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Sammanfattning 

Konflikter har alltid funnits, men hur man har löst dem har skett på olika sätt. Mitt 
intresse för detta område är på grund av att jag tidigare arbetat i skolans värld. Där 
förekom ofta konflikter, men de flesta konflikter var mellan elev och elev. Men ibland 
förekom även konflikter i personalgruppen. De tog man itu med ganska omgående. När 
jag böt yrke och började arbeta inom sjukvården märkte jag att det förekom ganska 
mycket konflikter även här, framförallt i personalgruppen som ingen försökte lösa. Jag 
har nu med hjälp av litteraturen funnit några olika sätt som chefer löst konflikter på 
gruppnivå mellan två eller flera personer. Det jag har funnit i litteraturen är att chefer 
har gett order direkt till kombattanterna att sluta med sitt beteende, undvikit konflikten, 
kompromissat, medlat, utsett syndabockar, konfronterat, försökt behandla konflikten 
själv eller tagit hjälp av extern konflikthanterare. Resultatet i min studie visade att om 
en chef undvek konflikten så riskerade den att bli ett mycket svårlöst problem. 
Omplacerade man personalen så flyttades ofta bara problemet till ett annat ställe. Då 
man tog hjälp av en extern konsult, kunde det bli kostsamt men var oftast det bästa 
alternativet. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
Konflikter, konflikthantering, konflikter + arbetsplatser och konflikthantering + 
arbetsplatser. 
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1. Inledning 
 
Bakgrunden till min studie om konflikter och konflikthantering är mitt eget intresse för 
detta ämnesområde. Konflikter finns på alla arbetsplatser och organisationer, men man 
löser dem på olika sätt och ibland inte alls.  
 
Jag har tidigare arbetat i skolans värld, där konflikter var ett vanligt fenomen och man 
arbetade med konflikthantering dagligen. Konflikterna var oftast mellan eleverna eller 
mellan elev och lärare. Ibland förekom även konflikter mellan personalen. Det jag 
upplevde under denna period var också att det i personalgruppen var �högt i tak�. Var 
det några problem tog man itu med det ganska omgående. 
 
När jag nu arbetar inom sjukvården märker jag att det även här finns konflikter mellan 
personal, personal - chefen och mellan personal - patienter. Vad jag har iakttagit är att 
personalen verkar väldigt rädda för konflikter och vet inte hur man ska bete sig. Jag har 
i mitt dagliga arbete mycket kontakt med patienter. De flesta är mycket trevliga men det 
finns ett fåtal som är aggressiva och kan leda till konflikter. Det har även förekommit 
konflikter mellan personalen och i stället för att försöka lösa dem på ett konkret sätt har 
man ringt efter chefen.  
 
I min studie vill jag studera på vilka sätt chefer i arbetslivet kan lösa konflikter. För att 
få reda på detta har jag läst litteratur som berör ämnet och även sökt artiklar på Internet. 
 
 
2. Bakgrund 
 
2.1 Vad är en konflikt? 
 
Konflikt beskrivs som oenighet mellan minst två parter (Wikipedia, 2008). En konflikt 
kan vara mellan enskilda personer, organisationer och stater. Ljungström och Sagerberg 
(1991, s 11) beskriver konflikt som: 
 
   en oenighet som vi lägger energi i eftersom resultatet påverkar våra liv och vårt          

välbefinnande (a.a. s 11). 
 
De flesta brukar hålla med om att oenighet är en del i konfliktbegreppet. Men hur 
mycket energi du lägger i konflikten beror på hur viktig den är för dig. Men konfliktens 
påverkan på ditt liv handlar bland annat om hur mycket du anser dig kunna styra din 
tillvaro och hur du upplever din personliga makt (Ljungström och Sagerberg , 1991 s 
11).  

 
2.2 Vad är en chef? 
 
En chef är en person som leder en grupp, en verksamhet eller en organisation 
(Wikipedia, 2008). Han/hon kan ha olika ansvarsområden som kan vara att fatta beslut, 
förmedling, erhållande av information, arbetsledning, lönesättning och att ha hand om 
budgeten. En organisation som chefen är verksam i kan vara en större sammanslutning i 
till exempel ett bolag, facklig organisation eller förening. 
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Ordet chef kommer av latinets �caput� som betyder huvud (Karlöf & Söderberg, 1989, s 
17). Chefsskapet är en formell position som till exempel att vara föreståndare för en 
verksamhet och det har ingenting med personliga egenskaper att göra. 
 
2.3 Vad är en ledare? 
 
Ordet leda betyder föra och är ett fornsvenskt ord (Karlöf & Söderberg, 1989, s 18). En 
ledare är en person som för och för att det ska kunna ske måste det finnas någon eller 
några som ska bli förda. Det finns också en relation mellan ledaren och de ledda. 
Ledaren utvecklar också visioner och går från tanke till handling. 
 
I Sverige sätt ofta likhetstecken mellan chef och ledarskap. Jag kommer i mitt arbete att 
använda mig av ordet chef. När jag gjort direktcitat och ordet ledare ingår i det, har jag 
använt mig av det i stället. Jag kommer också att använda mig av ordet kombattanter när 
jag avser de som är deltagare i konflikten (Svenska Akademins ordlista, 1998, s 426). 
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3. Syfte 
 
Syftet med denna studie är genom litteraturstudier och tidningsartiklar beskriva på vilka 
sätt en chef kan lösa konflikter på en arbetsplats. 
 
 
4. Metod 
 
4.1 Vad är en litteraturstudie? 
 
Arbetet startar med en fråga som man är intresserad av (Backman, 1998, s 69). Därefter 
gör man en problemformulering och startar sökandet efter relevant data. Data består 
oftast av primärdokument eller originalartiklar och de källor som används är vanligen 
vetenskapliga tidskriftsartiklar, rapporter, böcker, offentliga utredningar och 
avhandlingar (a.a. s 70). När dokumenten införskaffats ska de läsas och värderas 
(Backman, 1998, s 71). Urvalet kan vara mycket stort och en del dokument måste därför 
väljas bort. Nedan presenterar jag hur jag gått tillväga när jag sökt litteratur och artiklar 
till mitt problemområde. 
 
4.2 Sökvägar 
 
Jag har sökt relevant litteratur inom mitt ämnesområde på olika sätt. Det första jag 
gjorde var att göra en sökning i Stockholms Universitetsbibliotek artikelsök via Internet. 
Via den hemsidan kunde jag �klicka� mig vidare till artikelsök. Jag skrev in sökordet 
konflikter och fick 2257 träffar (08-03-24). Det var alldeles för många artiklar att söka 
igenom så jag använde mig av sökorden konflikter + arbetsplats. Då fick jag 140 
träffar. Av dem valde jag ut fyra artiklar som berörde mitt undersökningsområde. Jag 
gjorde också en sökning på ordet konflikthantering via samma länk och fick då 66 
träffar. Jag valde även nu ut fyra artiklar som jag tyckte var intressanta. Totalt beställde 
jag åtta artiklar för att ha till hjälp när jag skrev detta arbete. Beställningen gjordes via 
Internet från mitt lokala bibliotek och artiklarna sändes hem till mig via posten, helt 
kostnadsfritt. 
 
Jag gjorde också en sökning via Google-sökning där jag använde mig av orden 
konflikter och konflikthantering. På sökordet konflikter fick jag 8900 träffar och på 
sökordet konflikthantering fick jag 8552 träffar. Under sökordet konflikthantering fann 
jag en intressant länk till Uppsatser.se. Det är en länk som består av 38 746 (08-03-24) 
uppsatser från svenska högskolor och universitet. Under deras web-sida kan man skriva 
in olika sökord. När jag skrev in konflikter fick jag 347 träffar och på konflikthantering 
fick jag 91 träffar. Men många av uppsatserna inom dessa ämnen handlade om 
konflikter och konflikthantering inom skolan. Efter att läst sammanfattningarna, ansåg 
jag att tre berörde mitt problemområde. Den första uppsatsen var skriven av Anna 
Kvarström och Erika Harfeldt (2005) vid Örebro Universitet (Pedagogiska 
Institutionen) med titeln Konflikter och konflikthantering i två offentliga organisationer, 
den andra av Annelie Fellman (2006) från Uppsala Universitet (Pedagogiska 
Institutionen) med titeln Konflikter och organisationer, den tredje av Amelie Rylander 
och Anna Törnblom (2001) från Lunds Universitet (Pedagogiska institution) med titeln 
Konflikter och ledarskap. Från dessa uppsatser kunde jag med hjälp av deras 
referenslista hitta litteratur som jag kunde referera till i mitt arbete. 
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4.3 Nyckelord 
 
Konflikter, konflikthantering, konflikter + arbetsplatser och konflikthantering + 
arbetsplatser 
 
 
5. Resultat 
 
Konflikter finns på olika nivåer (Maltén, 1998, s 157). Det kan vara på individnivå, 
gruppnivå och organisationsnivå. På individnivå orsakas konflikten av oförenligheter 
inom en och samma person, på gruppnivå är konflikten mellan två eller flera personer 
(a.a. s 158) och på organisationsnivå är konflikten mellan idé och verklighet (Maltén, 
1998, s 160).  
 
Det är inte svårt att hantera konflikter på ett tidigt stadium, men det krävs en 
utomstående expert att hantera den i en lång framskriden fas (Ekstam, 2000, s 6). 
Konflikter tar också mycket energi och det tar mycket kraft att leva med konflikter. 
Hela tiden ska det balanseras mellan egna och andras krav och önskemål, husfriden och 
de mål och resultat som måste uppnås (Ljungström & Sagerberg, 1991, s 17) och 
troligtvis har vi idag mer konflikter än vi hade förr (a.a. s 22). Det medför att vi oftare 
behöver ta ställning till viktiga frågor som påverkar vardagen och fortfarande är vi i 
arbetslivet ovana med att ta tag i dessa konflikter.  
 
Den mängden energi som krävs för att lösa konflikter kan delas in i fyra faser: 
 
Fas 1: Störning 
Under denna fas är signalerna små och kan bara anas i �luften�. Det kanske bara behövs 
att man sitter tillsammans under en kafferast, för att lösa problemet (Ljungström & 
Sagerberg, 1991, s 50). 
 
Fas 2: Svårigheter  
Nu har irritationen ökat. Det kan röra sig om revirövertramp och missuppfattningar. Här 
kan det räcka med att sätta sig ner tillsammans och gå igenom svårigheterna. 
Stämningen på arbetsplatsen gör att medarbetarna inte talar direkt med varandra utan 
skriver lappar eller skickar bud via andra personer. Ofta kan orsaken vara oklara mål 
eller instruktioner. I den här fasen är chefen också en viktig person.  Är svårigheten 
tolkningar av målen är det viktigt att de klargörs och chefen poängterar vad som är 
viktigast (a.a. s 50-51). 
 
Fas 3: Problem 
Arbetsgruppen börjar peka ut syndabockar och det finns inte längre någon tid kvar att 
vänta och se hur händelserna utvecklar sig. Ansvaret är alltid chefens eftersom chefen 
har det yttersta ansvaret för verksamhetens totala resultat. I denna fas är också 
energiläckorna stora i organisationen. Det kan vara bra att få hjälp och att arbetsgruppen 
får diskutera vad som fungerar bra eller dåligt. Det gäller att skapa en bra diskussion 
som kan leda till en handlingsplan (Ljungström & Sagerberg, 1991, s 53-54).  
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Fas 4: Surdeg  
Det vanligaste sättet att lösa en konflikt i detta stadium är omplacering, utköp eller 
omorganisation. Det är visserligen effektivt på �ytan�, men löser oftast inte konflikten. 
Men oftast orsakas inte konflikten av att människorna är besvärliga utan av olika 
situationer på arbetsplatsen. Om konfliktens härd finns inbyggt i systemet dröjer det inte 
länge innan nästa konflikt är på gång (a.a. s 54).  
 
Nedan kommer jag att presentera olika sätt som en organisation och chef vanligtvis 
löser konflikter på en arbetsplats. Det gäller då konflikter på gruppnivå. 
 
5.1 Ge order 
Det snabbaste sättet att lösa en konflikt är att ge order enligt Ljungström och Sagerberg 
(1991, s 78). En förutsättning att det ska fungera är att arbetsgruppen har förtroende för 
den som ger ordern. Men om medarbetarna ska känna sig delaktiga i konfliktlösningen 
är denna metod helt olämplig. Ibland krävs tvång skriver Nilsson och Andersson (2003, 
s 157) för att lösa konflikten, vilket menas med att en person bestämmer hur den ska 
lösas. Men konflikten försvinner inte utan den ligger och �pyr� och skapar dålig 
stämning på arbetsplatsen.  
 
En chef som styr auktoritärt har benägenhet att lägga sig i det mesta på grund av att 
han/hon inte litar på personalen menar Lennéer �Axelsson och Thylefors (1979, s 76-
77). Personalens uppgift är att lyda chefen. Ordning och reda värderas mer än initiativ 
och kreativitet. Men arbetarna blir osjälvständiga och osäkra och de får svårt att fatta 
egna beslut.  
 

Ledare med auktoritär stil tenderar lätt att frammana yttre konflikter och yttre 
fiender för att på den vägen kanalisera missnöjet i gruppen så att det inte riktas 
mot ledaren personligen (a.a. s 77). 

 
5.2 Undvika konflikten 
Att undvika konflikten är olämpligt på längre sikt, eftersom den då kan växa anser 
Ljungström och Sagerberg (1991, s 78-79). Det kostar också att hålla fasaden fin utåt 
och inte låtsas om att det existerar konflikter inom organisationen (a.a. s 19). Det ses 
fortfarande i många organisationer som ett misslyckande att det existerar konflikter. 
Därför törs många chefer inte begära hjälp för att hantera konflikter på ett tidigt 
stadium.  
 
En del chefer tror att om man inte ser konflikten så existerar den inte skriver Ekstam 
(2000, s 157). Detta kan bero på att man inte är intresserad av att ha en dialog med sina 
medarbetare och inte märker den, men det kan också vara konflikträdsla hos chefen. 
Man vet om konflikten men tar inte tag i den. Chefen kan här ha bristande civilkurage, 
saknar förmåga att hantera och lösa konflikter och vågar inte erkänna att man måste 
våga lämna ifrån sig konfliktlösningen till någon utomstående. 
 
I vår kultur väljer vi ofta att sopa konflikter under mattan menar Lennéer �Axelsson och 
Thylefors (1979, s 103). Individer och grupper försvarar sig mot konflikter på olika sätt 
genom medvetna och omedvetna handlingar. Medvetet försvar kan vara att tiga, att hålla 
sig undan, vara hemma från arbetet eller helt enkelt att säga upp sig. Omedvetet försvar 
kan vara att man skapar syndabockar både inom och utanför den egna gruppen. Det kan 
också vara att man reagerar med olika �stressympton�. 
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Om en konflikt blir dold eller öppen beror för det mesta på hur chefen uppträder vid 
konfliktsituationer (a.a.). Chefens inställning till konflikter skapar en norm för hur 
man inom organisationen ska hantera dessa. Det är också inte ovanligt vid 
konflikter att man nedvärderar sin egen förmåga att ta itu med dem och därför blir 
passiv (a.a. s 108). Till sist blir konflikten ohanterlig och man måste kalla in en 
konsult.  
 

Den dolda konflikten karakteriseras av att man på arbetsplatsen har en 
benägenhet för att sopa vissa frågor under mattan. Om man sopar för mycket 
under mattan kommer högen till sist att vara så stor att man snubblar och faller 
på ändan. Ju mer vi sopar under mattan, desto längre från lösningen kommer vi 
(Ahrenfeldt & Berner, 1992, s 45). 

 
5.3 Kompromissa 
Kompromissen kan vara ett användbart sätt om du som chef vill komma en bit på väg 
och få möjligheter att se problemet med nya perspektiv. Men metoden är inte så lyckad 
om den används för att chefen inte ska behöva engagera sig i vad som är det verkliga 
problemet (Ljungström & Sagerberg, 1991, s 79). Nilsson och Andersson (2003, s 157) 
skriver också att kompromissen är en dålig lösning eftersom ingen blir riktigt nöjd. Alla 
parter får ge upp något för att man ska hitta en gemensam lösning. Men metoden kan 
fungera ett tag för att man kan undvika kostsamma öppna strider.  
 

Du bör vara uppmärksam så att kompromissen inte blir ett självändamål, och 
att du använder dig av metoden bara för att slippa engagera dig ordentligt i 
själva problemet (Ljungström & Sagerberg, 1991, s 79). 

 
5.4 Medla 
Vid medling kan chefen söka hjälp utifrån av en medlare. En förutsättning för att 
medling ska vara ett bra sätt att lösa konflikter är att alla medarbetare är delaktiga. En 
diskussion med en medlare ger också möjligheter att lyfta fram nya lösningar samt att 
förstå mer om de delar som konflikten består av (Ljungström & Sagerberg, 1991, s 79). 
 
Som chef måste man då och då gå in som medlare, inte minst i turbulenta tider eller i 
tider av stark förändring (Ekstam, 2000, s 121). Det kan finnas två skäl att börja medla 
(a.a. s 130): 
 

A) konflikten har pågått så länge att någon måste hjälpa parterna 
B) andra har uppmanat att någon måste ta tag i den. 
 

Utgångspunkten måste vara för en chef att börja agera på sådant sätt att de inblandade 
själva tar tag i och löser den konflikt som har uppkommit i en arbetsgrupp (Ekstam, 
2000, s 121). Som medlare har man då två uppgifter, dels att skapa en motivation för de 
inblandade och dels ge dem en metodik som gör att de slutar med sitt destruktiva 
beteende och i stället på ett konstruktivt sätt kan löser upp motsättningarna och går 
vidare.  
 
Som medlare krävs också en viss neutralitet (Ahrenfeldt & Berner, 1992, s 161). 
Medlaren kan ge återkoppling som kan leda till att man ser sig själv och sitt eget 
agerande på ett nytt sätt. Han kan peka på de positiva sidorna som var och en har så att 
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kombattanterna en möjlighet att se den andre personens förtjänster och inte bara se de 
negativa sidorna (a.a. s 164).  
 

Att lösa konflikter är en process och medlaren styr processen, inte individerna 
(Ahrenfeldt & Berner, 1992, s 171). 

 
5.5 Utse syndabockar 
En vanlig metod att lösa konflikter är att utse syndabockar (Nilsson & Andersson, 2003, 
s 157). Då kan missnöjet avledas och konflikten hävas för en stund. På kort sikt får 
syndabocken skulden för alla problem, men i längden blir stämningen förljugen och 
organisationen och chefen lär sig aldrig att ta itu med konflikterna. 
 
Omedvetet försvar mot konflikter kan leda till att man skapar syndabockar inom och 
utanför den egna gruppen (Lennéer �Axelsson & Thylefors, 1979, s 103). Man kan 
reagera med olika stressymtom och sedan utnyttja det för egen del. Omgivningen 
kanske måste visa överdriven hänsyn. Allt detta är negativt, både för individens hälsa 
och för gruppen. Men i en välfungerande grupp finns inte behovet av syndabockar (a.a. 
s 20). Samtliga respekteras i gruppen och man respekterar oliktänkande och skillnader i 
arbetssätt. I en grupp med sämre stämning är det större krav på att allt ska vara likartat. 
Avvikelser kan tas emot som ett hot mot arbetsgruppen och speciellt riktas missnöjet 
mot överordnade.  
 
Vi skapar också konflikter genom att utse syndabockar anser Ohlsson (1995). Liksom 
en människa kan skaffa sig en syndabock kan också hela grupper ha behov av att utse 
syndabockar. Syndabocksyndromet finns på alla arbetsplatser men främst i hierarkiskt 
uppbyggda organisationer. Utpekandet och utnyttjandet av andra för att leva ut sina 
egna svagheter är en viktig orsak till social utstötning. 
 
När man pekar ut en speciell person eller en grupp som orosmakare har man hittat en 
syndabock (Ahrenfeldt & Berner, 1991, s 96-97). Syndabocksmentalitet kan leda till 
både mobbning och utstötning och man tar inte itu med orsaken till konflikten. Ur en 
psykologisk synvinkel är syndabockstänkandet ett försvar mot en konflikt i 
personalgruppen som man inte klarar av att hantera. I stället projicerar man över 
problemet på en viss person eller grupp. Man får någon annan att skylla på och behöver 
inte ställas inför att man själv är delaktig i problemet. Om man avlägsnar syndabocken 
kvarstår ofta problemet men brukar blomma upp igen efter en tid. Risken blir då att man 
utser en ny syndabock. 
 

Den person vi först möter när vi kallas in som konsulter pekar ut en eller flera 
personer, oftast en person som den som alla problem handlar om, 
problembarnet. Ofta visar det sig att dessa problembarn endast är det yttersta 
lagret av �konfliktlöken�. Konflikthantering är som att skala en lök. Först 
kommer vi till det yttersta lagret och skalar av det, sedan gräver vi djupare och 
till sist når vi det innersta lagret och epicentrum (Ahrenfeldt & Berner, 1991, s 
96) 

 
5.6 Konfrontation 
Innan man ger sig in i en konfrontation är det mycket viktigt att skaffa sig mycket 
information (Ahrenfeldt & Berner, 1991, s 150). Orsaken kan vara att det finns en 
naturlig orsak till en konflikt. Vid konfrontation gäller det att formulera sig på ett bra 
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sätt (a.a. s 152). Negativ kritik ska alltid ske i enrum och positiv kan ske i grupp. Just 
konfrontationen är ett av de viktigaste verktygen vid konflikter (Ahrenfeldt & Berner, 
1991, s 156). Det kan leda till att kombattanterna blir medvetna om sina beteenden och 
kan då få möjlighet att ändra det.  
 
Ibland kan konflikten handla om en särskild besvärlig medarbetare (Nilsson och 
Andersson, 2003, s 157). Det kan vara så svårt att det inte går att ha någon dialog. 
Personen nobbar alla försök till lösningar i samförstånd. I ett sådant läge kan 
konfrontation, det vill säga att personen ställs ansikte mot ansikte med problemet, vara 
rätt metod att få till en dialog. 
 

När vi tänker på ordet konfrontation associerar vi ofta till obehag, 
vredesutbrott, sammanbrott, skrik och tårar samt känslor av skuld och 
hjälplöshet. Författarna menar att konfrontera innebär att leda verksamheten, 
att ta ansvaret som chef och ledare, att bry sig om medarbetarna och 
verksamheten (Ahrenfeldt & Berner, 1991, s 145). 

 
5.7 Omplacering och omorganisation 
Omplaceras kombattanterna upphör kontakten och konflikten dör ut (Anden, 2008). Det 
är en mycket vanlig lösning på olösliga konflikter. Men omorganisation medför 
kostnader i form av nyrekrytering eller avveckling av personal. Dessutom blir det 
ineffektivitet med att starta upp på nytt. Konflikter mellan människor ska lösas genom 
samtal mellan parterna och inte genom att ändra i organisationen.  
 
Ibland väljer ledare att omplacera den individ som de tror är orsaken till konflikten 
(Rylander & Törnblom, 2001, s 31). Om en omplacering ska fungera måste man först 
inom organisationen undersöka om organisationen eller medarbetaren kommer att få 
nytta av omplaceringen, så att det inte blir en tillfällig lösning. 
 

Det blir att hitta lösningen på fel nivå. Det är som att skära av sig hakan när 
man skall raka sig (Andén, 2008). 
 

5.8 Konflikthantering 
När en chef visar att han menar allvar och inte vill att en konflikt ska fortsätta kan han  
ta hjälp av en extern konsult (Ahrenfeldt & Berner, 1991, s 180). Han måste då förklara 
för de inblandade att han inte accepterar att konflikten påverkar arbetet. Om 
medarbetarna vill ha hjälp med sitt problem är det bara att gå vidare. Men om de inte 
vill ha hjälp av utomstående måste chefen fråga vad de tänker göra åt saken. Här måste 
chefen klargöra att han inte accepterar att konflikten stör arbetet. Konfrontationen kan 
medföra att medarbetarna till sist accepterar en konflikthantering av en extern konsult.  
 
För att konflikthanteraren ska kunna skapa en bild av situationen och få mer information 
än vad parterna kan ge, är det bra att intervjua arbetskamraterna och i andra hand 
omgivningen (a.a. s 183). Då får han en mycket mer nyanserad bild av konflikten.  
 
Konflikthantering är en process där det finns minst tre deltagare, de två kombattanterna 
och konflikthanteraren (Ahrenfeldt & Berner, 1991, s 184). Det är viktigt att poängtera 
att en konflikthanterare inte är en domare utan måste vara neutral (a.a. s 188). En duktig 
chef ger återkoppling på vad han ser eftersom det utvecklar medarbetarna och vid 
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konflikthantering är därför återkoppling en mycket viktig del (Ahrenfeldt & Berner, 
1991, s 167). 
 
Några områden som är bra att ge återkoppling på vid en konflikthantering är följande 
(a.a. s 167-168):  
 
Orden � kombattanterna använder ord som �man� när de egentligen menar �jag� eller 
�du�. Ordet �man� är mycket otydligt och är ett ord som man gömmer sig bakom. 
Agerandet - De använder också kroppsspråket, gester, rör sig i stolen och tittar inte på 
varandra eller konflikthanteraren. Det är viktigt att konflikthanteraren påpekar detta för 
kombattanterna. 
 
Känslor � Det är mycket känslor inblandade vid konflikthantering och det är inte 
ovanligt att kombattanterna börja gråta. Det kan vara förlösande och oftast kan man gå 
vidare ändå. 
 
Icke-kongruens � Konflikthanteraren märker att det som kombattanterna säger och det 
de gör inte stämmer överens. Då förekommer en inre konflikt hos dem som påverkar 
situationen. Ett exempel är att en av dem håller med den andre men samtidigt skakar på 
huvudet. 
 
Återkoppling ger kombattanterna en ny medvetenhet om sig själva, men också om 
varandra (Ahrenfeldt & Berner, 1991, s 168). Det kan medföra en förändring av tankar, 
känslor och beteende i kontakten med varandra. Genom en bra återkoppling får de 
känna sig själv och utvecklas. 
 

En bra genomförd konfliktbehandling leder för det mesta till att tidigare 
motståndare kan samarbeta och visa respekt för varandra (Andén, 2008).  
 

 
6. Diskussion 
 
Ahrenfelt och Berner (1992, s 86) skriver att i vår kultur är konflikttabun vanliga, vilket 
har lett till att många av oss har svårt att hantera konflikter på ett kreativt sätt och 
undviker dem gärna. Omgivningens sätt att hantera konflikter under vår uppväxt har 
påverkat oss att hantera konflikter som vuxna, chefer eller medarbetare. Vi är rädda för 
konflikter i vår omgivning eller vi kanske har blivit rädda för konflikter som har riktats 
mot oss. Det har gett oss sämre beredskap för konflikter som vuxna. Ohlsson (1992, s 
18) anger att forskare har sagt att vi i Sverige är konflikträdda och han skriver av vi 
skulle må mycket bättre om vi vågade tala öppet och diskutera konflikter på 
arbetsplatserna. Han poängterar också hur viktigt chefsskapets roll är vid lösningen av 
konflikter. 
 
I vår värld sker snabba förändringar och det leder till många och icke förutsägbara 
konfliktsituationer (Ahrenfeldt & Berner, 1992, s 17). Det är en chefsuppgift att på ett 
tidigt stadium identifiera och hantera dessa konflikter. I tider av stora förändringar kan 
en chef ägna större delen av sin tid till konfliktlösning, så konflikthantering är därför en 
viktig del i processarbetet. Under tider av hård konkurrens eller vid förändringar har 
man inte råd med konflikter (a.a. s 21). För konflikter på en arbetsplats medför minskad 
produktion, ökad personalomsättning, sjukskrivningar, minskad kreativitet, minskad 
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initiativ- och ansvarsförmåga hos den enskilde arbetstagaren (Ahrenfeldt & Berner, 
1992, s 24).  
 
Det är också chefen som är slutgiltigt ansvarig för hur organisationen fungerar 
(Ljungström & Sagerberg, 1991, s 49). Samtidigt måste ansvaret fördelas på var och en 
som arbetar inom organisationen. Om du som medarbetare sitter med �armarna i kors� 
och väntar på att chefen ska lösa den, gör att du som medarbetare inte får något bättre 
arbetsliv. Det behövs både mod och civilkurage av att ta itu med konflikter. 
 
Enheter som har få eller nästan inga personkonflikter har nästan alltid en ledare eller 
chef som inte är rädd att ta tag i konflikter och som vet hur man ska gå tillväga när de 
uppstår (Ekstam, 2000, s 187).  Denna typ av ledare har också en beredskap att söka 
hjälp utifrån när han/hon inte anser sig kunna klara av att hantera konflikten på ett bra 
sätt. I det motsatta hanteras inte konflikter utan de �sopas under mattan� (a.a. s 188). 
Det är konflikträdda organisationer. Konflikterna kan växa och bli helt okontrollerbara 
och till slut måste administrativa åtgärder vidtas för att få slut på dem. 
 
6.1 Ge order 
Det finns förstås situationer när det är befogat att ge order. Det är vid akuta situationer. 
Jag kan bara nämna när vi får in akuta patienter på en vårdcentral, då är det naturligt att 
chefen tar befälet och ger order till oss övriga i personalgruppen. I sådana situationer 
gäller det inte vara demokratiskt utan göra det bästa för att rädda för patienten. Men att 
som chef alltid ge order gagnar inte på längre sikt. En underkuvad personalgrupp som 
inte vågar göra något utan att fråga chefen gynnar verkligen inte kreativiteten på en 
arbetsplats.  
 
6.2 Undvika konflikten 
Den chef som hela tiden undviker konflikter riskerar att få �konfliktungar� som växer 
till stora och bli mycket svårlösta problem anser Johan Lange som är utbildare i 
ledarutveckling (Andersson, 2007). Han ser också att konflikter på en arbetsplats är bra 
och berikande och det märks tydligt om en chef kan hantera dem. 
 
Att undvika konflikten och inte lösa den är ganska vanligt inom sjukvården. I många 
fall tycker jag att chefen lyssnar men anser att konflikten får man lösa själva. Jag har 
inte tid just nu att hjälpa er, är en vanlig kommentar. Det här tycker jag är en ganska 
tråkig attityd och jag ser det även i mitt verksamhetsområde att det finns många 
�konfliktungar� som ligger och pyr.  
 
6.3 Kompromissa 
Målet vid en medling är inte att kombattanterna ska få allt som de vill (Ahrenfeldt & 
Berner, 1991, s 191). Det går inte. Målet måste i stället vara en kompromiss, där bägge 
känner sig som vinnare. Men ibland går det inte att kompromissa för en 
konflikthanterare kan aldrig lösa konflikten åt parterna (a.a. s 195).  
 
Att kompromissa kan kanske vara bra, men det gäller att få ett resultat så att alla känner 
sig som vinnare. Annars kommer någon att bli besviken och konflikten fortsätter. 
Winston Churchill beskriver kompromiss som:  
 

En kompromiss är konsten att dela en kaka så att alla tror att de har fått den 
största biten (Maltén, 1998, s 174). 
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6.4 Medla 
Vid svårare konflikter kan det vara bra att man tar in en extern och erfaren person för att 
medla i en konflikt (Ahrenfeldt & Berner, 1991, s 179-177). Det kan vara bra med en 
person som kommer in med �friska ögon�. Han vågar också vara ärligare och kanske 
har större erfarenheter att medla vid konflikter. Externa konsulter i konflikthantering ska 
vara personer med rätt utbildning och erfarenhet, men tyvärr har många �lycksökare� 
kommit in i branschen som saknar utbildning, erfarenhet och personlig mognad som 
behövs. Det har medfört att konflikterna bara har förvärrats.  
 
Ska en person medla är det viktigt att man får in en person som verkligen har utbildning 
för sitt uppdrag. Som jag skrev tidigare är det viktigt vid medling att man får bägge 
kombattanterna att känna sig som vinnare. 
 
6.5 Utse syndabockar 
Att utse syndabockar beror ofta på osäkerhet och otrygghet inom individen eller inom 
arbetsgruppen (Ahrenfeldt & Berner, 1991, s 97-98). Oftast har man också en passiv 
chef som saknar ledaregenskaper. Det är också svårt att ha någon person som �stör� 
ordningen i arbetsgruppen. Kreativiteten är låg på arbetsplatsen och man klarar inte av 
att ha �högt i tak�. Har man en aktiv chef kommer sannolikt inte 
syndabocksmentaliteten uppstå. Innan den har uppstått har personalen redan vänt sig till 
chefen i en vilja att ta tag i problemet. 
 
När jag arbetade i skolan så var vi ett litet arbetslag. Det var många olika viljor och 
mycket diskussioner. Detta �öppna klimat� medförde att syndabockstänkandet aldrig 
uppstod utan vi hade i stället en rak kommunikation med varandra. Dessutom hade vi en 
chef som ansåg att skulle arbetsplatsen vara kreativ så måste vi ha en bra dialog. 
Visserligen hade vi en läroplan som måste följas, men hur vi skulle genomdriva 
undervisningen med eleverna för att de skulle nå målen, diskuterades ofta i lärarlaget. 
Vi utprovade ofta nya modeller. I sjukvården är verksamheten mycket mer �toppstyrd� 
och vi har inte samma frihet som jag hade i skolan. Dialogen från våra chefer är också 
mycket dålig och ibland nästan obefintlig. Det är sällan vi får uppmuntran uppifrån och 
det medför att kreativiteten också blir lidande. De osynliga cheferna och dåligt 
uppmuntrande gör att det blir lättare att utse syndabockar. I många fall riktas det mot 
våra �osynliga chefer�. För att få en bra dialog måste vi ha mer närvarande chefer som 
har en bra kommunikation och ta gruppen till hjälp för att lösa problem. Om man ger en 
grupp positiv uppmuntran så stärks gruppen och spänningarna minskar mellan 
medlemmarna och i bästa fall behöver man inte utse syndabockar, när det uppstår 
problem. 
 
6.6 Konfrontation 
En organisation där det är tillåtet att konfrontera är alltid en aktiv och dynamisk 
arbetsplats, där kreativitet tillåts och människor får en möjlighet att både växa personligt 
och professionellt (Ahrenfeldt & Berner, 1992, s 145). En situation som en chef förr 
eller senare måste konfrontera med är olika varianter av missbruk. Det kan vara till 
exempel alkoholmissbruk. Då gäller det att ha mycket bra bevis när man konfronterar 
och man får absolut inte vänta. Missbrukare är för de mesta �proffs� och det gäller att 
inte få igång olika diskussioner. Målet måste vara att personen får professionell hjälp 
och du som person ska inte vara personens behandlare.  
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Ett bra råd som jag fick i skolan när vi konfronterade mobbare var att de skulle 
konfronteras när de minst förväntade det. Vi hämtade ofta personen direkt i 
klassrummet, så de inte skulle kunna förbereda sig på något sätt. Det gav ofta mycket 
bra effekt. En chef som talar om innan mötet vad de ska samtala om kommer att få 
svårigheter. Personen hinner förbereda sig och argumenterar att det inte är några fel på 
han eller henne, däremot är det fel på alla arbetskamraterna. I en sådan situation är det 
viktigt att man som ledare kan �genomskåda� den personen.  
 
6.7 Omplacering och omorganisation 
Den här metoden har vissa nackdelar (Andén, 2008). Parternas obehagliga känslor finns 
kvar länge efter konflikten och det är ett nederlag för de inblandande. De har inte heller 
gjorts uppmärksamma på det beteendemönster de hade och som ledde in dem i 
konflikten. De är därför lika benägna att som tidigare hamna i nya konflikter med andra 
kollegor. 
 
Om man omplacerar en person löser man då problemet? Jag anser inte det. Det kan vara 
lätt att omplacera en person för en chef för att bli av med konflikten, men på längre sikt 
tror jag inte man blir av med själva konflikten.  
 
6.8 Konflikthantering 
Konflikter medför stora kostnader och stora mänskliga lidanden (Andén, 2007). De 
anställda kan drabbas genom att de blir sjukskrivna, får ingen löneökning, 
karriärutvecklingen stoppas och uppsägningar med fallskärmar, pensioneringar 
omplaceringar och omorganisationer, som kan vara förödande för den anställde. Även 
arbetsgivaren drabbas när det blir sjukskrivningar. Att ersätta anställda med ny personal 
kan vara mycket kostsamt och man räknar med att det kostar cirka 250 000 kr per 
rekrytering innan den nyanställde har nått full arbetskapacitet. Medan en konflikt 
fortlöper så är arbetskapaciteten reducerad och det medför ineffektivitet.  
 
Vid en konflikthantering är det av stor betydelse att det är utbildade personer som 
hjälper till. Det kan också vara bra om även chefen deltar, för att lära sig, men jag anser 
det är bra med utomstående personer med rätt utbildning för konflikthantering som 
kommer in med �friska ögon�. Det är också en styrka hos en chef att vilja ta hjälp 
utifrån. Även fast man är arbetsledare måste man lämna över vissa uppgifter som man 
anser att man inte klarar av att lösa själv. Genom att påpeka för kombattanterna att det 
finns en vilja att få slut på konflikten, kan få dem att tänka i andra banor. Det kan 
medföra att medarbetarna accepterar att få hjälp av en tredje part.  
 
 
7. Avslutande kommentar 
 
Kvarnström och Harfeldt har intervjuat arbetsledare i två offentliga organisationer 
(2005, s 47). De två offentliga organisationerna är polisen och sjukvården. En slutsats 
de kommer fram till att det finns en skillnad mellan organisationerna att hantera 
konflikter. På sjukhuset betonas samtalet som ett led i konflikthanteringen, men det kom 
inte fram hur man går tillväga när man ska prata om problemen. Hos polisen däremot 
har man ett tillvägagångssätt vid konflikthantering. Det kan också vara så som Rolf 
Olsson, leg psykoterapeut, anger att ju fler konflikter, desto mer erfarenhet får man och 
desto bättre blir man att hantera sin egen konflikträdsla och förbättra den egna förmågan 
att klara av konflikter (Svärd, 2005).  
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Rylander och Törnblom (2001, s 26) anger att många blir chefer då de är kompetenta 
inom ett visst verksamhetsområde men inte kompetenta att vara ledare. De skriver också 
att många chefer saknar viktiga pedagogiska och psykologiska kunskaper, vilket senare 
visar sig i bristande ledarkunskaper. Många chefer väljer dessutom att fokusera alltför 
mycket arbete på sina arbetsuppgifter och glömmer bort kommunikationen med sina 
medarbetare. Cheferna ansåg själva att deras kunskaper om konflikter var bristfälliga. 
De skriver också att det borde vara i organisationens intresse att ge chefer och 
medarbetare bättre kunskaper om konflikter. För konflikter tar mycket resurser i anspråk 
och är mycket kostbara och energikrävande för en organisation. Vid konflikthantering är 
det chefen som har det yttersta ansvaret (a.a. s 35). Antingen kan han själv gå in i 
konflikten och hantera den aktivt eller fungera som �bollplank�. Tar inte chefen tag i 
konflikten kan den gå helt �överstyr�. Slutsatsen i deras uppsats är att det flesta chefer 
behöver mer kunskaper i sin roll som konflikthanterare och större förståelse för sin roll 
som ledare. 
 
Karolinska sjukhuset har redan tidigare fått kritik för sina dåliga chefer och landstinget 
vill nu utbilda cheferna så att det blir bättre ledare (Lagerwall, 2008). Jag hoppas att det 
gäller samtliga chefer och inte bara verksamhetscheferna. För det bristfälliga 
ledarskapet gör att omsättningen på arbetskraft är stor och det kostar mycket att lära upp 
ny personal. Dessutom står Karolinska Universitetslaboratoriet inför mycket stora 
pensionsavgångar inom de närmaste åren. De som utbildar sig som biomedicinska 
analytiker idag vet att de kan �välja och vraka� mellan olika tjänster. Studenterna är 
också mycket medvetna hur stämningen är på olika arbetsplatser och har en arbetsplats 
dåligt rykte kommer det bli svårt att få personal till det stället. Eftersom medelåldern 
inom min klinik är så hög som 57 år är det därför extra viktigt att vi får in yngre 
personer i verksamheten. 
 
Vid ett större arbete skulle jag vilja intervjua några enhetschefer inom sjukvården och ta 
reda på hur mycket utbildning de har i konflikthantering. Jag skulle också vilja intervjua 
några skolledare och sedan jämföra svaren som jag får och se om det är någon skillnad 
på hur de hanterar konflikter inom personalgruppen. 
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