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Abstract 
Background: The phenomenon conflict occurs in every context where individuals integrate 

with each other. Conflicts have always existed but the way we see and manage them have 

changed through time. Conflict management is an important part of leadership. Most leaders 

believe conflicts are a problematic issue that is difficult to manage, because of the fear of the 

consequence that may appear. Previous research has shown that there is a correlation between 

leadership and conflict management but there is still a lack of knowledge in the field. 

Purpose: The purpose of this study is to examine if there is a correlation between the 

situational leadership and conflict management strategies and if it can provide leaders with 

greater possibilities to handle conflicts successfully. Method: This study has a qualitative 

approach where semi structured interviews with two organizations were made, with both of 

the store manager and three employees in each organization. Results: The results of this study 

have shown that there is a correlation between the situational leadership and conflict 

management strategies. Through combining the styles of the situational leadership with 

conflict management strategies and with regard to both employees and managers opinion and 

behavior can a suitable strategy be adopted, which can encourage individual growth.   
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Sammanfattning 
Bakgrund: Konflikter är ett fenomen som förekommer i alla kontexter där individer 

integrerar med varandra. Konflikter har alltid funnits men synen på konflikter samt hur det 

hanteras har förändrats genom tiden. Konflikthantering är en viktig del i ledarskapet och är en 

av de viktigaste och centrala uppgifterna för en ledare. De flesta ledare ser konflikthantering 

som problematiskt eftersom de tycker att det är jobbigt och obehagligt att hantera konflikter 

på grund av rädslan för individernas reaktioner. Tidigare forskning har visat att det finns ett 

samband mellan ledarskap och konflikthanteringsstrategier men det finns fortfarande en 

kunskapsbrist inom området. Syfte: Syftet med studien är att förklara om det finns ett 

samband mellan det situationsanpassade ledarskapet och konflikthanteringsstrategierna samt 

om sambandet kan ge ledare större möjlighet att hantera konflikter framgångsrikt. Metod: 

Denna studie har en kvalitativansats, där semistrukturerade intervjuer har genomförts med två 

organisationer, där en butikschef och tre medarbetare i respektive organisation intervjuades. 

Resultat: Denna studie har kommit fram till att det finns ett samband mellan det 

situationsanpassande ledarskapet och konflikthanteringsstrategier. Genom att kombinera 

stilarna i det situationsanpassade ledarskapet med konflikthanteringsstrategier och med 

hänsyn till både medarbetares och ledares åsikter kan rätt konflikthanteringsstrategi väljas, 

vilket också kan främja individernas utveckling. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I denna studie undersöks konflikter med hänsyn till vilket ledarskap och vilka 

konflikthanteringsstrategier som utövas. Narndorf (2015) skriver för DN att 

Arbetsmiljöverket skall komma med nya föreskrifter till hösten 2015, för att minska de brister 

som finns i arbetsmiljön. En anledning till en dålig arbetsmiljö är konflikter, som kan leda till 

psykisk ohälsa (Nandorf 2015). Arbetsmiljöupplysningen (2015) skriver att det är av stor vikt 

att ledare är uppmärksamma på signaler som kan tyda på psykisk ohälsa. År 2013 uppmättes 

det högsta antalet påbörjade sjukskrivningar för psykisk ohälsa till 110 000 fall i Sverige, 

skriver Martos Nilsson (2013). Ökningen av sjukskrivningsantalet i Sverige med 55 procent 

sedan 2010 (Prane 2015) kan vara ett tecken på psykisk ohälsa, säger 

Socialförsäkringsministern Annika Strandhäll (Gustafsson 2015), vilket oroar regeringen 

(Prane 2015). McCorkle och Reese (2010) skriver att konflikter i organisationer är en faktor 

som påverkar psykiska sjukdomar hos individer. De menar också att konflikter skapar stress, 

som leder till minskad produktion som i sin tur leder till ekonomiska konsekvenser för 

organisationen. McCorkle och Reese (2010) menar att konflikter många gånger leder till att 

de involverade säger upp sig eller får sparken.  

 

En konflikt är en dynamisk process som sker mellan parter som upplever negativa reaktioner 

på upplevda motsättningar enligt Raeve, Jansen, Brandt, Vasse och Kant (2008). 

Konflikthantering är en viktig aspekt inom organisationer eftersom de ständigt förekommer 

(Raeve et al. 2008) och ledare bör kunna anpassa sitt konflikthanteringsbeteende till den givna 

situationen (Saeed, Almas, Anis-ul-Haq & Niazi 2014). Medarbetare hanterar oftast konflikter 

som uppstår sinsemellan men när konflikten eskalerar och inte kan lösas mellan de inblandade 

parterna, krävs det en tredje part som kan hantera konflikten (Volkema, Farquhar & 

Bergmann 1996). Ledaren kan ses som en tredje part och har därför en avgörande roll i 

konflikten, genom att integrera kan hen skapa sig en objektiv bild av konflikten för att hjälpa 

de båda parterna förstå varandra (Volkema et al. 1996). De menar dock att ledare behöver ha 

kompetens för att kunna hantera konflikter. 

 

1.2 Bakgrund 

Saeed et al. (2014), Volkema et al. (1996) och Fisher (1983) utgår från teorin om att det är 

ledares egenskaper som är avgörande vid konflikthantering. Författarna hävdar att ledare bör 

vara problemlösningsinriktad, inneha kommunikationsegenskaper, inte vara dömande i 

hanteringen av konflikter samt hålla sig neutral och visa förståelse och respekt för båda parter. 

Författarna påstår att dessa egenskaper krävs för att ledare skall kunna hantera konflikter 

positivt (Saeed et al 2014; Volkema et al. 1996; Fisher 1983). Lewis (1998) teori menar 

däremot att sambandet mellan ledarskap och konflikthanteringsbeteende inte utgår från 

egenskaper och att ledares beteende vid konflikthantering följer det allmänna framträdandet 

hos ledare, det vill säga ledares personlighet och det ledarskap som ledare utövar. 

Konflikthantering är en viktig del i ledarskapet och genom att lära sig ledarskap utifrån 

konflikthanteringsperspektiv kan det förbättra ledares effektivitet (Lewis 1996). Lewis (1996) 

menar också att det är viktigt att ledare anpassar sig till situationen för att ha förutsättningarna 

att lyckas, så att inte medarbetares prestationer hämnas. Hersey, Blanchard och Johnson 

(2008) hävdar att ledarskapet skall förändras efter situationerna eftersom de är unika. Därför 

har de utvecklat en teori för det situationsanpassade ledarskapet, vilket ser till dimensionerna 
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uppgifts- och relationsbeteende, medarbetares mognad men också effektiviteten som 

kombinationen av stilarna inom det situationsanpassade ledarskapet kan ge (Johansen 2006). 
 

1.3 Problematisering 

Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan ledarskap och 

konflikthanteringsstrategier men enligt Lewis (1998) finns det inte tillräckligt med studier 

inom ledarskap och konflikthantering samt hur det skall tillämpas praktiskt. Den 

egenskapsbaserade teorin som har utvecklats av Volkema et al. (1998) är inte övertygande 

eftersom ledares egenskaper inte kan bidra till en framgångsrik hantering av konflikter då 

konfliktsituationer ses vara unika. Det framgår inte heller i teorin vilken ledarskapsstil som 

ses vara lämplig vid en viss konfliktsituation. Denna studie kommer att se till situationen och 

inte till ledares egenskaper eller ledarskapsstil. För att minska en del av den kunskapsluckan 

som identifierats, kommer studien använda det situationsanpassade ledarskapet som har 

utvecklats av Hersey et al. (2008) samt konflikthanteringsstrategier enligt McCorkle och 

Reese (2010).  

 

1.4 Syfte & forskningsfrågor 

Syftet med studien är att förklara om det finns ett samband mellan det situationsanpassade 

ledarskapet och konflikthanteringsstrategierna samt om sambandet kan ge ledare större 

möjlighet att hantera konflikter framgångsrikt. Detta skall i sin tur ge ledare en större 

förståelse för hur de ska hantera konflikter utifrån olika situationer. För att kunna besvara 

ovanstående syfte har det tagits fram följande forskningsfrågor:   
 

 Hur utövas ledarskap och konflikthantering praktiskt i de studerade fallen? Och hur 

kan de överföras till det situationsanpassade ledarskapet och 

konflikthanteringsstrategierna? 

 Vad är sambandet mellan det situationsanpassade ledarskapet och 

konflikthanteringsstrategierna inom de studerade fallen? 
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2 Tidigare resultat  
Aloysius (2013) säger att konflikter finns i alla kontexter där individer interagerar med 

varandra och Jaramillo, Grisaffe, Chonko och Roberts (2009) menar att konflikter är en 

naturlig del i ledarskapet. De säger också att konflikthantering är en av de viktigaste och 

centrala uppgifterna för en ledare, vilket kräver betydande sociala egenskaper. I vissa fall kan 

det vara bäst att konfrontera konflikter medan i andra fall kan det vara bättre att undvika dem, 

menar Saeed et al. (2014). Moisoglou, Panagiotis, Galanis, Siskou, Maniadakis och 

Kaitelidou (2014) skriver att detta kan vara önskvärt när mer information behöver samlas in 

för att hantera konflikten eller om det existerar en styrkemässig ojämnhet mellan de 

involverade parterna. Abraham (2012) säger att individer undviker att gå in i konflikter på 

grund av rädslan för hur de involverade individerna kan reagera. Fokus läggs på att studera 

hur ledare skall hantera konflikter på ett bra sätt snarare än att reducera dem skriver Aloysius 

(2013). Detta för att konflikter även kan leda till positiva effekter och fungera som ett frö till 

organisationens utveckling menar Waitchalla, Suppiah och Rose (2006). Organisationer möter 

ständig förändring och därför är det viktigt att en ledare utvecklar olika stilar inom ledarskap 

för att handskas med olika situationer (Bedford & Gehlert 2013). En fråga är ifall ledare är 

kapabla till att ändra sitt ledarskapsutövande för att klara av att matcha den förändrade miljön 

genom hela arbetsprocessen (Lee-Kelley 2002). Yu och Miller (2005) menar att även synen 

på ledarskap har förändrats genom tiden. Forskarna hävdar att de traditionella kriterier som 

används för att identifiera framgångsrika ledare inte längre passar i det moderna samhället. 

Det krävs en blandning av egenskaper, erfarenheter och utbildning från dagens ledare för att 

anpassa sitt eget ledarskap efter specifika situationer samt att möta medarbetares behov (Yu & 

Miller 2005). 

 

Ett problem som kan diskuteras är om ledare är kapabla till att ändra stil av ledarskap efter 

olika förändringar som sker i miljön (Lee-Kelley 2002). Det finns olika stilar inom ledarskap 

presenterade för en ledare att välja emellan men det är svårt att avgöra vilken stil ledare bör 

framhäva. Det kan vara svårt för ledare att utöva samma stil i alla kontexter och sammanhang 

eftersom ledare då inte kan följa de förändringar som sker. Stilar inom ledarskapet kan tolkas 

som gråzoner och är därför inte svarta eller vita och möjligheten att röra sig mellan de olika 

stilarna bör finnas utan att dramatiska förändringar i ens beteende och handlingar uppstår. Det 

kan även diskuteras om alla stilar inom ledarskapet passar alla ledare eller om en ledare bör 

inneha specifika personlighetsdrag för att utöva en viss stil. Ledares val av stil kan också bero 

på vilken miljö ledare befinner sig i. Genom att vara flexibel och att anpassa sig till 

förändrade situationer kan personlighetsdragen hos ledare förträngas.  
 

Ett positivt synsätt på konflikter gör att individer försöker lära sig och utvecklas av dem, 

vilket kan fungera i vardagliga konflikter. Genom att ha ett negativt synsätt på konflikter 

skapas rädsla för det oundvikliga, eftersom konflikter finns i alla kontexter (Aloysius 2013). 

När synsättet på konflikter är negativt, löses dem inte av ledare innan de blir ett måste, vilket 

då blir tvingande och även tidspressat eftersom problemen som konflikten orsakat ger 

allvarliga konsekvenser både för organisationer och individer. Som tidigare nämnt har synen 

på konflikter betydelse för om de ses som positiva eller negativa men det beror till viss del 

även på vilken typ av konflikt det handlar om och vilka konsekvenser konflikten ger (Yu 

2007).  

 

Det kan konstateras att konflikter finns överallt och de bör mottas positivt i organisationen. 

Tidigare forskning har visat att egenskaper och situationer är faktorer som bör tas hänsyn till 

vid konflikthantering. En ledare kan ha möjligheten att framgångsrikt hantera problem men 
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det betyder inte att hen kan hantera alla typer av problem som kan uppstå i olika situationer. 

Därför kan Volkema et al.s (1996) teori ifrågasättas utifrån Hersey et al.’s (2008) teori som 

menar att varje situation är unik och en ledarskapsstil kan inte anpassas till alla situationer. 

Därför kan det situationsanpassade ledarskapet vara lämpligt eftersom det anpassas till 

situationerna. Varje situation kan påverkas av olika faktorer som till exempel medarbetare, 

ledare och uppgifter. En ledare kanske inte kan ändra sin stil av ledarskap efter varje situation 

eftersom det kan komplicerar situationen, både för sig själv och för de inblandade parterna, 

vilket kan också skapa otrygghet och vara främmande för andra individer. Lewis (1998) säger 

att det finns ett samband mellan ledarskap och konflikthanteringsstrategier och att sambandet 

är att ledares beteende följer det allmänna framträdandet hos ledare vid konflikthantering. 

Lewis (1998) tar inte hänsyn till det situationssanpassade ledarskapet utan ser till ledares 

personlighet. 

 

2.1 Teoretisk avgränsning  

Ledarskap och konflikthantering är två stora och breda ämnen som behandlas i denna studie, 

därför har det varit lämpligt att avgränsa teorin. Det situationsanpassade ledarskapet 

utvecklades redan på 1960-talet av Hersey och Blanchard men är fortfarande relevant och 

tycks vara ett effektivt ledarskap då litteratur som vetenskapliga artiklar utgår från denna teori 

(Northouse 2013; Kwame Acquaah 2012; Giltinane 2013). Till skillnad från egenskaper och 

personlighetsdrag som förespråkar en fast stil för en ledare, visar det situationsanpassade 

ledarskapet en hög grad av flexibilitet samt förmågan att anpassa sig till olika situationer 

(Northouse 2013). Vidare kommer studien att avgränsa sig till att studera det 

situationsanpassade ledarskapet utifrån Hersey et al. (2008). 

 

Forskare har utvecklat olika modeller över konflikthanteringsstrategier och den mest använda 

konflikthanteringsstrategin är The Five-Style Conflict Management Gird (McCorkle & Reese 

2010) som utvecklades av Blake och Mounton. Flera forskare som Lennéer Axelsson och 

Thylefors (1996) samt McCorkle och Reese (2010), stödjer denna modell i sina studier medan 

andra forskare som Johnson och Johnson (2009) har omarbetat en modell med utgångspunkt 

från Blake och Mounton. I denna studie har det valts att studera Blake och Mountons modell 

över konflikthanteringstrategierna enligt McCorkle och Reese (2010) eftersom den tycks vara 

relevant då andra forskare har utgått från den. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Det situationsanpassade ledarskapet 

En teori för det situationsanpassade ledarskapet utvecklades då Hersey et al. (2008) ansåg att 

ett ledarskap bör se varje situation som unik och bör hanteras därefter. Genom att ändra 

ledarskapet utifrån situationen effektiviseras ledarskapet, eftersom det ger större möjlighet att 

nå fram till individer. Det situationsanpassade ledarskapet ser till sammanhanget mellan 

faktorerna: uppgift (eng. Task), relation (eng. Relationship) och medarbetare (eng. Followers) 

(Hersey et al. 2008). Modellen som Hersey et al. (2008) har tagit fram består av fyra olika 

stilar inom det situationsanpassade ledarskap och kallas S1, S2, S3 och S4.  

 

 
Modell A ovan visar en förenklad modell av Hersey et al.s (2008 s. 134) modell om stilarna inom det 

situationsanpassade ledarskapet. 

 

S1 – Style 1 – även kallat Berättande (eng. Telling) identifieras på modellen som högt på 

uppgiftsaxeln men lågt på relationsaxeln (Hersey et al. 2008). En ledare som utövar S1 ger 

ständigt direktiv om vem och vad som skall göras men också hur det skall göras. Denna stil 

brukar användas främst i krissituationer och det viktiga är att ledare inte använder denna 

under en längre tid. Om S1 används under längre period för att förebygga potentiella kriser 

kommer denna stil istället att få omvänd effekt. S1 ledare har svårt att influera medarbetare 

effektivt, därför måste ledare använda en del tvång för att få igenom sina idéer och uppgifter 

(Hersey et al. 2008). Genom att visa vad konsekvenserna blir om de inte gör som de blivit 

tillsagda, vet medarbetare vad som väntar om hen skulle välja att avstå från direktiven. 

Konsekvenser som kan vara aktuella är förflyttning, avdrag på lön men även avskedning om 

det skulle krävas. Det finns ledare som inte fullföljer sina “hot” om konsekvenser, vilket kan 

minska den makt som ledare behöver ha för att vara effektiv. En S1 ledare föreslår uppgifter 

och mål, definierar problem, sätter regler och kommer med idéer (Hersey et al. 2008).  

 

S2 – Style 2 – även kallat Säljande (eng. Selling) identifieras på modellen som högt på både 

uppgifts- och relationsaxeln (Hersey et al. 2008). Precis som i S1 är ledarens roll viktig för att 

klargöra vem som bestämmer genom tydliga direktiv men också vad konsekvenserna blir om 

dessa inte följs. Ledare som utövar S2 är undervisande i sin stil och det är vanligt att de 

försöker sälja in idéer och förklaringar till medarbetaren. Mentorskap och coaching är viktiga 

aspekter i S2 och det gäller för ledare att stödja och uppmuntra medarbetare. Negativa 

aspekter är beteende som manipulering, vilket ofta leder till ett ineffektivt ledarskap, samt att 

medvetet förleda eller sätta dit en medarbetare (Hersey et al. 2008). 

 

S3 – Style 3 – även kallat Deltagande (eng. Participating), identifieras på modellen som högt 

på relationsaxeln och lågt på uppgiftsaxeln (Hersey et al. 2008). Här är en ledares viktigaste 

hjälpmedel information, vilket har blivit allt viktigare och beror på den mängd information 

som Internet förser individer med. Genom information kan både medarbetare och ledare 
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använda den för att skapa övertygelse för egen vinning. För ledare är det viktigt att bistå med 

information som klassas som expertis för att medarbetare skall se upp och respektera ledaren. 

Ledare bör uppmuntra och motivera medarbetare för att uppnå bättre arbetsresultat, någonting 

som däremot har negativa effekter på arbetet är om ledare är nedlåtande (Hersey et al. 2008).  

 

S4 – Style 4 – även kallat Delegerande (eng. Delegating), identifieras på modellen som lågt 

både på uppgifts- och relationsaxeln (Hersey et al. 2008). För S4 ledare är det viktigt med 

information, precis som det tas upp ovan i S3. Ledare med stil S4 bör även observera och 

delta, vilket kan uppnås genom att delge förtroende till medarbetare. Det är viktigt att ledare 

inte överger eller undviker medarbetare, för att S4 skall vara en lämplig stil att använda 

(Hersey et al. 2008).  

 

Det finns olika faktorer som påverkar en situation, dessa är bland annat organisation, 

arbetskrav men även de involverade parterna (Hersey et al. 2008). Genom att ledare förändrar 

stil efter dessa faktorer kan de influera andra individer effektivt. Det är viktigt att det finns en 

förståelse för relationen mellan ledare och medarbetare då ledare skall fungera som en 

förebild (Hersey et al. 2008). Ledare skall också välja och agera utifrån den stil som passar 

medarbetare, för att enklare kunna överföra ledares förståelse till medarbetare. Hur ledare 

behandlar medarbetare är av betydelse för hur de agerar tillbaka gentemot ledaren. Det är 

viktigt att identifiera de uppgifter och mål som skall genomföras av medarbetare för att ledare 

skall kunna lyckas leda medarbetare effektivt (Hersey et al. 2008).  

 

Prestationsberedskap (eng. Performance readiness) består av två faktorer: motivationen och 

kompetensen (eng. Willingness and Ability) hos medarbetare och behöver tas hänsyn till för 

att leda medarbetare effektivt (Hersey et al. 2008). Kompetensen att utföra en uppgift 

framgångsrikt är kopplat till kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Medarbetares motivation 

behöver inte vara att de inte vill genomföra uppgiften, utan det kan vara att de aldrig 

genomfört en liknande uppgift tidigare, vilket skapar en osäkerhet hos medarbetare. Det finns 

olika nivåer, R1, R2, R3 och R4, som en ledare kan klassificera medarbetare inom och genom 

dessa kan ledare bestämma hur och vilka medarbetare som skall få vilket stöd (Hersey et al. 

2008). Medarbetare kan förflytta sig mellan nivåerna, R1-R4, men uppgiften är avgörande för 

vilken prestationsberedskapsnivå som medarbetare ligger på. Medarbetares kompetens och 

motivation påverkas av varandra och en förändring i någon av dessa skapar en kedja av 

förändringar, som sedan kommer att påverka resultatet (Hersey et al. 2008).  

 

 
Modell B ovan visar Hersey et al.s (2008 s. 137) modell om medarbetares prestationsberedskapsnivå inom det 

situationsanpassade ledarskapet. 

 

R1, Prestationsberedskapsnivå 1. Här är medarbetare inkompetenta/osäkra eller 

inkompetenta/omotiverade (Hersey et al. 2008). Det är viktigt att identifiera om medarbetaren 

är osäker eller omotiverad att genomföra en uppgift. Medarbetare som ligger på R1 och är 

osäkra uppvisar ett förvirrande beteende samt en oro över resultat och en rädsla av att 

misslyckas (Hersey et al. 2008). Är medarbetaren däremot omotiverad till uppgiften så är hens 

beteende defensivt i form av argumenterande och klagande. Medarbetare har tendens att 
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genomföra uppgifterna sent, de tar inget eget initiativ och känner stor frustration. Här krävs 

det stöd från ledaren, för att medarbetaren skall kunna klara av att utföra uppgiften (Hersey et 

al. 2008).  

 

R2, Prestationsberedskapsnivå 2. Här är medarbetare inkompetenta/självsäkra eller 

inkompetenta/motiverade (Hersey et al. 2008). Medarbetare som är på nivå R2 är ofta ivrig 

och handlar fort. De pratar fort och intensivt men försöker samtidigt lyssna och förstå. De har 

svårt att besvara frågor vilket gör att det blir ytliga svar. Medarbetare i R2 är resultatinriktad 

och behöver stöd av ledare för att klara av uppgiften framgångsrikt. Detta stöd krävs både på 

nivåerna R1 och R2 för att kunna genomföra uppgiften (Hersey et al. 2008).  

 

R3, Prestationsberedskapsnivå 3. Här är medarbetare kompetenta/osäkra eller 

kompetenta/omotiverade till att genomföra uppgiften (Hersey et al. 2008). Typiska drag för en 

medarbetare på nivå R3 är att de ifrågasätter sin egen förmåga, vilket leder till ett dåligt 

självförtroende där de ser potentiella problem och fokuserar på dessa. Medarbetare behöver 

inte något stöd men vill ha stöd och hjälp av andra medarbetare. De är tveksamma eller 

motståndiga till att ta nästa steg vilket kan innebära svårigheter att färdigställa uppgiften 

(Hersey et al. 2008).  

 

R4, Prestationsberedskapsnivå 4. Här är medarbetare kompetenta/självsäkra eller 

kompetenta/motiverade att genomföra den specifika uppgiften (Hersey et al. 2008). I nivå R4 

är en medarbetare effektiv och kan hantera de resurser som ges framgångsrikt. De har ett 

fokus på resultatet och tar sig an uppgifter samt genomför dessa i tid eller tidigare. 

Medarbetare i nivå R4 har en dialog med ledaren där det informeras om processens gång men 

delar även med sig av kunskapen till andra som kan behöva den. I nivåerna R3 och R4 är 

medarbetare mer självgående än i R1 och R2 (Hersey et al. 2008).  

 

De olika stilar, S1-S4, matchar de olika prestationsberedskapsnivåerna och nedan visas det 

hur en ledare behöver agera för att lyckas effektivt. Det finns möjligheter att lyckas om ledare 

matchar stil med prestationsberedskapsnivån medarbetare har. Dock minskar chansen att få 

framgång desto längre ifrån den optimala kombinationen matchningen blir (Hersey et al. 

2008). I modellen nedan, visas hur stor möjligheten är för att vara framgångsrik i den stil 

ledaren tillämpar, när ledare utgår från medarbetares prestationsberedskapsnivå. De optimala 

matchningarna visas i modellen som ”hög”. Modellen är utifrån Hersey et al. (2008) men 

illustrerad för denna studie för att underlätta förståelsen för läsaren. 

 

 
Modell C visar hur effektiva kombinationerna är mellan stilarna och medarbetares prestationsberedskapsnivå. 

Modellen är utifrån Hersey et al.s (2008) text men illustrerad för denna studie för att underlätta förståelsen för 

läsaren.  

 

S1 är en användbar stil när medarbetare har låg kompetens eller motivation att genomföra 

uppgiften samt det gäller att vara enkel och specifik (Hersey et al. 2008). För att medarbetare 

skall lyckas genomföra uppgiften behövs tydliga direktiv i olika steg och noga övervakning. 

S1 ledare med medarbetare som ligger på nivå R1, har inte kompetensen att genomföra 
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uppgiften och är osäker, ledare bör därför förse medarbetare med information i olika steg, så 

att medarbetare inte blir överväldigad av information som annars kan skapa osäkerhet (Hersey 

et al. 2008). För att minimera osäkerheten hos medarbetare är det gynnsamt att påpeka att 

misstag inte är farligt att begå. För S1 ledare med medarbetare på nivå R1 är det viktigt att 

vara bestämd och specificera fakta. Det är viktigt att visa uppskattning och ge beröm även vid 

mindre förbättringar men också tänka ut eventuella konsekvenser om uppgiften inte blir 

genomförd på utsatt tid (Hersey et al. 2008).  

 

För S2 ledare till medarbetare som ligger på nivå R2 är det viktigt att fokusera på uppgiften 

eftersom medarbetare inte har möjligheten att klara av uppgiften på egen hand (Hersey et al. 

2008). Ledare behöver ge positiv feedback och stötta medarbetare eftersom de försöker lyckas 

med den uppgift som de fått. Genom att ha en dialog med medarbetare istället för att ge 

direktiv inkluderas medarbetare i uppgiften (Hersey et al. 2008). Det är viktigt för 

medarbetare att förstå varför någonting görs och det är betydande att ledare förklarar och 

tydliggör detta för medarbetare. Ledare bör även diskutera detaljer med medarbetare och ge 

möjlighet för frågor. Ledare kan även upptäcka relaterade färdigheter hos medarbetare som 

kan vara användbara i uppgiften (Hersey et al. 2008).  

 

För en S3 ledare med medarbetare som ligger på nivå R3, är det viktigt att inte ge för mycket 

direktiv då medarbetare har möjligheten att genomföra uppgiften på egen hand. Därför ändras 

också stilens fokus från både uppgift- och relationsbeteende, till enbart relationsbeteende 

(Hersey et al. 2008). Det är viktigt att ledare försöker skapa ett självförtroende hos 

medarbetare när de är osäkra på hur uppgiften skall genomföras. I kombinationen S3 och R3 

är det betydelsefullt att ha en dialog med medarbetare om vilka negativa konsekvenser som 

kan uppkomma. Ledare tar beslutet om vad nästa steg är men behöver informera 

medarbetarna om dessa (Hersey et al. 2008).  

 

För en S4 ledare med medarbetare som ligger på nivå R4 är det viktigt att observera och 

övervaka medarbetare, då medarbetare har möjligheten att genomföra uppgiften på egen hand 

(Hersey et al. 2008). Ledare får inte glömma att hen är ledare och att medarbetare är i behov 

av en ledares stöd och råd (Hersey et al. 2008).  

 

3.2 Konflikthanteringsstrategier 

Kunskapen att veta hur konflikter hanteras och förmågan att hantera problem är en kraftkälla 

enligt McCorkle och Reese (2010) och organisationer höjer värdet på ledare som kan hantera 

problem. Ledare som hanterar konflikter framgångsrikt kan skapa personligt självförtroende, 

kompetens samt skapa nya möjligheter (McCorkle & Reese 2010). För ledare är det viktigt att 

vara lyhörd eftersom det är ett sätt att samla information om de andra parternas mål och 

behov, vilket är en förutsättning för produktiv konflikthantering. Konflikter finns i både 

interna och externa dimensioner (McCorkle & Reese 2010). En intern konflikt är när en 

individ känner en kamp mellan personliga mål och någon annans handlingar och den externa 

dimensionen av personliga konflikter är knuten med den interna (McCorkle & Reese 

2010). Genom att den interna känslan påverkar hur individen beter sig externt och drivet för 

att uppnå måluppfyllelse skapas en känsla av obalans, som sedan påverkar beteendet mot 

andra individer (McCorkle & Reese 2010).  

 

Enligt McCorkle och Reese (2010) är konflikthanteringsstrategier ett utstuderat svar på 

konfliktsituationer och är influerade av kulturella och sociala förväntningar. Ledare tros känna 

sig mer bekväma med vissa konflikthanteringsstrategier än med andra men kan med tid och 
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ansträngning lära sig att använda andra konflikthanteringsstrategier (McCorkle & Reese 

2010). När de används strategiskt snarare än vanemässigt, skapar konflikthanteringsstrategier 

flera alternativ för att hantera konflikten. McCorkle och Reese (2010) presenterar fem 

strategier av konflikthantering vilket visas nedan.  

 

  
Modell D ovan visar McCorkle och Reeses (2010 s. 113) modell över konflikthanteringsstrategierna. 

 

Undvikande (eng. Withdrawing) konflikthanteringsstrategi är när individer känner låg oro för 

sig själv och andra (McCorkle & Reese 2010). Denna konflikthanteringsstrategi kan vara en 

fördel när konflikten inte är mogen för att lösas eller att den inte är betydelsefull (McCorkle & 

Reese 2010). Nackdelen med undvikande konflikthanteringsstrategi är att den inte kan 

användas på alla konflikter utan bara de som ses vara mindre betydelsefulla. När individer 

väljer att undvika konflikter, är det vanligt att individen väljer att tala med andra som inte är 

inblandade i konflikten, istället för att direkt konfrontera individen som konflikten berör 

(McCorkle & Reese 2010). Väljer individer att undvika konflikter kan det leda till en svacka i 

relationen eftersom undvikande kan leda till mer undvikande, vilket försvårar möjligheten att 

diskutera dem. Individer kan välja att senarelägga möte för att hantera konflikten och ger de 

inblandade på så sätt tid att tänka på vad de vill framföra (McCorkle & Reese 2010). 

 

Tävlande (eng. Competition) konflikthanteringsstrategi är när individer känner hög oro för sig 

själv och låg oro för andra individer (McCorkle & Reese 2010). Denna strategi kan vara 

fördelaktig när det finns knappa resurser, när det är ont om tid eller när måluppfyllelsen är 

viktigare än relationen (McCorkle & Reese 2010). Nackdelen med den tävlande 

konflikthanteringsstrategin är att individer kan skadas, till exempel att ena parten känner sig 

förödmjukad eller att relationer skadas (McCorkle & Reese 2010).     

 

Kompromissande (eng. Compromise) konflikthanteringsstrategi är när individer känner en 

måttlig oro för sig själv och andra (McCorkle & Reese 2010). När individer väljer att 

kompromissa, ger varje individ lite för att vinna lite tillbaka. Den kompromissande 

konflikthanteringsstrategin kan locka individer som tillämpar den undvikande 

konflikthanteringsstrategin till att försöka hantera konflikten istället för att undvika dem 

(McCorkle & Reese 2010). Nackdelen med den kompromissande konflikthanteringsstrategin 

är att resultatet av hanteringen kan vara medioker. Även om den kompromissande 

konflikthanteringsstrategin ses som ett snabbt sätt att hantera en konflikt på, har ingen av de 

inblandade parterna fullständigt uppfyllt sina individuella mål (McCorkle & Reese 2010).  

 

Anpassande (eng. Accommodation) konflikthanteringsstrategi är när individer känner en låg 

oro för sig själv och en stor oro för andra (McCorkle & Reese 2010). Denna 

konflikthanteringsstrategi är fördelaktig när den individ som har makten har lite intresse för 

resultatet och vill minimera eventuella förluster (McCorkle & Reese 2010). Individen vill inte 

skapa stora förändringar när anpassande konflikthanteringsstrategi används, då engagemanget 

för relationen är hög och prioriteras före att nå måluppfyllelsen. I relationen på arbetsplatsen 
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kan denna konflikthanteringsstrategi tillämpas när en av de inblandade parterna känner att 

arbetet är mer värt än konflikten och väljer därför att följa strömmen (McCorkle & Reese 

2010).  

 

Samarbetande (eng. Collaboration) konflikthanteringsstrategi är när individer känner hög oro 

för sig själv och andra, samt möter allas behov vid konflikthanteringen, vilket presenteras som 

den bästa konflikthanteringsstrategin enligt McCorkle och Reese (2010). Nackdelen med 

denna konflikthanteringsstrategi är att det tar tid och energi tills individerna kommer överens 

om ett resultat som alla är nöjda med (McCorkle & Reese 2010). 

 

3.3 Samband 

Enligt McCorkle och Reese (2010) finns det fem olika konflikthanteringsstrategier, som ser 

till faktorerna ledarens respektive medarbetarens mål. Hersey et al. (2008) presenterar fyra 

olika stilar inom det situationsanpassade ledarskapet, som ser till faktorerna uppgift- och 

relationsbeteende men också medarbetarnas prestationsberedskap. De har tagit fram modeller 

som visar var de olika stilarna och strategierna ligger på skalor. Genom att kombinera dessa 

med varandra och skapa axlarna: ledarens åsiktsverkan och medarbetarnas åsiktsverkan, kan 

vi se vilken konflikthanteringsstrategi de olika kombinationerna inom det situationsanpassade 

ledarskapet har. Modellen nedan är illustrerad av författarna till denna studie, utifrån den 

teoretiska referensram som presenteras ovan, vilket utgår från Hersey et al.s (2008) samt 

McCorkle och Reeses (2010) teorier. Den visar vilken konflikthanteringsstrategi som används 

av de olika kombinationerna inom det situationsanpassade ledarskapet. 

 

 
Modell E ovan visar konflikthanteringsstrategier utifrån stilar och medarbetares prestationsberedskapsnivå i det 

situationsanpassade ledarskapet. Modell E har arbetats fram av författarna till denna studie utifrån Hersey et 

al.s (2008) och McCorkle och Reeses (2010) teorier. 

 

Matchningen av S1, R1 och den tävlande konflikthanteringsstrategin kan göras eftersom 

ledare som utövar S1 är bestämda och ger mycket direktiv, medarbetare som ligger på R1 har 

inte kompetensen eller motivationen att genomföra sina uppgifter (Hersey et al. 2008). Detta 

leder till en sämre jämlikhet mellan ledare och medarbetare, ledaren får igenom sina åsikter 

utan en tanke på medarbetarens åsikter. Den tävlande konflikthanteringsstrategin fungerar vid 

konfliktsituationer där det finns ont om tid eller att målen är viktigare att uppfylla än att 

bevara en god relation med medarbetare (McCorkle & Reese 2010), detta kanske inte är 

önskvärt hos ledaren då medarbetaren ligger på nivå R1. En annan kombination är S4 och R3, 

där medarbetare som ligger på nivå R3 har kompetensen men inte motivationen att genomföra 

sina uppgifter och en S4 ledare är delegerande och undvikande (Hersey et al. 2008). Denna 

kombination innebär att ingen är motiverad till att hantera konflikten och därför blir det den 

undvikande konflikthanteringsstrategin som används.   
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Kombinationen S3 och R2 ger den kompromissande konflikthanteringsstrategin och innebär 

att medarbetare är väl motiverade och villiga men har inte kompetensen som krävs för att 

genomföra uppgiften. Ledare som använder S3, förser medarbetarna med information om hur 

de skall gå tillväga. Här har ledaren en måttlig oro för sig själv och för sina medarbetare, 

därför kan ledaren använda den kompromissande konflikthanteringsstrategin för att hantera 

konflikter. Den kompromissande konflikthanteringsstrategin är ett alternativ till den 

undvikande konflikthanteringsstrategin om konflikten måste hanteras (McCorkle & Reese 

2010). 

 

En annan kombination är S3 och R4 som ses ha en konflikthanteringsstrategi som är 

samarbetande. Samarbetande konflikthanteringsstrategi är utmärkande eftersom den ser lika 

mycket till ledarens behov och mål som till medarbetarens och ses vara den bästa 

konflikthanteringsstrategin enligt McCorkle och Reese (2010). Nackdelen med den 

samarbetande konflikthanteringsstrategin är att den är tidskrävande och tar energi (McCorkle 

& Reese 2010). Detta kan vara mindre effektivt inom handelsbranschen då personalen 

befinner sig bland kunder, som kan känna av den negativa stämningen som uppstår vid en 

konflikt. Den samarbetande konflikthanteringsstrategin är bra eftersom medarbetare ligger på 

nivå R4, som innebär att de är motiverade och har den kompetens som krävs för att klara av 

uppgiften (Hersey et al. 2008). En S3 ledare är stödjande och uppmuntrande till medarbetares 

egna idéer men har svårt att släppa sina medarbetare och övergå till S4 stilen, där ledaren är 

delegerande (Hersey et al. 2008). Kombinationen R4 och S4 ses som den anpassande 

konflikthanteringsstrategin, eftersom ledares roll inte är lika markant som en S3:as. 

Anpassande konflikthanteringsstrategin innebär att ledare har stor oro för andra och låg oro 

för sig själv, detta kan vara att ledare tycker att relationen är viktigare än resultatet eller att 

resultatet är så viktigt att ledare anpassar sig till medarbetaren för att arbetet skall bli gjort 

(McCorkle & Reese 2010). Tillämpningen av en anpassad konflikthanteringsstrategi kan 

indirekt vara för att undvika att konfrontera konflikten (McCorkle & Reese 2010). Med 

bakgrund till Hersey et al. (2008) samt McCorkle och Reese (2010) har teorin om ett samband 

mellan det situationsanpassade ledarskapet och konflikthanteringsstrategier presenterats ovan 

i Modell E.  
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4 Metod 

4.1 Studiens design 

Denna studie är en fallstudie med två fall som identifierats som en multipel-fallstudie enligt 

Bryman och Bell (2011), eftersom fallen har jämförts med varandra. Studien har en kvalitativ 

ansats för att djupare studera om det finns ett samband, istället för en kvantitativ som mer 

passar för att stärka ett eventuellt samband som redan identifierats. Intervjuer har genomförts 

med butikschefen och tre medarbetare i två olika organisationer inom handelsbranschen i 

Borås. Användningen av primärdata i form av intervjuer, vilket följer Bryman och Bell (2011) 

har lett till att syftet samt problemformuleringarna har besvarats. Studien har ett abduktivt 

förhållningssätt, utifrån Alvesson och Sköldbergs (1994) definition. Detta eftersom teorin 

omarbetades och det empiriska materialet påverkades av detta i slutskedet av intervjuerna, 

genom att frågor ändrades och lades till.  

 

Med utgångspunkt i Bryman och Bell (2011) har studien använt ett målstyrt urval där 

intervjuobjekten valdes utifrån ett antal kriterier. Syftet med att använda ett målstyrt urval är 

att öka tillförlitligheten i studien. Detta för att enbart organisationer och respondenter som var 

relevanta för studien skulle medverka (Bryman & Bell 2011). Kriterierna för urvalet var att 

organisationen skall vara nationellt känd inom textilbranschen, ha en omsättning på cirka 3 - 

3,5 miljarder kronor och att de skulle ha cirka 1400 anställda. Butikerna skall befinna sig i 

Borås och butikscheferna skall ha varit chef i minst ett år och ha mer än fem medarbetare. 

Kriterierna användes för att få två större organisationer som hade en hierarkisk 

organisationsstruktur där det fanns tydliga roller för personalen samt att butikscheferna hade 

fler medarbetare under sig. Vid större organisationer var det även möjligt att det fanns en 

tydligare konflikthantering än i mindre organisationer. Kriterierna på ledarna fanns för att de 

skulle besitta erfarenheten som sågs vara nödvändig för att besvara frågorna som ställdes. 

Problematiken att hitta tillmötesgående organisationer uppstod på grund av att studien bestod 

av intervjuer, vilket är tidskrävande för organisationer. Några organisationer som tillfrågades 

kunde inte avvara tiden som krävdes för att ställa upp. Två likvärdiga organisationer hittades 

och kunde delta i studien.  

 

4.2 Datainsamling 

För att kunna besvara studiens syfte krävdes det att på ett djupare plan studera 

ämnesområdena: ledarskap, ledarskapsstilar och konflikthanteringsstrategier, vilket ansågs 

kunna besvaras bättre genom en kvalitativ ansats än en kvantitativ. Därför har 

semistrukturerade intervjuer använts som metod för insamlingen av empirisk data. 

Organisationerna kontaktades genom personliga möten i butikerna. Det bokades intervjuer 

med respektive butikschef och därefter bokades intervjuer med medarbetarna, medarbetarna 

valdes utifrån deras schema så att det inte påverkade arbetet. Intervjuer med medarbetare 

gjordes för att få en bredare bild på ledarens ledarskapsutövande. Respondenterna 

informerades om möjligheten att vara anonyma och har därför fått könsneutrala namn i denna 

studie. Organisationerna är också anonyma och benämns “X” och “Y” i fortsättningen. 
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Tabellen demonstrerar vilken ledare och medarbetare som hör till vilken organisation. 

 

Max är 43 år gammal och började på organisationen X år 2008, hen arbetade tidigare som 

assisterande butikschef och fick sedan tjänsten butikschef år 2014. Tidigare har Max studerat 

samhällsprogrammet på gymnasienivå och har ingen högre utbildning. Sam, 25 år, arbetar 

som säljare i butiken och har varit där sedan 2014. Sam har en gymnasieutbildning där hen 

studerade frisörprogrammet men fick därefter in foten inom handelsbranschen. Love, 23 år, 

arbetar som säljare sedan fem år tillbaka men för tillfället studerar Love produktutveckling på 

Textilhögskolan i Borås och därför har hen endast en timanställning. Jamie, 20 år, är 

deltidsanställd och arbetar som säljare samt butiksdekoratör sedan två år tillbaka. Jamie 

började som extraanställd under sin tid på gymnasiet, där hen studerade handels- och 

administrationsprogrammet.  

 

Organisationen Y har två butiker i centrum och i Knalleland. Kim som är butikschef för 

organisation Y är 42 år gammal och har varit butikschef sedan år 2011 i båda butikerna. Kim 

har tidigare studerat hotell och restaurang på gymnasienivå och har ingen högre utbildning. 

Alex, 28 år, arbetar i centrumbutiken där hen har tjänsten som ställföreträdande butikschef 

och säljare. Alex har haft Kim som butikschef i över fem år och har ansvaret för butiken när 

Kim inte är på plats. Charlie, 30 år, arbetar som ställföreträdande butikschef i Knalleland. 

Charlie har arbetat i butiken i drygt tre år och har haft Kim som chef sedan start. Charlie har 

en gymnasieutbildning där hen studerade handelsprogrammet. Billie, 22 år, arbetar som 

säljare i butiken i Knalleland. Tidigare har Billie studerat ett idrottsprogram på gymnasiet och 

hamnade på organisationen för över ett år sedan. Detta är den enda utbildning som Billie har 

men har planer på att studera vidare. 

 

Intervjuerna genomfördes under en period av två veckor och platsintervjuerna gjordes med 

butikschefen och tre medarbetare i respektive organisation. Platsintervjun tog cirka 20 

minuter med varje medarbetare och cirka 40 minuter med varje butikschef. För insamling av 

empirin har semistrukturerade intervjuer genomförts, vilket gav respondenterna möjlighet att 

fritt beskriva sina erfarenheter i svaren, eftersom frågorna är öppna och gav även möjligheten 

att ställa följdfrågor. En annan fördel var att intervjuaren hade möjlighet att förklara 

eventuella oklarheter som uppstod i frågorna, detta minimerade feltolkning av frågor. Genom 

användningen av en kvalitativ intervjumetod fanns det möjligheter att läsa av respondenternas 

reaktioner, beteende och kroppsspråk när de fick frågan samt gav svar. Vi delade upp arbetet 

under intervjuerna genom att en ställde frågor och den andra ställde eventuella följdfrågor. 

Den tredje observerade respondenternas reaktioner, miljön och antecknade till en viss grad 

svaren, för att skapa en förståelse inför bearbetningen av det empiriska materialet. Det 

skapades en dialog med alla intervjuarna och respondenterna genom att följdfrågor kunde 

ställas av alla intervjuarna.  
 

Intervjuerna öppnades genom att respondenterna fick berätta lite om sig själva, en personlig 

faktafråga enligt Bryman och Bell (2011), som förberedelse för de skulle känna sig 

betryggande och kunna uttrycka sina åsikter. Förhoppningen var att detta skulle leda till att 

respondenterna kunde slappna av i ett tidigare skede. Därefter varvades intervjun med ämnen 
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som ansågs kunna vara mer eller mindre känsliga för respondenten att besvara. En fråga som 

vi såg som känslig för medarbetare var hur deras ledare uppträder, både fördelar och 

nackdelar. Denna fråga kan identifieras enligt Bryman och Bell (2011) som en faktafråga om 

andra personer. Frågor som sågs som mindre känsliga var kunskapsfrågor som Bryman och 

Bell (2011) definierar dem. Ett exempel kan vara hur medarbetarna informeras om 

organisationens mål och visioner. Efter att den första intervjun genomfördes, ansågs det vara 

för få frågor och en del teoretiska aspekter fattades. Därför utarbetades en ny mall för andra 

intervjun och frågorna som lades till tog hänsyn till de svar som första butikschefen gav och 

följdfrågor som dök upp under intervjutillfället men också ur ett teoretiskt perspektiv. 

Exempel på frågor som det utökades med var, om ledaren anpassar sitt ledarskap efter 

situationen. Denna fråga ställdes för att ta reda på hur ledarna agerar i olika situationer, om 

huruvida ledarna ändrar sitt ledarskap eller om de är konstanta. En annan fråga som ställdes 

var om det fanns några riktlinjer för hur organisationerna skall hantera konflikter. Svaret på 

denna fråga användes för att se hur ledarna ser på konflikthantering och ifall det är förbestämt 

hur de skall hanteras eller om de kan välja den konflikthanteringsstrategi som passar dem 

bäst.  

 

Transkriberingen gjordes i nära anslutning till intervjutillfällena för att öka tillförlitligheten. 

Respondentvalidering har gjorts, där respondenterna fått se det empiriska materialet som 

används i studien. Detta har alla respondenter fått möjlighet till för att skapa en trygghet för 

dem så väl för att ge studien större tillförlitlighet.  
 

4.3 Dataanalys 

Frågorna som ställdes under intervjuerna handlade i huvudsak om ledarskap och 

konflikthantering, men även en del allmänna frågor om respondenternas bakgrund. Det 

empiriska materialet kategoriserades efter vilken organisation respondenterna arbetade inom. 

Därefter gjordes ytterligare en sortering utifrån vilket ämne respondenterna talade kring och 

denna sortering användes genomgående i studien. Analysen bearbetades utifrån den teoretiska 

referensramen samt det empiriska materialet som presenterats i det nästkommande kapitlet 

och genom dem besvarades forskningsfrågorna. Detta gjordes genom att först välja ut vad 

som var relevant i empirin utifrån forskningsfrågorna, därefter togs den teoretiska 

referensramen i åtanke. Genom att koppla den teoretiska referensramen till empirin kunde 

slutsatser dras för att besvara forskningsfrågorna och för att stärka analysen användes citat 

från respondenterna. 

 

4.4 Etiska aspekter 

Studien har sett till de etiska principerna genom att respondenterna informerades om studiens 

syfte, samt att de hade valet att hoppa av undersökningen om de ville, enligt Bryman och 

Bells (2011) definition på informationskravet. Respondenterna fick själva bestämma ifall de 

ville medverka i undersökningen och ledarna informerade först sina medarbetare angående 

studien. Respondenterna informerades också om att de hade möjlighet att avstå från att svara 

på enskilda frågor och den förväntade tiden som intervjun uppskattades tas. För att se till den 

etiska aspekten, gavs det empiriska materialet ut till respondenterna och möjligheten att 

korrigera materialet fanns. De uppgifter som lämnades behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Detta görs genom att namn och kön inte lämnas ut i studien och istället 

används ordet “hen” samt att de namn som är utskrivna är påhittade könsneutrala namn. De 

uppgifter som samlats in om respondenterna har endast använts vid studien och till syfte av 

endast denna studie, vilket följer nyttjandekravet enligt Bryman och Bell (2011).    
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4.5 Metodreflektion 

I en kvalitativ studie används begreppen tillförlitlighet samt autenticitet och genom att se till 

dessa definitioner enligt Bryman och Bell (2011) kan studien stärkas. Tillförlitligheten består 

av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 

konfirmera. Tillförlitligheten i studien visas genom att det empiriska materialet förmedlades 

till respondenterna för att ge dem möjligheten att invända och om det var någonting som 

missuppfattades kunde det korrigeras. Detta speglar den verklighet som studerats och 

presenterats i studien. Studiens beskrivning, tillsammans med de modeller som presenterats, 

gör det möjligt för andra individer att skapa sig en uppfattning av studiens resultat men även 

processen fram till resultatet. Genom tydliga beskrivningar finns det möjlighet för andra 

forskare att vidare undersöka studiens resultat. Eftersom studiens resultat kan överföras till 

andra kontexter eller samma kontext vid ett senare tillfälle, vilket är kriterier för överförbarhet 

enligt Bryman och Bell (2011), ses överförbarheten i studien vara god. För att förbättra 

pålitligheten i studien har processen granskats och bedömts på seminare av andra 

uppsatsskrivande studenter. Våra personliga åsikter och värderingar har satts undan i studien 

för att ge utrymme för objektiva bedömningar. Det är svårt enligt Bryman och Bell (2011) att 

helt bortse från forskarnas påverkan i samhällsvetenskapliga studier men vi har haft detta i 

åtanke under studiens process. Autenticitet enligt Bryman och Bells (2011) definition delas in 

i fyra delar från respondentens perspektiv: skapa förståelse för sin sociala situation, bättre bild 

av hur andra individer upplever situationer, möjligheten att förändra sin nuvarande situation 

utifrån studien och möjlighet att vidta åtgärder som krävs. Studien har visat autenticitet 

genom att genomgående använda sig av citat från de respondenter som deltagit i studien. 

Genom berättande samtal i intervjuform kunde respondenterna få en ökad förståelse av sin 

sociala situation i arbetet därmed leda till lärande och utvecklande process, som kan innebära 

förändringar i respondenternas situation. 

 

En notering i studien är att dess resultat och slutsats har gjorts utifrån en jämförelse mellan två 

organisationer, vilket ger ett resultat som är överförbart till andra organisationer och 

situationer endast genom att det kan relateras till tidigare resultat från liknande studier. En 

annan notering som kan påpekas är att av de åtta intervjuade respondenterna var det två 

medarbetare som var biträdande butikschefer, detta ses inte vara någonting som påverkade 

studiens resultat. Det ger fortfarande en rättvisbild på hur ledarskap utövas samt hur konflikter 

hanteras i respektive organisation. Vid första intervjutillfället har det lagts till fler frågor som 

sågs vara relevanta att ställa till respondenterna. Detta för att vi upplevde en brist i 

intervjumallen och utifrån de svar vi fick från den första intervjun gjordes nya justeringar. 

Detta skall i slutändan inte påverka resultaten eftersom de utökade frågorna gjordes med 

utgångspunkt i den första intervjun. 
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5 Empiri 

5.1 Synen på ledarskap enligt organisation X 

Max roll som butikschef är att ha det yttersta ansvaret för butiken, ta hand om personalen, se 

till att allting fungerar i butiken samt sköta en del administrativa uppgifter. Max säger att hen 

lägger lika mycket tid på golvet som de andra medarbetarna trots att hen har administrativa 

uppgifter upptill. Love ser Max som en arbetsam ledare men också en delegerande, lyhörd 

och med goda kommunikationsegenskaper. Jamie menar att Max är social och tar del av 

medarbetarnas åsikter. Max ger stöd och åsikter enligt Jamie men hen säger också att Max 

alltid har sista ordet när det kommer till beslut. Sam tycker Max är noggrann, snabbtänkt, 

kapabel till att ha många bollar i luften och lätt att prata med. Max ser sig själv vara för snäll 

men hen ser att sin inställning skall smitta av sig på personalen och genom det motivera 

medarbetarna till att prestera bättre. Max säger att hen är bra på att ge feedback, är engagerad 

och uppmuntrar till hårt arbete. Detta genom att ge ansvar och delge resultat, då de har en 

budget att arbeta mot. Jamie tycker att Max motiverar medarbetarna till att prestera bättre, 

genom att informera hen om vad som händer i butiken. Love och Sam menar att Max inte har 

något speciellt ansvar för att motivera medarbetarna, men de får feedback om de gör 

någonting extra bra, men Love tycker ändå inte det är speciellt ofta. Love säger också att 

motivationen kommer naturligt om man är ett bra team och man motiverar varandra som 

medarbetare i de säljtävlingar som butiken har. Motivation får man enligt Sam genom att 

utvecklas, både Love och Jamie säger att möjligheten att utvecklas och påverka finns. Max 

tycker det är viktigt att medarbetarna känner sig bekväma och att de inte skall vara rädda för 

att göra fel. Hen tycker att relationen till sina medarbetare är bra men ingen av dem umgås 

privat. 

 

Max menar att det är viktigt att vara ödmjuk, bra personkännare och anpassningsbar, då hen 

tycker att ledare behöver kunna anpassa sig till den grupp av individer som skall ledas. Love 

tycker att en butikschef skall vara motiverad, rättvis, arbetsam, kunnig och bestämd. Hen 

menar att det är viktigt att butikschefen är ute på golvet med medarbetarna och inte spenderar 

all tid på kontoret. Sam tycker att en butikschef skall vara driven, positiv, effektiv och känsla 

av respekt för butikschefen skall finnas, vilket skapar en morot till att prestera bra inför 

butikschefen. Jamie tycker att en butikschef skall ha en god relation till sina medarbetare och 

kommunicera med dem för att förstå sina medarbetare. Jamie tycker också butikschefer skall 

vara ärliga och öppna. Love och Sam menar att en butikschef är en individ som har 

engagemang. 

 

5.2 Synen på konflikter enligt organisation X 

Max syn på konflikter är att de kan vara positiva och leda till utveckling. En viktig del i 

konflikthanteringen enligt Max är att lyssna på de involverade parterna och att det är viktigt 

att ge parterna en bra förklaring om hen måste gå in i konflikten och fatta ett beslut. Love, 

Sam och Jamie är överens om att en konflikt är när individer har delade åsikter och inte 

kommer överens. Love och Jamie tycker också att konflikter kan vara positivt, Jamie berättar 

att det kan skapa utvecklingsmöjligheter. Sam menar att konflikter generellt är någonting 

negativt och ser att de skall kunna lösa problemen även om det finns delade åsikter och kan 

man inte detta så blir det en konflikt. Max påstår att de inte haft någon konflikt.  

 

En scenariokonflikt presenterades (se Bilaga 1), Max påstår att hen först skulle sätta sig ner, 

diskutera och lyssna på parterna. Hen menar att en tillsägelse kan vara ett alternativ för att få 
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parterna att inse allvaret med beteendet i scenariokonflikten och att hen inte skulle acceptera 

ett liknande beteende en gång till. Max har svårt att se att konflikten skall ge negativa 

konsekvenser. Love, Sam och Jamie är eniga vid scenariokonflikten om att butikschefen skall 

hantera konflikten genom att prata och kommunicera med de inblandade. Love påstår att en 

tillsägelse kan behövas och Jamie menar att det är en fördel att butikschefen skapar en 

övergripande blick. Vidare menar Jamie att ett underliggande problem kan finnas i dialogen 

mellan chefen och medarbetarna, vilket skapar en stor frihet hos medarbetarna. 

 

5.3 Synen på ledarskap enligt organisation Y 

Billie menar att Kim är bra på att skapa god sammanhållning, är strukturerad i arbetet och är 

en avslappnad individ. Billie tycker Kim stödjer och hjälper medarbetarna, är rättvis och 

förmedlar butikens mål. Charlie tycker Kim är för snäll och borde vara mer bestämd i vissa 

situationer, hen ser också Kim mer som en vän än en chef. Kim tycker det är viktigt att vara 

ute på golvet och arbeta bland sina medarbetare, eftersom hens inställning skall smitta av sig 

på personalen och genom det motivera medarbetarna till att prestera bättre. Kim tycker det är 

viktigt att medarbetarna känner sig bekväma och att de inte skall vara rädda för att göra fel. 

Kim ser sig själv vara för snäll och menar att hen kan bli bättre på att ge feedback till sina 

medarbetare. Kim berättar att inom organisation Y pratas det om ett spegelledarskap som 

innebär att medarbetarna skall vilja spegla sig i sin ledare och lära sig av hen. Charlie tycker 

också det är bra att Kim arbetar på golvet med medarbetarna, på så vis ser Charlie Kim som 

en förebild, vilket motiverar till hårdare arbete hos medarbetarna. Billie berättar att Kim 

motiverar genom feedback och att ge bekräftelse. Billie och Charlie säger att säljtävlingar och 

resultat motiverar dem att prestera på arbetet. Kim tycker att relationen till medarbetare är bra 

men påpekar att hen inte umgås privat med sina medarbetare. Kim motiverar detta med att det 

kan komma till en tidpunkt där ett beslut måste tas och kan då bli påfrestande om det finns en 

personlig relation. 

 

Kim hävdar att det är viktigt att en ledare är stresstålig, flexibel, serviceinriktad och att hen 

kan hantera problem när de uppstår. Billie, Alex och Charlies syn på en butikschefs beteende 

skall vara som Kim, vilket presenterats ovan, men Billie tycker också att en butikschef skall ta 

tag i saker när de dyker upp. Alex tycker att en butikschef skall vara tydlig i de mål som finns, 

det är även viktigt att en butikschef är extra serviceinriktad genom att vara social och trevlig. 

Charlie tycker att en butikschef skall ge positiv feedback och vara drivande mot de uppsatta 

målen. 

 

5.4 Synen på konflikter enligt organisation Y 

Kims syn på konflikter är att de i vissa fall är positiva men kan ses som negativa när de 

påverkar kunderna. Kim tycker det är viktigt att förstå de involverade parterna, detta görs 

genom att lyssna på dem. Kim hanterar konflikter utifrån magkänslan men säger att de inte 

har haft några allvarliga konflikter utan mest missförstånd. Kim nämner att det troligtvis finns 

en konflikthanteringsmall i organisation Y men att hen aldrig behövt använda den. Billie, 

Alex och Charlie är överens om att en konflikt är när individer har delade åsikter och inte 

kommer överens. De menar också att konflikter inte enbart är negativa utan kan även vara 

positiva. Alex hävdar att genom att lära sig av konflikten kan den hanteras bättre om en 

liknande konflikt eller situation uppstår. Alex vill att butikschefen skall komma med tips och 

råd hur konflikten kan hanteras positivt. Charlie hävdar att mindre konflikter kan hanteras 

utan butikschefens involvering och att en konflikt oftast kan hanteras med en pik. Billie påstår 

att Kim undviker att involvera sig i konflikter men hanterar dem när det behövs. 
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En scenariokonflikt presenterades (se Bilaga 1) och Kim påstår att hen först skulle diskutera 

och lyssna på båda parterna. Kim ser scenariokonflikten som att det kan finnas dolda och 

privata anledningar till beteendet i scenariokonflikten. Kim tycker att det positiva med denna 

typ av konflikt är att parterna får prata ut, en negativ aspekt kan vara om individer tar illa vid 

sig. Kim menar också att konflikter kan kännas av i butiken och därför är det viktigt att de tas 

upp tidigt och utanför arbetsplatsen. Billie och Alex tycker att butikschefen skall prata med de 

involverade och tillsammans komma fram till en lösning. Billie menar att det är viktigt att tala 

om eventuella konsekvenser och ge tillsägelse när det behövs. Alex tycker också det är viktigt 

att butikschefen förstår bakgrunden till konflikten, då det underlättar hanteringen av den. 

Charlie tycker att butikschefen skall prata med de som gjort fel och menar att det inte är ett 

acceptabelt beteende och den typen av beteende ger negativa konsekvenser som oftast drabbar 

alla medarbetare. Billie säger att det kan finnas underliggande problem och genom att 

diskutera konflikten kan dessa tas upp och hanteras. 
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6 Analys 

6.1 Stilar och strategier som utövas i organisation X 

Medarbetarna i organisation X tycker Max är dålig på att kritisera dem, både positivt och 

negativt, vilket Max själv instämmer i. Medarbetarna tycker att bekräftelse och positiv 

feedback från butikschefen höjer självförtroendet. Den negativa kritiken kan hjälpa 

medarbetarna att lära sig från misstagen de gör och på så vis lära sig utifrån dem. Utifrån 

Jamies perspektiv tycks Max utöva S3 stilen, eftersom hen ger stöd och råd men lyssnar också 

på medarbetarna men i slutändan är det Max som bestämmer. Därför ses Max vara en S3 

ledare och inte en S4, för då hade hen varit mer tillbakadragen som ledare. Max medarbetare 

kan tolkas ligga på en nivå R4 eftersom de tycker det finns utvecklingsmöjligheter och de blir 

motiverade av att vara en bra grupp som uppmuntrar varandra istället för att bara Max gör det.  

 

Medarbetare och ledare i organisation X är eniga om att konflikter skall hanteras så fort de 

dyker upp. Detta stärks av Max: ”Det viktigaste är att man tar det direkt om det blir en 

konflikt.”
1
. Medarbetare i organisation X säger att Max agerar direkt när det uppstår 

konflikter genom att lyssna på de involverade parterna. Jamie menar att Max har sista ordet 

och detta kan tolkas gälla även i konfliktsammanhang, vilket tyder på att hen känner en stor 

oro för de andra och sig själv. Max uttalar sig också i att hen lyssnar på båda parten och sedan 

tar ett beslut men även förklarar för de involverade parterna om beslutet. Max värnar om 

relationen mellan medarbetarna men också att uppgifterna blir utförda, detta indikerar på den 

samarbetande konflikthanteringsstrategin som Max tillämpar. 

 

6.2 Stilar och strategier som utövas i organisation Y 

Medarbetarna till Kim tycker hen är dålig på att kritisera sina medarbetare, detta säger även 

Kim själv. Medarbetarna menar att positiv feedback och bekräftelse från butikschefen höjer 

självförtroendet. De påstår även att negativ kritik kan vara till en fördel, då de alltid kan lära 

sig av sina misstag och se dem som ett nytt mål. Charlie hävdar att Kim bör vara mer 

drivande, eftersom målen inte alltid uppnås. Här kan individen bli omotiverad till att 

genomföra uppgiften även om de besitter kompetenserna som krävs för att genomföra 

uppgifterna. Billie menar att ”man behöver nog ändå lite bekräftelse ibland… att man känner 

att man ändå har gjort nått bra så vill man att butikschefen skall ha sett det”
2
. Det kan också 

leda till att organisationens mål och visioner inte uppnås. Medarbetarna i organisation Y 

tycker Kim är för snäll vilket kan tyda på S4 stilen, alltså en delegerade och mer 

tillbakadragen stil än medarbetarna hade önskat. De menar att Kim behöver ha en hårdare stil 

ibland vilket kan tyda på S1 och S2 stilarna. Både S1 och S2 passar bättre ihop med 

medarbetare som inte besitter den nödvändiga kompetensen som behövs för att utföra 

uppgiften framgångsrikt (Hersey et al. 2008), vilket inte stämmer med medarbetarnas 

kompetens i organisation Y. Om Kim istället använder S3 stilen kan hen ha bättre koll på sina 

medarbetare och motivera dem att utföra sina uppgifter istället för att vara tillbakadragen 

eftersom medarbetarna behöver stöd och hjälp. Då medarbetarna i organisation Y visar upp 

beteende som överensstämmer med nivå R3, är det mer effektivt för Kim att använda sig av 

S3 stilen (Hersey et al. 2008). Ledaren bör agera som ett stöd till sina medarbetare genom att 

uppmuntra och motivera de, detta genom att förse de med information (Hersey et al. 2008). 

                                                 
1
 ”Max”, Organisation X, Platsintervju den 14 april 2015. 

2
 ”Billie”, Organisation Y, Platsintervju den 21 april 2015. 
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Medarbetare och ledare i organisation Y är eniga om att konflikter inte ska undvikas utan de 

bör hanteras så fort de uppstår. Billie och Charlie ser dock att Kim hellre undviker konflikter 

eftersom hen tycker att det är jobbigt. Används den undvikande konflikthanteringsstrategin är 

det ett tecken på låg oro för sig själv och för andra (McCorkle & Reese 2010). Att undvika 

konflikter kan vara en fördel om konflikten inte är mogen för att lösas eller att den inte tycks 

vara betydelsefull (McCorkle & Reese 2010). Om konflikter undviks kan det leda till negativa 

konsekvenser och förstöra relationen mellan individerna (McCorkle & Reese 2010). Kim ger 

medarbetarna möjligheten att komma fram till en kompromiss, ett exempel som Kim tog upp 

var semesterschemat där hen sa: ”…att folk får kompromissa…”
3
 Ledaren använder denna 

konflikthanteringsstrategi när hen känner en måttlig oro för sig själv och för sina medarbetare 

(McCorkle & Reese 2010). Även om denna strategi ses som en fördel istället för att undvika 

konflikter så kan det också vara en nackdel eftersom medarbetaren inte alltid får sina mål 

uppfyllda för att alla måste ge någonting för att vinna någonting tillbaka. 

 

6.3 Samband i organisation X 

Jamie säger att Max är: “...väldigt bra på att lyssna på oss andra och tar del av våra åsikter.”
4
 

men säger samtidigt att det ändå är Max som tar besluten. Max är bra på att motivera sina 

medarbetare och de känner av Maxs drivkraft och engagemang. Medarbetarna innehar även 

kompetensen som behövs för att genomföra uppgifterna vilket placerar dem på nivå R4. Då 

Max är den som tar de sista besluten identifieras hen som S3 ledare, eftersom hen inte helt 

kan släppa sina medarbetare. Max har även identifierats efter modellen E att ha den 

samarbetande konflikthanteringsstrategin, denna strategi ses som den optimala 

konflikthanteringsstrategin enligt McCorkle och Reese (2010). Däremot är inte 

kombinationen R4 och S3 optimal enligt Hersey et al. (2008). Om Max istället skulle agera 

utifrån stilen S4, skulle kombinationen vara optimal och därmed ge den anpassande 

konflikthanteringsstrategin, vilket är när ledare ser till medarbetarnas behov mer än sina egna. 

Genom att Max förflyttar sig till stilen S4 blir ledarskapet optimalt men däremot inte 

konflikthanteringsstrategin. 

 

6.4 Samband i organisation Y 

Medarbetarna till Kim ser hen som en omotiverad ledare eftersom Kim inte är tillräckligt 

drivande. Medarbetarna besitter kompetensen till att genomföra uppgifter men på grund av 

Kims bristande drivkraft motiveras de inte lika mycket som de hade velat. Medarbetarna i 

organisation Y befinner sig på nivå R3 och Kim har stilen S4, eftersom hen inte motiverar 

medarbetarna tillräckligt och ses inte som tillräckligt aktiv för att utöva S3 stilen. 

Medarbetarnas motivation för arbetet blir inte bättre av en ledare som inte är aktiv, utan de 

behöver ledarens stöd i form av positiv feedback och eventuellt ett större ansvar, för att känna 

sig motiverade till arbetet. Charlie stärker detta genom att säga: ” Man gör samma grejer men 

vet inte om det är bra eller dåligt ibland liksom. Men så det är ju klart, det hade ju motiverat 

en.”
5
.  Hade Kim agerat utifrån S2 istället för S4, hade det varit effektivare till medarbetare på 

nivå R3 då ledare utifrån S2 är mer aktiva än S4.  

 

Medarbetarnas nivå och ledarens stil är inte optimal eftersom ledarens 

konflikthanteringsstrategi är undvikande och det tillfredsställer inte medarbetarna. De vill ha 

                                                 
3
 ”Kim”, Organisation Y, Platsintervju den 16 april 2015. 

4
 ”Jamie”, Organisation X, Platsintervju den 21 april 2015.  

5
 ”Charlie”, Organisation Y, Platsintervju den 21 april 2015.  
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en ledare som är bestämd men som fortfarande tar hänsyn till medarbetares åsikter. För att 

Kim skall lyckas i sitt ledarskap bör hen agera utifrån S3 stilen då det är optimalt eftersom 

medarbetarna ligger på nivå R3. Om den anpassande konflikthanteringsstrategin används är 

ledare ute efter att värna om relationen snarare än måluppfyllelse och denna 

konflikthanteringsstrategi är lämplig för Kim som vill lyssna på medarbetarna. Om Kim 

istället skulle agerat utifrån S2 stilen som tycks vara mer lämpligt än S4 stilen enligt Hersey et 

al. (2008) så skulle den kompromissande konflikthanteringsstrategin användas. Denna kan ses 

av medarbetare och ledare som mindre bra eftersom de inte uppfyller sina mål fullt ut. Istället 

för att Kim skall byta till S2 stilen är det bättre att agera utifrån S3 stilen som är optimalt för 

medarbetare på nivå R3 enligt Hersey et al. (2008). Ledaren kan därefter motivera 

medarbetarna till nivå R4 och därefter följa efter med sitt ledarskap till S4 stilen, för att till 

slut använda den anpassande konflikthanteringsstrategin. Ledaren ger då medarbetare större 

frihet och ansvar och de kan se mer till sina egna mål än ledarens.  

 

6.5 Resultat av analys 

Resultatet i studien visar att Max i organisation X agerar utifrån S3 stilen med den 

samarbetande konflikthanteringsstrategin. Kim i organisation Y agerar utifrån S4 stilen med 

den undvikande konflikthanteringsstrategin. Utifrån de olika kombinationerna av stilarna och 

medarbetarnas prestationsberedskapsnivåer inom det situationsanpassade ledarskapet, kan det 

identifieras vilka de passande konflikthanteringsstrategierna är. Sambandet som studien 

kommit fram till är hur ledare ser till medarbetares respektive sina egna åsikter för att hantera 

en konfliktsituation. Genom Modell E visas kombinationer mellan medarbetares 

prestationsberedskapsnivå och ledares stil inom det situationsanpassade ledarskapet, varje 

kombination visar den konflikthanteringsstrategi som är trolig för varje specifik matchning.  

 

Syftet med studien är att förklara om det finns ett samband mellan det situationsanpassade 

ledarskapet och konflikthanteringsstrategierna samt om sambandet kan ge ledare större 

möjlighet att hantera konflikter framgångsrikt. Modell E som tagits fram visar att det finns ett 

samband och vad det är beskrivs ovan. Studien skulle göra det möjligt för ledare att få en 

större förståelse för hur konflikter bör hanteras utifrån olika situationer, detta görs genom den 

framtagna modellen, Modell E. 
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7 Diskussion 
Lewis (1998) hävdar att det finns ett samband mellan ledarskapsutövandet och 

konflikthanteringen samt att ledarens beteende vid konflikthantering följer det allmänna 

framträdandet hos ledare, det vill säga ledarens personlighet och det ledarskap som ledaren 

utövar. Resultatet av denna studie är att det finns ett samband mellan det situationsanpassade 

ledarskapet och konflikthanteringsstrategier, detta visas i Modell E. Modellen visar att 

sambandet beror på hur ledaren ser situationen och sina medarbetare. En ledare som tar 

hänsyn till konfliktsituationen och medarbetares åsikter kan välja en konflikthanteringsstrategi 

som ses vara effektiv vid den specifika situationen. Lewis (1998) och Hersey et al. (2008) 

nämnde vikten av att ledare bör anpassa sig efter olika situationer, studien visar att 

konflikthanteringsstrategierna också bör göra det för att vara framgångsrika. Beroende på 

vilken prestationsberedskapsnivå medarbetare ligger på, avgörs valet av ledares stil. För att få 

det optimala resultatet av ett effektivt ledarskap och det bästa utfallet av konflikter skall 

ledare matcha sin stil med medarbetares prestationsberedskapsnivå. På så sätt, kan ledare 

tillämpa rätt konflikthanteringsstrategi för att hantera konflikter effektivt och som främjar 

samt utvecklar individerna i organisationen. 

 

Varken Lewis (1998) eller Volkema et al. (1996) ser inte till det situationsanpassade 

ledarskapet, utan Lewis (1998) ser till ledarskapsstilarna som utgår från den personlighet som 

ledare besitter och Volkema et al. (1996) ser till de egenskaper som ledaren har och hävdar att 

det är de som avgör hur en konflikt skall hanteras. Studiens resultat visar att butikscheferna 

ser lika mycket till sina medarbetares åsikter och sina egna åsikter, då de använder den 

samarbetande respektive den undvikande konflikthanteringsstrategin. Tidigare forskning har 

utvecklat olika typer av egenskaper som en ledare bör framhäva för att kunna handskas med 

olika situationer (Bedford & Gehlert 2013). Eftersom konflikthantering ses som en viktig del i 

ledarskapet (Lewis 1998), identifierades det också några specifika egenskaper som visade sig 

vara effektiva vid konflikthanteringen (Saeed et al 2014; Volkema et al. 1996; Fisher 1983). 

Volkema et al. (1996) teori stämmer inte överens med vad studiens resultat visar eftersom det 

situationsanpassade ledarskapet inte ser till egenskaper utan till specifika situationer eftersom 

det är viktigare enligt Hersey et al. (2008). Volkema et al.s (1996) teori om egenskaper kan 

dock stämma till viss del gällande de äldre ledarskapsteorierna då det ser till ledares 

egenskaper och inte samspelet som behövs mellan ledare och dess medarbetare, för att vara 

effektiva. Att se till egenskaperna i denna studie utifrån Hersey et al.s (2008) teori skulle 

egenskaper i så fall ligga hos medarbetare och inte hos ledaren. Detta för att ledare ska utgå 

från medarbetares prestationsberedskapsnivå när ledare väljer stil inom det 

situationsanpassade ledarskapet.  
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8 Slutsats 
Syftet med studien var att förklara om det fanns ett samband mellan det situationsanpassade 

ledarskapet och konflikthanteringsstrategierna samt om sambandet kan ge ledare större 

möjlighet att hantera konflikter framgångsrikt. Studien har kommit fram till att det finns ett 

samband mellan det situationsanpassade ledarskapet och konflikthanteringsstrategier. 

Bidraget till teorin är kombinationerna i Modell E, som finns mellan det situationsanpassade 

ledarskapet och konflikthanteringsstrategier. Dessa kombinationer hjälper ledare att hantera 

konflikter framgångsrikt eftersom varje konfliktsituation är unik och ger en förståelse om 

vilken stil inom det situationsanpassade ledarskapet som passar med vilken 

konflikthanteringsstrategi. På så vis minskas den teoretiska kunskapsluckan som identifieras 

genom de tidigare resultaten som presenterats i inledningen av denna studie. Den 

egenskapsbaserade teorin som har utvecklats av Volkema et al. (1996) har kritiserats eftersom 

det inte går att hantera konflikter utifrån ledares egenskaper. Detta för att ledares egenskaper 

inte tar hänsyn till olika faktorer, som exempelvis situationen och medarbetares 

prestationsberedskapsnivå. Egenskaperna ses vara konstanta medan konfliktsituationerna 

däremot är rörliga och beroende av olika faktorer.  

 

De gamla kriterierna passar inte längre för den moderna ledaren, det finns många fungerande 

ledarskapsstilar, egenskaper och utbildningar som en ledare kan ta del av men dessa 

kvalificerar inte den framgångsrika ledaren. Framgångsrika ledare bör vara uppmärksamma 

på alla faktorer som påverkar situationer och utifrån dem utöva en stil som präglas av 

individerna i organisationen. Konflikthantering är inte någonting som ledare bör kunna vid 

sidan av sitt ledarskap utan konflikthantering är en del i ledarskapet. De flesta ledare tycker 

att det är jobbigt och obehagligt att hantera konflikter på grund av rädslan för reaktionerna 

från de involverade parterna. Genom studiens resultat kan detta underlättas då det ser till 

medarbetarnas prestationsberedskapsnivå och ledares val av ledarskap kan tyda på vilken 

konflikthanteringsstrategi som tycks vara passande för matchningarna. Detta bidrar till 

utvecklingen av individerna som i slutändan främjar organisationens utveckling. 

Organisationen påverkas positivt av att arbeta med konflikthantering eftersom konflikter kan 

leda till psykisk ohälsa. Detta påverkar organisationer genom mindre produktivitet och en 

ekonomisk belastning då sjukskrivningsantalet för psykisk ohälsa ökat kraftigt enligt en 

undersökning som gjordes 2013 (Gustafsson 2015). Även regeringen har reagerat på det höga 

antalet sjukskrivningar som uppmätts och ledaren är betydelsefull för att minska den psykiska 

ohälsan. Genom att använda Modell E kan ledare arbeta för att hantera konflikter och 

långsiktigt minska den psykiska ohälsan i Sverige.  

 

8.1 Vidare forskning 

Vidare studier som vi ser behövas inom området är att stärka teorin om sambandet mellan det 

situationsanpassade ledarskapet och konflikthanteringsstrategier. Detta genom en kvantitativ 

studie för att se att teorin gäller utanför de fall som denna studie undersökt. Samt få en 

generell bild av hur de olika matchningarna mellan ledarskapsutövandet och medarbetarnas 

prestationsberedskapsnivå överensstämmer. Studien kan också behöva genomföras inom 

andra typer av branscher för att se om sambandet även stämmer utanför handelsbranschen. En 

annan upptäckt som gjort under studiens gång är att matchningen mellan ledarens stil och 

medarbetarens prestationsberedskapsnivå inte tyder på att S3 med R3 är optimal, utan kanske 

snarare S3 med S4. Detta kan vidare behöva undersökas, om det fortfarande är tillförlitligt 

eller om nya aspekter påverkar matchningen mellan dessa. 
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10 Bilaga 1 

Scenariokonflikt 

Medarbetare Anna frågar chefen, Karin om hon får byta kassatiden med medarbetare Björn 

eftersom hon vill gå någonstans lite snabbt, utanför butiken. Chefen, Karin sa ja men bara om 

Anna själv meddelar medarbetare Björn. Medarbetare Anna hade bråttom och sa till Cecilia 

att säga det till medarbetare Björn och denna person glömde det eftersom hon blev upptagen 

med någonting annat. När det var dags för medarbetare Anna att stå i kassan, var ingen där. 

Kunder stod i en lång kö plötsligt och det blev en dålig stämning i butiken. Efter att 

medarbetare Björn fick reda på det, var han sur eftersom medarbetare Anna inte meddelade 

han om det i god tid. Det blev bråk mellan Anna och Björn. Medarbetare Björn säger till Anna 

att hon alltid glömmer och är alltid stressad och det påverkar alla i gruppen. Anna blir sur och 

tycker att Björn inte behöver göra det till en större sak, alla människor glömmer!  
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