vid 

hantering av konflikter.  
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2. Bakgrund 

 

Kärt barn har många namn, även mellanchefer. Enhetschef, verksamhetschef, första linjens chef, 

arbetsledare är exempel på positioner vilka oftast befinner sig i en mellanchefsposition. En 

mellanchef är den chef som hamnar mellan medarbetare och ledningen i en organisation 

(Lindgren, 2007). Mellanchefer har genom de förändringar som skett inom offentlig sektor de 

senaste tjugofem åren fått en tydligare yrkesroll. De har fått en tydlig ledarroll med fler 

arbetsuppgifter och ansvar över olika delar av verksamheten, tidigare arbetade mellanchefer 

också med brukare/klienter. Även om det finns en tendens till medarbetarnas utökade delaktighet 

i verksamhetsdriften genom exempelvis planering av schema, har ändå mellanchefer ansvaret för 

budget, personal, förändringsarbete och verksamheten i sig (Wolmesjö, 2005). Lindgren (2007) 

skriver också om den förändrade rollen för mellanchefer. Författaren menar att mellanchefer har 

en roll som innebär att distribuera kontroll. I det ingår fördelande av ansvar, tillexempel genom 

tilldelning av fler arbetsuppgifter till medarbetarna. Mellanchefer bör kunna engagera 

medarbetare till motivation för dessa arbetsuppgifter.  

 

Mellanchefers uppgift ligger i kommunikationen av mål och värderingar som organisationen har, 

vilket gör dem till en kommunikationskanal mellan ledning och medarbetare (Lindgren, 2007). 

Det dubbla representantskapet innebär att representera både ledningen och medarbetare inför 

varandra och förmedla deras talan (Ahltorp, 2014). Arbetsuppgifterna innebär både verkställande 

och förmedlande av ledningens fattade beslut vilket kräver lojalitet, även i de fall där 

mellanchefer själv har motarbetat besluten (Thylefors, 2007). Ahltorp (2014) menar att 

mellanchefer kan bli ett rundingsmärke, om inte det finns en tydlig överenskommelse kring hur 

kommunikationen ska ske. Quy (2002) talar även om mellanchefer som översättare av ideér. Ett 

exempel är då mellanchefer översätter ideér om radikala förändringar till konkreta handlingar 

som medarbetare kan utföra. Mellanchefer bör även möta alla känslor som uppstår vid förändring 

och hantera dem.   

 

Sims (2003) tillskriver mellanchefsrollen beskrivningen en sårbar och ensam position. 

Författarens utgångspunkt är att mellanchefer ska vara röster åt andra, men inte åt sig själv. Ett 

exempel är då mellanchefer behöver skapa övertygande berättelser för medarbetarna, exempelvis 

vid ett förändringsarbete. I nästa ögonblick kan ledningen bestämma sig för att rasera berättelsen, 
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genom att ändra förutsättningarna för förändringen. Då måste mellancheferna försöka att skapa 

en ny övertygande berättelse, vilket ska engagera medarbetare. Gabel (2002) attribuerar 

mellanchefers känslor av hopplöshet, ilska, frustration samt depression. Mellanchefer verkar i en 

ständig press, vilket kan skapa en känsla av misslyckande för dem. Ahltorp (2014) belyser en  

annan komplexitet gällande mellanchefer, då de internt rekryterats från arbetslaget, där de 

tidigare varit “en i gänget”. Det kan medföra problem då mellanchefer kan ha det svårt att 

anpassa sig till rollen som chef där de stundtals behöver ta beslut som inte faller i god jord hos 

sina forna kollegor.  

 

Inom både privata och offentliga organisationer ingår det oftast i en mellanchefs arbetsuppgifter 

att hantera konflikter. Det finns också förväntningar på att de ska hantera konflikter, från både 

högre chefer samt medarbetare. Uppgiften består av att agera och bestämma hur konflikten ska 

hanteras (Teague & Rouche, 2011). Mellanchefsrollen är också väldigt konfliktfylld menar 

Gabel (2002) då mellanchefer är fångade mellan medarbetarna och ledningen, vilka tenderar att 

ha olika mål och agendor.         

 

I bakgrunden finns en beskrivning av den roll som mellanchefer befinner sig vid hantering av 

konflikter. Fokus i studien är dock inte på mellanchef som fenomen, utan på konflikthantering 

som process. Nedan följer syfte och frågeställningar.  

 

3.  Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur mellanchefer inom offentlig sektor resonerar 

kring konflikthantering vid  förändringsprocesser. Följande frågeställningar avser belysa syftet 

ytterligare:  

 

- Hur beskriver mellanchefer att de identifierar konflikter?  

- Hur beskriver mellanchefer att de agerar vid konflikter?  

- Hur uppfattar mellanchefer lärande vid konflikthantering?  
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4. Begreppsförklaring och tidigare forskning  
 

4.1 Förändring 

Den grekiske filosofen Herakleitos beskriver i ett välkänt exempel om förändring “det är 

omöjligt att stiga ner i samma flod två gånger” ( Jacobsen, 2013, s. 23). Detta eftersom vattnet 

rinner utan avbrott, vilket bidrar till flodens ständiga förändring. Sokrates höll inte med 

Herakleitos, utan förespråkade tillstånd av stabilitet vid vissa tidpunker i förändring (Jacobsen, 

2013). Exemplet visar hur det sedan tidernas begynnelse funnits olika teorier kring hur 

förändring gestaltar sig. Sokrates och Herakleitos hade olika perspektiv på förändring, i relation 

till tid. Herakleitos talar om förändring som något ständigt närvarande medan Sokrates menade 

att det är bara genom  jämförelse av något vid två olika tidpunkter, som det går att se förändring 

(Jacobsen, 2013). Förändringsprocessen kan vara att ersätta en redan existerande struktur med 

nya handlingsmönster (Thylefors, 2007). Det kan också ses som en social process vilket leder 

fram till en förändring av relationer, attityder och handlingar (Olsson, 1988). 

 

Förändringsprocesser är ständigt närvarande i organisationer. Det finns en kontinuerlig 

förändringsprocess, där grupper och individer förändras, även planerade förändringar då 

organisationen måste anpassa sig till förändringar i dess omgivning eller för att förändra olika 

beteenden hos organisationens medlemmar (Robbins & Judge, 2010). Planerad förändring kan 

ske nerifrån, då arbetstagarna identifierar ett problem som behöver åtgärdas, kanske för att 

förbättra en arbetsrutin. Den kan också ske uppifrån då ledning eller chefer i en organisation 

initierar och planerar en förändring. Planerad förändring fokuserar på att effektivisera det 

mänskliga kapitalet i organisationer (Burnes, 2001).  Planerade förändring har dock en inbyggd 

logik; människor kan förändras till det som aktörerna vill att de ska förändras till . Där finns en 

problematik då förändringsprocessen involverar människor, vars relationer och känslor påverkar 

processen (Berg, 1979).  

 

Ovan finns en begreppsförklaring av förändring. Nedan följer tidigare forskning.  
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4.2 Motstånd 

Sohal och Waddell (1998) menar att motståndet är orsaken till konflikter vid planerad 

förändring. Motstånd uppstår av flera olika orsaker, en av de största faktorerna är inte själva 

förändringen, utan osäkerhet vilket följer med förändring. Hanteringen av motstånd bör ske på 

ett sätt som gör nytta för förändring. Författarna nämner delaktighet som en viktig faktor för att 

förebygga samt hantera motstånd. Medarbetare som berörs av förändring bör få möjlighet att ge 

feedback till de ansvariga. Motstånd behöver inte vara negativt utan det kan också få de som 

implementerar förändring att uppmärksamma svagheter i den. Fagerström och Salmela (2010) 

menar att motståndet till förändringen kan förebyggas om reflektion och dialog är en naturlig del 

av planerad förändring. 

 

4.3 Mellanchefers roll i konflikthantering 

Ledarskap från en mellanchefsposition kräver en förmåga att kunna hantera konflikter menar 

Gabel (2002). Enligt Teague och Roche (2011) saknar mellanchefer oftast formell utbildning och 

kompetens för konflikthantering. Många mellanchefer känner inget stöd från ledningen samtidigt 

som ledningen tycker att mellancheferna saknar självförtroende gällande konflikthantering. I de 

organisationer där det finns en dedikerad HR-avdelning som kan stötta chefer,  upplever 

mellanchefer att de kan hantera konflikter bättre. När mellanchefer engagerar sig i 

konflikthantering ger det positiva effekter. Medarbetare kan hantera förändring bättre, de har 

högre produktivitet samt lägre sjukfrånvaro, jämfört med organisationer där mellanchefer inte 

engagerat sig.  

 

4.4 Konflikthanteringsstrategier  

Skjorshammer (2001) belyser två faktorer som påverkar valet av konflikthanteringsstrategi. Den 

ena faktorn berör beroendeförhållandet mellan parterna och hur makt påverkar dem. En person 

som har större makt ses ofta som mer självständig, medan den som har mindre makt ses som mer 

beroende till den andre. Redan från början finns det en slags maktstruktur, som påverkar valet av 

strategi, för att hantera konflikter. Den andra faktorn avser hur brådskande konflikten i sig är att 

lösa, vilket beror på konfliktens innehåll. Om en part upplever konflikten som brådskande att 

hantera påverkar det valet av strategi.   
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4.4.1 Undvikande 

Ett sätt att hantera konflikter är att vara undvikande. Detta innebär att ingen pratar om konflikter, 

utan sveper dem under mattan. Undvikandet av konflikt utmynnar i olika slags beteenden, vilket 

involverar ignorerande och undvikande av konflikt samt “skitsnack” bakom den andre partens 

rygg. Detta är det vanligaste sättet att hantera konflikter (Skjorshammer, 2001). Rahim (2002) 

beskriver också denna strategi för konflikthantering men menar att den är användbar när själva 

konflikten är banal eller när själva hanterandet av konflikt tros förvärra tillståndet.   

 

4.4.2 Utövande av makt  

Ett annat sätt att hantera konflikter är att agera utifrån makt, både informell och formell. Någon 

av parterna i en konflikt driver på en fråga som tvingar fram en situation (Skjorshammer, 2001). 

Rahim (2002) beskriver en liknande strategi, som han kallar den dominerande strategin. Han 

menar att den ena partens förväntningar och behov genom denna strategi ignoreras. Den här 

strategin kan användas  där ett snabbt beslut måste tas eller vid konflikter som uppstår vid 

implementeringen av nödvändiga förändringar. Samtidigt finns det risker med denna strategi, då 

den kan uppfattat som auktoritär för medarbetarna.  

 

4.4.3 Kompromiss 

När konflikt hanteras genom förhandling eller kompromiss ligger fokus på att lösa konflikter, där 

alla parter ska vara nöjda med lösningen. Ibland kan det även innebära att gå till botten med 

konfliktens orsaker (Skjorshammer, 2001). Rahim (2002) nekar kompromissens funktionalitet, 

eftersom den ena parten har mer makt än den andra. Däremot går det att hantera konflikten 

genom båda parters delaktighet i konfliktlösning. Författaren menar att konflikter även kan 

hanteras genom att tillmötesgå den andre parten. Den tillmötesgående parten ger upp sin 

ståndpunkt och låter den andre parten få sin vilja igenom. Strategin bör användas om den ena 

parten tror att de har fel eller om bevarandet av relationen är viktigare än konflikten.  

 

4.4.4 Information som inkluderande verktyg  

Gabel (2002) menar att mellanchefer bör frigöra sig från mittenposition vid konflikter mellan 

ledning och medarbetare. Mellanchefer hamnar i en position där en upplevelse av press finns 

eller där en part är missnöjd med något. I detta läge måste mellanchefer utvärdera den erhållna 
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informationen och sätta sig in i alla perspektiv i den existerande konflikten. Sedan bör 

mellanchefer presentera den utvärderade informationen, med parternas olika perspektiv till  

bägge parter. Informationen ska visa på både möjligheter och begränsningar av bägge parters 

ståndpunkt i konflikten. Anledningen till detta tillvägagångssätt är att göra båda parterna 

medvetna om varandra. Nästa steg är beslutsfattande kring lösandet av konflikten, med den givna 

informationen som underlag. Beslutet ska sedan kommuniceras till de bägge parterna, vilket 

syftar till skapandet av förståelse av vilka grunder som beslutet för att lösa konflikten tagits.  

  

4.5 Lärande i konflikter  

Lärande vilket kommer ur konflikterfarenheter kan delas upp i fyra områden enligt Jordan & 

Lundin (2001). Dessa fyra områden är enligt Jordan och Lundin (2001, s. 73) :   

 

1. Lärande om vad som händer/kan hända i konflikter, och hur man kan hantera det;  

2. Lärande om andra personer och hur man kan hantera dem;  

3. Lärande om hur organisationer fungerar, och hur man kan förändra dem;  

4. Lärande om en själv, hur man fungerar och kan utvecklas. 

 

Dessa fyra områden kan delas upp i två huvudinriktningar; Lärande om omvärlden och hur den 

kan hanteras samt lärande om sig själv. Författarna lyfter att det finns tillfällen då de personer 

som är involverade i konflikten anser att det inte finns ett lärande i konflikterfarenheten. Andra 

kan ha svårt att uttrycka i ord vad de lärt sig, även om de anser att det finns ett lärande (Jordan & 

Lundin, 2001).  
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5. Teori  
 

Teoriavsnittet är till för att utgöra en ram utifrån vilka forskningsresultaten kommer att tolkas 

(Bryman, 2011). Schön (1983) menar att chefer bör vara skickliga i deras arbete samt intuitiva 

och slutligen reflekterande. Chefer verkar i ett organisationssystem vilket består av kunskap, 

historik, normer, bilder av mål, identitet och regler. Dessa faktorer påverkar deras möjligheter till 

reflektion, eftersom de själva är en del av systemet. Chefer fungerar som agenter för 

organisationslärande, då de genom det egna lärandet fyller på kunskapsbanken i organisationen. 

Chefer ska kunna identifiera problem och agera utifrån egen bedömning om vad som ska göras. 

De utgör en av de professioner författaren beskriver som utförare av samhällets varierande 

verksamheter. Alla professioner verkar inom olika formella institutioner, där professioner utövar 

sin professionella aktivitet. Författaren kritiserar idén om professionell aktivitet som enbart 

innefattar vetenskaplig kunskap och teknisk rationalitet. Teknisk rationalitet innebär ett 

problemlösande utifrån ett instrumentellt tillvägagångssätt, det vill säga användandet av 

vetenskapliga teorier och handlingsmönster. Problemen professionella konfronteras med är alltid 

unika, instabila och osäkra vilket gör det omöjligt att enbart utgå från teknisk rationalitet vid 

problemlösning, vilket gör teknisk rationalitet begränsad då den enbart kan erbjuda lösning på en 

liten del av de problem som professionella ställs inför.  

 

För att lösa problem krävs improvisation, uppfinningsrikedom och kreativitet. De professionella 

måste först identifiera problem utifrån varje unik situation. Dessutom rymmer varje situation 

faktorer av osäkerhet och komplexitet. I verkligheten är inte problemlösande det första  

professionella måste göra, förståelse måste skapas för situationer och problem identifieras i dem.  

Författaren kallar dessa processer för “problemsetting”, vilket består av två delar; “naming” och 

“framing”. “Naming” avser hur professionella sätter ord på problem medan “framing” handlar 

om hur professionella sätter problem i ett sammanhang, det vill säga en förståelse av problem. 

Det kan handla om att knyta faktorer i omgivningen till problem eller att se kopplingen till dåtid. 

“Problemsetting” utgör således grunden för hur den professionelle sedan bemöter problem och 

agerar, vilket beror på den egna bakgrunden (Schön, 1983, 1987).   
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Schön (1983) beskriver hur professionella bär med sig kunskap och tillämpar den praktiskt i 

varje unik situation. Denna kunskap tydliggörs i författarens begrepp kunskap-i-handling, vilket 

beskrivs som tyst kunskap och intuitivt handlande. Det kan vara svårt att beskriva med ord hur 

vissa handlingar utförs, tillexempel i improviserandet av musik. Författaren menar att den  

kunskap som går att reflektera kring och göra explicit, blir en slags teori av kunskap-i-handling. 

 

Schön (1983, 1987) menar att det ofta uppstår något oväntat i situationer, vilket ger upphov till 

det författaren kallar reflektion-i-handling. Reflektionen innebär att kritisera, överblicka och testa 

ens intuitiva förståelse av situationer, vilket blir till en reflekterande konversation med 

situationen. Professionella tänker på hur något ska göras samtidigt som de gör det. Schön (1983) 

beskriver en situation där en chef är i en reflektion-i-handling och reflekterar kring situationen. 

Resonemanget utgör frågor, där chefen ställer frågor och på det sättet skapar förståelse för 

situationen. Författaren menar att reflektion-i-handling sker så länge själva handlingen kan 

påverka situationen. Det kan handla om sekunder, minuter, timmar, månader eller år, beroende 

på vilken slags aktivitet som utförs. En pianist utför reflektion-i-handling på sekunden vid pianot 

medan en advokat kan  utföra reflektion-i-handling i månader, vid en långdragen tvist.  

 

En reflektion sker alltid medvetet även om den inte alltid uttrycks i ord. Reflektion ger upphov 

till skapande av nya handlingsmönster, för att utforska upptäckta problem. Reflektion-i-handling 

leder till ett lärande, eftersom professionella experimenterar med problemlösande och skapar nya 

sätt att lösa problem på. Detta för att professionella tvingas ifrågasätta sin egen kunskap och 

därmed omforma sin kunskap-i-handling (Schön, 1983, 1987). Schön (1987) talar även om 

lärande tillsammans med andra i form av mästarlära, vilket innebär det lärande som sker i 

relationen mellan en mästare och en lärling. Denna beskrivning ser lärandet tillsammans via ett 

mentorskap, där ett lärande sker för lärlingen med mästaren som en lärare.  

 

Ovan finns tidigare forskning kring teman centrala för syftet och frågeställningarna. Här finns 

även en beskrivning av Schöns teori (1983, 1987) med relevanta begrepp. Både tidigare 

forskning och teori kommer användas i analysen. Nedan följer metoddelen.  
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6. Metod 
 

6.1 Forskningsansats och metodval  

Studien följer en kvalitativ forskningsstrategi med kvalitativa intervjuer som metod. Den 

ontologiska ståndpunkten för den kvalitativa forskningsstrategin är konstruktionistisk, vilket 

betyder att sociala fenomen skapas i samspel med aktörer. Det handlar om upplevelsen av den 

egna verkligheten. Epistemologin bygger på ett tolkande synsätt, där den sociala verkligheten 

förstås och tolkas av respondenterna (Bryman, 2011). Kunskap är varken en given entitet eller 

något som ska “upptäckas” i en intervju, snarare något som intervjuaren och respondenten 

producerar tillsammans (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Den kvalitativa intervjun kan ses som en lämplig metod, då syftet är att undersöka 

konflikthantering ur mellanchefernas synvinkel. Detta utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) 

resonemang kring hur intervjuns huvudsyfte är erhållandet av intervjupersonernas upplevda 

livsvärld. Intervjuerna hölls på respondenternas arbetsplatser i norra Sverige och de fick själva 

välja plats för intervjun. I början av intervjun lämnades ett missivbrev (se bilaga 1) fram och de 

fick möjlighet att ställa frågor. Alla intervjuer spelades in efter samtycke från respondenterna. En 

semistrukturerad frågeguide (se bilaga 2) användes vid alla intervjutillfällen, för att ge utrymme 

för att ställa följdfrågor på det personen berättade. Inga anteckningar togs under intervjuerna, 

utan uppmärksamheten låg på vad respondenten sade. Under den första intervjun lades en fråga 

om icke-hantering av konflikter till, då detta visade sig vara en intressant aspekt av 

konflikthantering. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om den asymmetri som gäller 

makrelationen i intervjun, det vill säga att det går aldrig att ha en jämbördig relation mellan 

intervjuaren och respondenten. Intervjuaren har makt över intervjusituationen på det sättet att 

intervjuaren bestämmer ämne, ställer frågorna och har kompetens att utföra intervjun. Under 

intervjuerna var jag lyhörd inför det respondenterna sa och hur frågorna ställdes, så att det inte 

skulle bli någon press på dem att svara på ett visst sätt. 

 

Vid transkriberingen av de inspelade intervjuerna skrevs tankar och reflektioner upp kring 

materialet, vilket senare var till hjälp i analysen. Transkriberingen skedde löpande efter varje 

intervju. Hummanden, suckande, pauser etcetera togs inte i beräkningen. Intervjuerna lästes 
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igenom flera gånger, sedan sammanfattades varje stycke med några få ord. Meningen med detta 

var att sortera materialet, så att det blev överskådligt. En whiteboard användes sedan, där alla 

mellanchefers ord, vilket hade en koppling till studien skrevs upp, under respektive namn. Sedan 

jämfördes dessa ord, för att se likheter och skillnades mellan deras intervjusvar. Utifrån det 

skapades övergripande kategorier, under vilka olika teman utifrån skillnader och likheter 

placerades. Med utgångspunkt i dessa kategorier och teman, skrevs resultatet ihop. Denna metod 

för analys överensstämmer till stor del med hur Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

meningskoncentrering. Begrepp från Schön (1983) och Schöns (1987) teori samt tidigare 

forskning kopplades sedan till de olika kategorierna i analysen. 

 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som ofta förknippas med kvantitativa studier. Det är svårt 

att överföra deras ursprungliga betydelse till kvalitativa studier men det finns tolkningar kring 

hur det i en kvalitativ studie går att ta dessa begrepp i beaktning. Bryman (2011) talar om 

pålitlighet, vilket innebär att forskaren skriver en komplett redogörelse av alla delar i 

forskningsprocessen, så att detta sedan kan granskas. I denna studie beskrivs tillvägagångssättet 

därför utförligt i metoddelen. Tillförlitligheten till materialet har höjts genom att följdfrågor 

ställts till respondenterna, för att bekräfta att de förstått frågan och hur jag som intervjuare 

förstått dem. 

 

6.2 Litteratursökning  

Litteratursökningen har skett genom databaserna “Discovery”, “Emerald insight” samt “Diva 

portal”. Ord som har använts för materialsökning har bland annat varit “conflict”, “conflict 

management”, “change” och  “middle managers”. Litteraturförteckningar i D-uppsatser och 

avhandlingar med liknande ämnen har ytterligare använts i sökandet efter passande litteratur.  

 

6.3 Pilotstudie 

En mellanchef som även är en bekant intervjuades för att testa intervjufrågorna och ge möjlighet 

till att öva på intervjusituationen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjun är ett 

hantverk som bygger på intervjuarens kompetens att intervjua. Testintervjun gjorde mig mer 

förberedd på hur intervjufrågorna gestaltade sig i en intervjusituation. Testintervjun räknades inte 

med i resultatet, eftersom att mellanchefen var bekant sedan tidigare med mig.   
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6.4 Urval och avgränsning 

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor gjordes två avgränsningar. Aktören i 

konflikthantering begränsades till mellanchefer inom offentlig sektor. Förändringsprocesser är 

den andra avgränsningen, vilket syftar på den kontext där konflikthantering äger rum. 

Förändringsprocesser anspelar  på kontinuerliga förändringsprocesser i organisationen samt 

planerad förändring utifrån Robbins och Judge (2010) beskrivning av förändring. Utifrån 

avgränsningen gjordes ett icke-sannolikhets urval, vilket blev målinriktat. Enligt Bryman (2009) 

används målinriktade urval oftast vid kvalitativa forskningsstrategier, respondenterna väljs i 

relation till forskningssyftet, där de anses lämpliga för förståelsen av den sociala företeelse som 

studeras. Respondenterna i denna studie är mellanchefer inom en vård och socialförvaltning i 

norra Sverige. Personalchefen för kommunen kontaktades och hen skickade ut information via 

intranätet, om att en studie skulle genomföras i kommunen och att mellancheferna inom vård och 

socialförvaltningen eventuellt skulle komma att kontaktas med en förfrågan att delta. I urvalet 

togs även geografisk placering i beaktning för att göra studien praktiskt genomförbar, då 

kommunen sträcker sig över ett stort geografiskt område med flera orter. Ett krav var att det 

skulle finnas en bussförbindelse till orten, mellanchefer som arbetade i en ort utan 

bussförbindelse togs bort ur urvalet. En mellanchef togs bort ur urvalet, då denne är en bekant. 

Thomssen (2010) skriver att en bekantskap med en respondent kan göra att personen kan ställa 

upp fast den inte egentligen vill, på grund av bekantskapen. Det etiska kravet på frivillighet i 

studien kunde därmed ha äventyrats.  

 

Utifrån detta lottades respondenter slumpmässigt fram, där de respondenternas som lottades fram 

kontaktades via telefon med en förfrågan om att delta i studien. Bara en person avböjde till att 

medverka i studien på grund av tidsbrist, övriga mellanchefer samtyckte och tid för intervju 

bokades. I studien intervjuades fem personer, då det fanns en bestämd tidsram. Thomssen (2010) 

resonerar kring antal respondenter och menar att fem-tio personer är lagom för en C-uppsats, då 

studenten då hinner reflektera kring varje intervju och att varje intervju bidrar till nya tankar.  
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6.5 Presentation av respondenterna 

Fem mellanchefer inom en vård och socialförvaltning har intervjuats. Flertalet av dem arbetar 

inom äldreomsorg och LSS
1
. De kommer i nedanstående text att benämnas R1-5 (respondent 1 

osv). De har olika erfarenhet av arbetet som mellanchef, R1 har arbetat 4 år, R2 15 år, R3 8 år, 

R4 1,5 år , R5 har cirka 12 års erfarenhet . Tre av dem har ingen formell utbildning inom 

konflikthantering, två av dem har gått på ett fåtal utbildningsdagar kring konflikthantering.  

 

6.6 Etik  

Vetenskapsrådet (2011) föreskriver reflektion kring etik under hela forskningsprocessen. Nedan 

kommer en beskrivning kring hur etiken har uppmärksammats i denna studie. 

 

Konfidentialitet innebär att ingen utomstående får tillgång till ens material samt att 

respondenterna presenteras på ett sätt vilket skyddar deras integritet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Materialet till denna studie har förvarats utom räckhåll för utomstående och respondenterna har 

givits fiktiva namn i presentationen av resultatet.  Kvale och Brinkmann (2009) talar om vikten 

att reflektera kring konsekvenser av en studie. Reflektionen bör kretsa kring hur studien kan göra 

“gott” för vetenskapen utan att respondenter kommer till skada på något sätt. Det finns en risk 

kring ämnet konflikthantering, då det skulle kunna skapa känslor av otillräcklighet om ej 

konflikterna har hanterats. Emellertid har respondenterna fått information kring vad studien 

skulle handla om samt kring deras rätt att välja om de vill medverka eller ej enligt 

Vetenskapsrådet (2011) föreskrifter. I den här studien har respondenterna fått information kring 

detta både muntligt via telefon och genom ett missivbrev (se bilaga 1) de fick på plats vid 

intervjun.  

 

6.6.1 Förförståelse  

Inom kvalitativa studier bör forskaren reflektera kring hur den egna förförståelsen tillsammans 

med andra för att kunna försöka problematisera kring hur ens egen förförståelse kan påverka 

resultatet (Thomssen, 2010). En förförståelse finns hos mig, utifrån ett medarbetarperspektiv, hur 

det är att arbeta i en verksamhet som präglas av förändring och konflikter. Mitt yrkesliv har 

aldrig innefattat en position som inneburit konflikthantering utifrån en ledarposition. 

                                                
1
 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
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 Konflikter har aldrig kretsat kring mig, utan snarare givit mig möjlighet att betrakta dem utifrån 

ett utomstående perspektiv.  

 

Ovan har metodologin kring studien skildrats. Nedan följer en redogörelse över resultatet.  
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7. Resultat  

 

7.1 Konflikthantering- introduktion  

Alla fem respondenter hade hanterat konflikter som uppkommit i arbetet. Tre av dem har 

erfarenhet av att hantera konflikter vid planerade förändringsprocesser. En respondent har inte 

varit med och genomfört någon förändring ännu. Organisationen står däremot inför en förändring 

och respondenten ser potential för konflikt i den. R5 har på tidigare arbetsplatser varit med vid 

omorganisationer, men kan inte minnas konflikter i samband med dem. Tre av mellancheferna 

upplever ett motstånd till förändring från medarbetarnas sida. Det handlar mycket om 

förändringar. Mot personalens vilja. För det som har fungerat, varför ska man ändra på det 

tycker de (R2). R4 däremot menar att den egna personalgruppen är luttrad när det kommer till 

förändring, eftersom de varit med om så många. Samtidigt har R4 inte själv varit med och 

implementerat någon förändring i personalgruppen ännu. Två av respondenterna berättar att de 

inte hanterar småkonflikter utan går in när de ser att det är något medarbetarna inte kan lösa 

själva. R2 hanterar alla konflikter respondenten ser. R4 drar sig för att hantera konflikter som 

känns för svåra, då inget stöd fås från cheferna. Man kan ju dra sig för vissa frågor. Det är klart 

att vissa saker är ju svårare att gå in i, som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och då är 

det ju viktigt för mig att kunna ha en dialog med min närmsta chef och kunna lyfta den här 

frågan vidare och hur ska jag tänka nu. Och tyvärr kan jag väl säga nu, i den organisation som 

vi har nu, att vi inte riktigt har haft det stödet och återkopplingen (R4). R5 lyfter hur vissa 

konflikter eventuellt missas, för att R5 inte uppfattat signalerna hos sina medarbetare.  

 

7.2  Mellanchef - en svår position 

I samband med konflikthanteringen tar fyra av respondenterna upp att de sitter i en svår sits som 

mellanchef. R3 lyfter upplevelsen av att mellanchefsrollen blivit tyngre i och med alla 

förändringar som skett med fler arbetsuppgifter. R2 har varit nära att “gå in i väggen”, mycket på 

grund av konflikter på arbetet. “Att bli överkörd”, ”ensamhet” och ”att ingen lyssnar” är andra 

saker som respondenterna nämner. Tre av respondenterna känner att de inte har något stöd från 

sina högre chefer. De upplever att de högre cheferna inte lyssnar på dem och att det inte finns 
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någon förståelse ifrån dem för verksamheten och deras arbetssituation. Sen är det ju det där med 

att jag vill känna stöd ifrån mina överordnanden. Och det har jag inte riktigt känslan av att jag 

har (R2). En av respondenterna upplever ett stöd från sin chef. En annan respondent känner ett 

förtroende för personalavdelningen på kommunen, men har inte behövt vända sig till dem. 

 

7.3 Identifikation av konflikter 

För att kunna identifiera en konflikt berör alla respondenter att det handlar om förtrogenhet med 

sin personalgrupp. De lyfter hur de genom personalgruppen kan se signaler på konflikt. 

Signalerna kan vara hur personalgruppen pratar ilsket och är frustrerade. Det kan också vara hur 

de hör folk prata med varandra, i ett tonläge som signalerar att det finns en konflikt. R1 tar upp 

kroppspråket som en faktor för att se om det är en konflikt. Du behöver inte säga så mycket, du 

visar mycket i handling och grejer. Du kan göra ett minspel mot nån eller jag observerar ganska 

mycket sådär du behöver inte säga allt (R1). R3 beskriver hur hen kan se när något har gått 

överstyr och ett agerande krävs. Genom samtal med medarbetarna menar R3 att konflikten kan 

identifieras. Alla respondenter uppgav också att de får höra direkt ifrån medarbetarna när det är 

en konflikt som pågår. 

  

Två av respondenterna berättar att de redan innan en planerad förändring, visste att den skulle 

föra med sig konflikter, redan innan konflikterna uppstått. De identifierar själva förändringen 

som orsak till konflikter, i detta fall schemaförändringar och att förändra arbetsgrupper. Ja, men 

det är ju i och med att jag vet innan jag har lyft frågan. För att det blir höga diskussioner och 

jag blir ju den där jävla chefen (R2). 

 

7.4 Konflikthantering genom samtal  

Det framkommer ur alla de intervjuades berättelser att de menar att de som chefer fungerar som 

medlare i konflikten. R4 kallar det för att vara en buffert, där R4 förmedlar information mellan 

medarbetare och högre chefer vid konflikter. Två av respondenterna menar att de måste 

identifiera personer som är drivkrafterna i konflikten. R1 kallar dessa för upprorsmakare vilket är 

de starka rösterna i personalgruppen. R2 talar om dem som “starka individer” som får andra 

personer i en grupp att tystna. För det finns ju väldigt starka individer i gruppen. Som man är 

rädd för. De måste jag försöka se vilka de är (R2). 
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Alla respondenter menar att de genom samtal hanterar konflikten, både i grupp och enskilt. R4 

talar om hur enskilda samtal används för att ta reda på de fakta som krävs för att agera i 

konflikten. R4 menar att det handlar om att få kunskap om den aktuella situationen. R4 menade 

att genom förståelse för situationen kan man skapa en åtgärdsplan för hur konflikten skulle 

hanteras. Då måste jag först göra någon slags personlig bild av vad som hänt egentligen. Hur 

gick det här till ?(R4). 

  

Även övriga fyra respondenterna uppgav att de använder enskilda samtal i konflikthanteringen 

för att förstå situationen, men även för att förstå varför personen reagerar och agerar som den 

gör. Det viktigaste är ju att bara prata med de som är inblandade, en och en. För att se om det 

går att hitta nån, vad ska man säga. Nån röd tråd i de här. Kan man hitta nån orsak, eller? (R5). 

R1 nämner ett fall där konflikten som uppstod handlade om andra saker än förändringen i sig. 

Genom att ställa frågor, kunde R1 få fram att det konflikten egentligen bottnade i osäkra 

familjeförhållanden hos en medarbetare. R1 kunde sedan genom samtalet få personen att själv 

förstå vad situationen berodde på och på det sättet hantera konflikten. Nu är jobbet hennes 

trygghet och arbetsgruppen. Och så kommer jag och förstör den här tryggheten för henne genom 

att jag kanske måste flytta nån person eller hon kanske måste byta arbetsplats för det här och 

när hon såg det själv, då började hon gråta (R1). 

 

7.5 Konflikthantering i grupp  

Tre av respondenterna berättar hur de samlar alla medarbetare i grupp för att förebygga och  

hantera konflikter vid planerad förändring. Det handlar om att ge information, för att få 

medarbetare att förstå varför förändringen behöver göras utifrån verksamhetens behov. 

Medarbetarna kunde också vid dessa tillfällen uttrycka sina åsikter gällande den planerade 

förändringen. Två av respondenterna menade även att de använde gruppsamtalet för att göra 

medarbetarna delaktig i förändringen, vilket blev ett sätt att hantera konflikten. Alltså personal 

måste få vara delaktig. De måste få vara med och förändra och utveckla. Vi måste följa samma 

tåg (R2). De berättar att medarbetarna har fått vara med och påverka i den mån det går, vid 

schemaförändringrar, genom att exempelvis få föreslå sina egna tider på schemat. Jag sa det att 

om ni kan komma på bättre schematurer så då prata vi och gjorde om några turer som de själva 



23 

 

fick bestämma till nästa schemaperiod. Och då hade de ju gjort det här själva och då kunde de 

inte vara lika arg på mig längre (R1). R1 talar också om konflikthantering av en annan slags 

konflikt genom gruppsamtal. Konflikten var över trettio år gammal och R1 samlade alla sina 

medarbetare för att lyfta upp allting till ytan. R1 var samtalsledare och alla fick tala om sina 

upplevelser, vilket löste konflikten. R5 lyfter också konflikthantering genom samtal i grupp och 

hur konflikter löses på det sättet. Jag vet att det blev bra, och det fick jag höra efteråt att det var 

bra att du kallade ihop oss. Att vi fick prata och att du ledde det här och att ingenting blev värre 

(R5). R5 anser dock att enskilda samtal är bättre, eftersom det inger kontroll över 

konfliktsituationen.  

 

7.6 Konflikthantering genom användande av auktoritet  

Fyra av respondenterna lyfter att de emellanåt måste använda auktoritet på olika sätt när de 

hanterar konflikter. Det kan handla om att vara bestämd, i sin åsikt eller att sätta ner foten för att 

dämpa en konflikt. R3 berättar hur en åtgärd togs till vid en konflikt, där ett tidsschema infördes 

för medarbetarna. R3 lyfter också tillsägelser för medarbetarna, då de har en konflikt bland 

vårdtagarna. Så till vida de inte är här ut bland de boenden och tjafsar för då åker dom in i 

sköljen. Och då får man liksom, för det händer också, nu går vi hit också. Det här är deras hem 

och de bor här, de måste få en lugn matstund (R3). 

 

Alla respondenter berättar att de använder sig av förtydligande av roller, yrken och anställningen 

för att hantera konflikter. De lyfter att de både i grupp och enskilt samtalat med medarbetare för 

att förtydliga begrepp relevanta för anställningen, exempelvis lojalitet, men också för att 

påminna om varför de är på arbetet. Två av respondenterna lyfter hur de påminnt medarbetare 

vid vissa konflikter att de är där för vårdtagarna/brukarnas skull, inte för att umgås med sina 

kollegor. R4 talar om en konflikt där en specifikation av rollen gentemot en vårdtagare skedde 

för en medarbetare. Sen fick jag ju även ta ett snack med medarbetaren då som även är god man 

åt vårdtagaren. Ja, litegrann kring det här med att inte blanda ihop rollerna (R4). 

 

Fyra av respondenterna nämner att de har tagit in extern hjälp vid olika konflikter, för att hantera 

den. Det kan handla om att prata med en extern myndighet för att reda ut vilka regler som gäller, 
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men också att kontakta företagshälsovården för att få stöd och hjälp att hantera konflikten. Så här 

kunde jag inte lösa konflikten, jag sa de att jag ville ha extern hjälp och det fick vi (R3).  

  

7.7 Lärande i konflikthantering 

Alla respondenter menar att det finns ett lärande i konflikthantering, men de finner alla det svårt 

att beskriva detta lärande. Tre respondenter lyfter att det sker ett lärande varje gång de hanterar 

konflikter. R3 nämner hur R3 lärt sig använda dokumentation som ett verktyg för att hantera 

konflikter. R2 lyfter ett lärande via konflikthantering om sig själv som person och vilka 

konflikter som bör hanteras. Detta genom en kritisk granskning av sig själv, där R2 kommit fram 

till hur mycket R2 orkar. R4 nämner också kritisk granskning av sig själv, med syfte att se om 

något kunnat göras annorlunda under konflikthanteringen. Det lär man sig ju varje gång. Man 

tänker väl hela tiden på, kunde jag ha löst det här på nåt annat sätt? (R4). Tre respondenter 

berör också att de reflekterat över hur de uttryckt sig i en viss situation, för att sedan kunna 

uttrycka sig annorlunda nästa gång. R2 lyfter att genom att hantera konflikter finns ett lärande 

kring hur R2 bör kommunicera med medarbetare för att de ska lyssna. R5 talar om engagemang 

som lärande. Kan jag som chef bjuda till och lägga den här tiden på att komma in å prata med 

de här personerna så tror jag att det uppskattas. Det gör det faktiskt och då, så det har jag nog 

lärt mig att ju mer engagerad jag är, desto bättre tas de emot (R5).  

  

Tre respondenter talar om att de får en känsla av att något är fel eller att något är en konflikt. R2 

säger att det är en ryggradskänsla, som kan tala om när det är dags att ta tag i nånting. R1 talar 

om det som sina känselspröt, som åker ut och känner av stämningar. R1 menar att de här 

känselspröten består av livs och arbetslivserfarenhet. R5 talar om det som sin intuition, vilket är 

utgångspunkten för agerande i olika situationer samt hur förtroende skapas bland medarbetarna.  

Då får man ett förtroende istället. Och det tror jag att jag gör intuitivt, att försöka hitta det rätta 

sättet så att man känner att man har förtroende för mig då när jag kommer in å pratar (R5). Alla 

respondenter säger att de frågar sina kollegor om råd för att hantera konflikter. De reflekterar 

tillsammans kring olika lösningar på konflikten. Även om jag inte kan lösa konflikten så har man 

med sig att det här har jag varit med om som man kan delge kollegorna. Och det är ju en 

anledning till att man är kvar i den här positionen. Att man har kollegialt stöd. Vi enhetschefer i 

kommunen (R2). Alla intervjuade upplever att de får stöd från deras kollegor när det gäller 
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konflikthantering. Sen det här att man diskuterar chefer emellan, löser problem tillsammans och 

kan hjälpa någon (R3). 

 

8. Analys  
 

Ovan finns en redogörelse för resultatet. Syftet med den här studien är att undersöka hur 

mellanchefer inom offentlig sektor resonerar kring konflikthantering vid  förändringsprocesser. 

Följande frågeställningar avser belysa syftet ytterligare: 

 

-          Hur beskriver mellanchefer att de identifierar konflikter? 

 -   Hur beskriver mellanchefer att de agerar vid konflikter? 

-          Hur uppfattar mellanchefer lärande vid konflikthantering? 

 

8.1 Identifikation av konflikt  

Utifrån Schöns (1983, 1987) begrepp “problemsetting” visar resultatet att både “naming” och 

“framing” sker parallellt för respondenterna. En del av konflikterna behöver respondenterna inte 

identifiera, utan de kommer till dem genom medarbetarnas berättelser. Andra konflikter måste 

respondenterna själva identifiera för att sedan bestämma vad och om något ska göras. När 

konflikter kommer till dem via medarbetare har någon annan satt ord på konflikten. Men 

respondenterna måste också formulera konflikten med sina egna ord (naming) och även sätta 

konflikten i ett sammanhang (framing). Resultatet visar hur signaler från personalgruppen i form 

av ilska, frustration och kroppspråk främst blir respondenternas identifikatorer för konflikt.  

Resultatet överensstämmer med Schöns (1983) beskrivning av problemlösning som ett större 

ramverk än det som ryms i den tekniska rationaliteten; den professionelle måste först identifiera 

problem för att sedan anpassa teorierna till den unika situationen.  

 

Motstånd är enligt Sohal och Waddell (1998) ett förstadium till konflikter vid planerad 

förändring, vilket överensstämmer med resultatet från tre av respondenterna. Detta motstånd kan 

tolkas som en indikator för kommande konflikt. Respondenterna resonerar kring hur de hanterar 

motstånd genom gruppsamtal med medarbetare. Om information delges vid planerad förändring 

finns även möjlighet för medarbetare att ge feedback. Detta överensstämmer med författarnas 
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syn på hur delaktighet genom en feedback funktion kan användas för att hantera motstånd vid 

planerad förändring. Hanteringen av motståndet skulle kunna ses som ett förebyggande av 

konflikter, vilket är en del av konflikthantering.  

 

 Enskilda samtal är något alla respondenter menar att de använder sig av i konflikthantering. Det 

finns dock ingen klar skiljelinje mellan vad som är en identifikation av konflikter och vad som är 

att hantera den i samtalet. Här skiljer sig resultatet från hur  Schön (1983, 1987) beskriver 

“problemsetting”,  författaren menar att “problemsetting” sker innan den professionelle bemöter 

problemet. Resultatet visar snarare hur dessa båda processer sker samtidigt, det vill säga 

“problemsetting” och konflikthantering. Respondenten får genom det enskilda samtalet kunskap 

om situationen men kan genom samtalet också hantera konflikten, via kommunikation med den 

enskilda medarbetaren. Utifrån det enskilda samtalet kan respondenten sedan ta ställning till om 

och hur i så fall ett vidare agerande bör ske i konflikten.  

 

8.2 Konflikthantering - utifrån kunskap-i-handling   

Enligt Schön (1983) tillämpar den professionelle sin kunskap-i-handling vilket är de tysta 

intuitiva kunskaperna i varje situation. Kunskaperna kommer i situationerna till uttryck genom 

handling enligt författaren. I resultatet finns exempel på hur respondenterna använder sina tysta 

intuitiva kunskaper, via deras kommunikativa färdigheter vilka gestaltar sig vid 

konflikthantering. Kommunikation har en central funktion vid konflikthantering utifrån 

resultatet. Den sker både genom samtal enskilt och i grupp av olika syften. Ett samtal kan 

tillexempel användas för att förstå konflikten, medan ett annat samtal används för att göra 

medarbetarna delaktig. Förmågan att genom samtalet kunna hantera konflikten, skulle kunna ses 

som Schöns (1983) begrepp kunskap-i-handling. Respondenten måste använda sina 

samtalsfärdigheter för att skapa ett konflikthanterande samtal. Det handlar om att veta vad de ska 

säga, hur de ska säga något och när de ska säga det. R1 ställde frågor som ledde fram till att 

personen öppnade sig och sedan kunde förstå situationen. Det här visar att R1 hade en förmåga 

att ställa frågor på ett sätt som gav berättande svar från personen. I situationen kunde R1 sedan 

bemöta svaren och föra samtalet vidare, utifrån den information R1 fick. Förtydligande av roller, 

yrken och anställningen har också använts vid konflikthantering av respondenterna. För att 

kunna förtydliga dessa, så måste respondenten ha kunskap och förståelse för de olika delarna, 
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vilket inte kan klassifieras som det Schön (1983) menar är kunskap-i-handling. Däremot måste 

respondenten i en konflikt bestämma när detta förtydligande ska ske, vilket sker genom Schöns 

(1983, 1987) begrepp reflektion-i-handling. En reflektion sker och därmed ett lärande.  

 

8.3 Konflikthantering- utifrån reflektion-i-handling  

När det gäller arbete med människor menar Schön (1983, 1987) att reflektion-i-handling sker i 

de flesta situationer. Reflektionen består av att tänka på hur något ska göras och sedan bestämma 

vad som ska göras. Genom hela konflikthanteringen berättar respondenterna hur de analyserar 

och reflekterar kring de olika stegen de måste ta. De måste identifiera konflikten, utforska den 

och bestämma hur de ska agera. Analyserandet är det Schön (1983, 1987) beskriver som 

“framing”, det vill säga att sätta problemet i ett sammanhang, medan reflekterandet är själva 

reflektionen i reflektion-i-handling. Under intervjuerna framkommer till exempel utsagor om hur 

respondenterna utforskar konflikter de ställs inför genom samtal. Konflikthanteringen blir en 

slags reflektion-i-handling, där respondenten utforskar konflikten för att sedan bestämma sig för 

vilket agerande som krävs. Oftast sker dessa processer samtidigt, det vill säga att konflikten 

hanteras genom utforskandet. De väljer hur de ska agera utifrån konfliktens karaktär men också 

utifrån vad som kommer upp i utforskandet i konflikten. Samtalet är en arena för både 

utforskning och hantering av konflikter, vilket i vissa fall räcker. I vissa fall behöver konflikten 

hanteras vidare enligt respondentens bedömning, exempelvis via en extern hjälp.  

 

Reflektion-i-handling kan ses i relation till konflikthanteringsstrategier, då respondenten 

analyserar och reflekterar kring vilket agerande som är lämpligt för varje enskild 

konflikthantering. Ett undvikande av konflikter är den vanligaste strategin för konflikthantering 

enligt Skjorshammer (2001), vilket innebär ignorerande av konflikten. Respondenterna verkar 

utifrån resultatet dock hantera de flesta konflikter de identifierar. Däremot hanterar två av 

respondenterna inte banala konflikter, vilket överensstämmer med Rahims (2002) tillämpning av 

den undvikande strategin, som användbar vid just dessa konflikter. Resultatet visar emellertid att 

det finns en risk för ett förbigående av konflikter, då R5 påtalar risken att negligera signaler hos 

sina medarbetare. Konsekvensen blir ett undvikande av konflikten även om det sker omedvetet.  
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Skjorshammer (2001) och Rahim (2002) beskriver den strategi där en av parterna driver fram en 

situation utifrån sin maktposition, vilket gör att den andre partens förväntningar och behov 

ignoreras. Respondenterna sitter i en formell maktposition, vilket enligt Skjorshammer (2001) 

även påverkar vilken konflikthanteringsstrategi de bedömer som lämplig. Såsom Schön (1983) 

beskriver verkar chefer i ett organisationssystem, vilket styrs av ramverk kring bland annat mål 

och regler. Respondenterna måste följaktligen utifrån sin position som chef använda sig av denna 

strategi vid konflikthantering. I resultatet finns exempel, i form av användandet av auktoritet. 

Alla respondenter uppgav att de använder sig av förtydligande kring roller, yrken och 

anställningen vid konflikthantering, för att specificera begrepp medarbetarna förväntas agera 

utifrån. Emellertid framkom att samtal vid konflikthantering även kunde användas för att skapa 

förståelse kring konflikten samt göra medarbetare delaktig. Rahim (2002) menar att 

kompromisser ej fungerar då en av parterna har mer makt än den andra, emellertid förespråkar 

författaren båda parters delaktighet i konflikthantering. Skjorshammer (2001) beskriver dock 

kompromisser och förhandling i termer av konfliktlösning, där konfliktens orsaker diskuteras. 

Delaktighet i det här fallet blir en kompromiss utifrån Rahims (2002) tes där båda parter är 

delaktiga i konflikthantering. Medarbetarna får vara med och bestämma, exempelvis genom att 

föreslå egna tider vid konflikt angående schema. Delaktighet möjliggörs i förändring när 

information ges kring denna, vilket skapar förståelse kring vissa beslut. Det finns även exempel 

på hur respondenterna använder sig av konfliktlösning utifrån Skjorshammers (2001) 

beskrivning, R1 och R5 berättade att desamlade sina personalgrupper för samtal i grupp och gick 

till botten med konflikternas orsaker, vilket de menade bidrog till konfliktens upplösning.  

 

Under intervjuerna framkommer reflektioner över de handlingar som gjorts, det vill säga, det 

sker en efterkonstruktion av konflikthantering. Det är svårt att säga var processen tar vid och 

slutar vilket kritiserar Schöns (1983, 1987) begrepp reflektion-i-handling. För att förtydliga, det 

är svårt att säga hur länge respondenternas handlingar påverkar konflikten i sig; Var slutar en 

konflikt och var tar nästa vid? Samtidigt stöder resultatet Schöns (1983, 1987) teori kring att 

reflektion-i-handling sker i de flesta situationer, eftersom att varje konflikt cheferna möter är 

unik, eftersom det handlar om interaktion med människor. Utifrån det går det att dra slutsatser 

om att i varje situation  genomför chefer dels “framing” samt reflektion-i-handling under 
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konflikthanteringens gång, då kunskap-i-handling ej enbart kan appliceras utan att anpassas till 

konflikten.  

 

8.4 Lärande i konflikthantering  

Ett lärande sker vid reflektion-i-handling, då kunskap-i-handling omformas på grund av den 

reflektion som skett (Schön, 1983, 1987). Resultatet visar att det finns ett lärande i 

konflikthantering, då alla respondenter lyfter att de genom konflikthantering lär sig. Genom 

“framing” och reflektion-i-handling lär sig cheferna, via att identifiera, utforska, agera i 

konflikter. Två av respondenterna lyfter att de kritiskt granskat sig själva och på så sätt skapat 

sitt eget lärande. Den kritiska granskningen av dem själva är en del av själva reflektionen som i 

sin tur leder till ett lärande. Exempelvis kan R3 se ett lärande via kritisk granskning, i hur R3 ska 

förhålla sig till de konflikter som uppstår. Samtalet är det största hjälpmedlet i 

konflikthanteringen och de kan därigenom utforska konflikten och på så sätt anpassa hur de 

angriper konflikten. Interaktionen med andra utgör grunden för lärande.  

 

Jordan och Lundin (2001) beskriver lärande i konflikter utifrån fyra områden, vilka är lärande 

om konflikter samt konflikthantering, lärande om andra människor och deras beteende, lärande 

om organisationer och förändring samt lärande om sig själv. Dessa fyra lärandeområden kan ses i 

resultatet och sker oftast fortlöpande. I respondenternas kommunikation med kollegorna, kan det 

finnas ett lärande inom alla fyra områden, då kollegorna gemensamt reflekterar kring 

konflikthantering. I mötet med andra kollegor kan respondenterna föra en dialog vilket skapar 

nya ideér och en bredare förståelse av problemet. Genom andras berättelser får respondenterna 

tillgång till en mångsidig bild av konflikter, konflikthantering, andra människor och deras 

beteende samt hur organisation och förändring gestaltar sig inom olika kontexter.  

 

Respondenterna får tillsammans med kollegorna möjlighet till analys och reflektion kring sitt 

eget handlande, vilket leder till medvetenhet. Medvetenhet kring sina egna handlingar gör det 

möjligt att se sig själv och sina handlingar i konflikthantering, däri finns ett lärande. Schöns 

(1987) teori framhäver mästarlära, när det gäller lärande tillsammans med andra, det vill säga i 

relationen mästare till lärling. Författaren drar inga slutsatser kring  lärande tillsammans med 
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andra på det sättet som beskrivs ovan. Därmed skiljer sig resultatet från hur Schön (1987) menar 

att ett lärande tillsammans med andra sker.  

 

Avslutningsvis, resultatet är i enlighet med hur Gabel (2002) skildrar mellanchefspositionens 

krav på förmåga för konflikthantering. Alla respondenter har hanterat konflikter i sitt arbete och i 

deras ansvar för personalgruppen åligger konflikthantering, vilket överensstämmer med Teague 

och Roche (2011) syn på konflikthantering som mellanchefers ansvar. Författarna menar att 

mellanchefer har ansvar för konflikthantering även om de oftast saknar formell utbildning och 

kompetens i ämnet.  Det stämmer till viss del överens med resultatet, endast två av 

respondenterna hade genomgått ett fåtal utbildningsdagar. Däremot har respondenterna 

kompetens för konflikthantering, både formella kunskaper gällande verksamheten vilket behövs 

för konflikthantering samt tysta kunskaper vilka tillämpas vid konflikthantering. Slutligen, tre 

respondenter känner inget stöd ifrån deras chefer vilket stämmer överens med Teague och Roche 

(2011) beskrivning av samma fenomen.  

 

8.5 Slutsats  

I de föregående kapitlen har en analys gjorts utav resultatet, utifrån Schöns (1983,  1987) teori 

samt tidigare forskning. Slutsatsen ämnar att övergripande besvara syftet och frågeställningarna. 

Motstånd kan ses som en indikator till kommande konflikter, hanteringen av motstånd blir ett 

förebyggande av konflikter. Utifrån respondenternas berättelser sker processen att identifiera 

konflikten samtidigt som respondenten hanterar den vilket sker genom samtal. Respondenterna 

anger olika identifikatorer för konflikt, exempelvis genom medarbetarnas kroppsspråk. Samtalet 

är det främsta verktyget i konflikthanteringen utifrån respondenternas beskrivningar. 

Respondenterna beskriver ett utforskande och reflekterande i de konflikthanterande samtalen. 

Samtalen ämnar att skapa förståelse för respondenten kring situationen samtidigt som 

nödvändiga åtgärder kan sättas in där de behövs. De konflikter som respondenterna kan 

identifiera hanteras, däremot finns det en risk att missa konflikter, vilket leder till ett omedvetet 

undvikande av dem. Respondenterna agerar i ett organisationssystem, vilket medför agerande 

utifrån den egna maktposition som chef i konflikthantering, genom användandet av auktoritet. 

Respondenterna menar att berörda medarbetare blir delaktiga i konflikthantering genom 

kompromisser i förändring samt information. Respondenterna ser ett lärande i konflikthantering, 
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vilket sker via utforskande, identifierande, agerande samt interaktion med andra i samtal. 

Samtalen med kollegorna blir en viktig arena för lärande där respondenterna får tillgång till 

andras berättelser samt får möjlighet till reflektion. Nedan följer diskussion kring metod och 

resultat. 
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9. Diskussion 

 

9.1 Metoddiskussion  

Utifrån syftet var en kvalitativ forskningsstrategi med kvalitativa intervjuer lämplig, eftersom 

fokus låg på processen konflikthantering, utifrån mellanchefernas egna upplevelser. De 

semistrukturerade intervjuerna gav mellancheferna möjlighet att uttrycka deras egna upplevelser 

samt mig möjlighet till fördjupning genom att ställa relevanta följdfrågor. Det empiriska 

materialet kan dock ha påverkats av vilka följdfrågor som ställdes, då olika följdfrågor gavs 

utifrån respondenternas svar.  

 

Urvalets form kan diskuteras, eftersom alla mellanchefer inom vård och socialförvaltningen ej 

fick möjlighet att vara med, på grund av geografiska skäl. Resultatet kan därför ha påverkats av 

urvalet. Däremot gör det slumpmässiga urvalet resultatet mer trovärdigt, då respondenterna 

valdes utifrån slumpen, inte utifrån eget intresse. Under transkriberingen för varje intervju 

skedde en reflektion, vilket gav ideér som skrevs ner. Dessa reflektioner tillsammans med det 

faktum att varje intervju föregicks av en annan,gör att tolkning sker fortlöpande av materialet 

samt att min förförståelse kring ämnet byggs på, vilket kan ha påverkat resultatet. Samtidigt har 

en medvetenhet funnits kring tolkning och förförståelse från början av studien. Mina reflektioner 

i intervjuprocessen har hjälpt mig att se mönster i materialet och skapat en bättre förståelse kring 

det.  

 

9.2 Resultatdiskussion  

Rahim (1985) definerar konflikthantering som en process där en eller flera personer bedömer om 

en konflikt behöver hanteras och vid behov vidtar åtgärder. Resultatet visar att konflikthantering 

är betydligt mer mångfacetterat, konflikthantering omfattar likaså ett behov av att identifiera 

konflikten. En intressant aspekt av resultatet är att konflikter inte bara identifieras genom samtal, 

utan även genom icke-verbal kommunikation såsom kroppspråk. Det påvisar att det finns andra 

tysta kunskaper än samtalsfärdigheter, det vill säga förmågan att i situationen kunna agera 

gentemot den icke-verbala kommunikationen. Mellancheferna beskriver hur de genom 

identifikatorer såsom signaler från personalen och kroppsspråk identifierar konflikter. Utifrån 

mellanchefernas berättelser sker identifikationsprocessen samtidigt som konflikten hanteras, 
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vilket är intressant, då det skiljer sig från Schöns (1983,1987) tankar kring problemlösning. 

Schön (1983,1987) beskriver en process där identifierandet av problem och lösning på det sker 

separat. Mellancheferna beskriver snarare hur dessa två processer överlappar, då de genom att 

identifiera konflikten samtidigt hanterar den. Förståelse för situationen skapas samtidigt som 

mellancheferna beskriver hur de tar till de åtgärder som de bedömer är lämpliga.  

 

Det konflikthanterande samtalet beskrivs som ett viktigt redskap, där mellancheferna beskriver 

hur de genom samtalet kan agera utforskande och reflekterande. En av mellancheferna berättade 

om en händelse där samtalet skapade förståelse för både mellanchefen själv men även för 

medarbetaren, vad konflikten egentligen handlade om. Samtalet fungerade därför som en 

katalysator för problemlösning, där utforskandet ledde fram till nya insikter och en bättre 

förståelse för vad situationen egentligen handlade om. En intressant aspekt av det 

konflikthanterande samtalet är att tysta kunskaper appliceras på situationen av mellancheferna; 

de måste i varje del av samtalet bestämma när något ska sägas, hur det ska sägas och vad som 

ska sägas. Utifrån det skulle slutsatsen kunna vara att mellancheferna skapar det 

konflikthanterande samtalet, genom den kunskap de innehar om konflikthantering.  

 

Resultatet följer mycket av tidigare forskning kring ämnet. Det var ej relevant för min 

frågeställning att inkludera frågan om motstånd vid förändring i frågeguiden, men fyra  

respondenter tog spontant upp det. Det visar att mellanchefer inte bara måste hantera konflikter 

vid planerade förändringsprocesser, utan också bör kunna hantera motståndet. En tydlig gräns 

mellan definitionen av motstånd och konflikt finns dock ej, vilket gör det ytterligare intressant att 

mellancheferna talar om motstånd separat. Motståndet skulle även kunna ses som en signal för 

konflikt, vilket är väsentligt i identifierandet av konflikten.  

 

Konflikthantering sker inte i ensamhet även om mellanchefen har ansvar för det. I samtalet 

uppfattar även mellancheferna ett lärande. Stödet och samtal med kollegorna var en viktig resurs 

för mellancheferna. Kollegor öppnar upp en djupare förståelse för konflikthantering, 

mellanchefer får tillgång till även deras erfarenheter och problemlösning. Schöns (1987) teori 

innefattade ej lärande tillsammans med andra på sättet det gestaltar sig i resultatet, vilket gjorde 

det svårt att belysa den delen av resultatet utifrån teorin. Däremot ser Schön (1983) chefer som 
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agenter i organisationslärande, där chefer fyller på dess kunskapsbank. Det är viktigt att därför 

skapa forum för mellanchefer, där de tillsammans får möjlighet att tala om deras upplevelser, 

inte bara för deras eget lärande utan för deras bidrag till organisationens kunskapsbank vilket ger 

utveckling framåt. Döös (2003) begrepp relationik belyser ytterligare vikten av att skapa forum 

där relationer kan utvecklas. Relationik handar om hur mellanmänskliga relationer kan ses 

utifrån ett organisationsperspektiv, där människor tillsammans konstruerar kompetens. Samtalen 

med kollegor i vardagen håller kunskaperna levande och i relationerna finns värdefullt kunnande 

för organisationer.  

 

Mellanchefer sitter i en svår position, där de känner sig ensamma, överkörda och ej lyssnade på i 

samband med konflikthantering. Det finns en motsättning mellan det förväntade ansvarstagandet 

vid konflikthantering samtidigt som inget stöd uppifrån finns tillgängligt, i vissa fall. 

Mellanchefer är ett verktyg i konflikthantering för organisationen, en tillgång, för människors 

välmående. Ansvaret för konflikthantering ligger på mellanchefer, vem har ansvaret att ge dem 

stöd? 

 

9.3 Förslag till vidare forskning  

Det finns få studier kring konflikthantering med koppling till lärande. De flesta studier behandlar 

lärande i konflikter, där konflikthantering ingår i termen konflikt. Intressant vore en breddning 

av perspektiv på konflikthantering, även högre chefer, medarbetare och brukares upplevelser.  

Följande punkter är förslag till vidare forskning:  

 

● Hur ser stödsystemet för mellanchefer ut, gällande konflikthantering?  

● Hur upplever ledningen mellanchefers konflikthantering? Vilket stöd upplever ledningen 

ges till mellanchefer?  

● Påverkas brukare/klienter av mellanchefers agerande i konflikthantering?  
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Bilaga 1. Missivbrev 
  

Hej! 

Jag heter Malin Svensson och jag studerar till beteendevetare på Mälardalens högskola i 

Västerås. 

  

Jag skriver denna termin min C-uppsats i pedagogik där jag intresserar mig för hur mellanchefer 

hanterar konflikter, som uppstår när verksamheten förändras. Därför behöver jag intervjua dig, 

yrkesverksam mellanchef inom den offentliga sektorn. Intervjun kommer att ta cirka en timme. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du kommer 

att vara anonym och ha möjlighet att ta del av studien när den är klar. Dina intervjusvar kommer 

endast användas till detta ändamål. 

  

Dina erfarenheter, kunskaper och reflektioner kommer att vara värdefulla för min uppsats! 

  

Om du har några frågor angående intervjun är du välkommen att höra av dig till mig. 

  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 

  

Malin Svensson 

  

Email: msn12001@student.mdh.se 

Telefon: 0768040032 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Hur länge har du varit chef?  

Har du alltid jobbat på samma organisation?  

 

Kan du beskriva den verksamhet som du jobbar inom? 

Hur länge har du jobbat där?  

Har verksamheten förändrats under tiden som du varit chef?  

Hur ser du själv på förändringar i stort?  

Hur har du reagerat på förändringarna? 

  

Konflikt 

Vad är en konflikt för dig? 

Vem bestämmer att det är en konflikt?  

Har det uppstått konflikter i din verksamhet? 

  När förstod du att det var en konflikt?  

Vilken roll har du vid de konflikter som uppstår?  

Varför tror du att konflikter vid förändringsprocessen uppstår? 

  Hur agerar du vid konflikter som uppstår? 

Finns det ett lärande i konflikthantering? 

 

När förändringen planerades, fanns det någon plan hur du skulle hantera konflikterna?  

Har du fått någon formell utbildning om hur du ska hantera konflikter? 

 

Upplever du att du får stöd av någon vid dessa konflikter? Tex- högre chefer, facket, kollegor  

 


