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ABSTRACT 

Den genomförda studien avsåg att undersöka om det förelåg likheter eller skillnader i 

synen på konflikter mellan medarbetare och chefer på ett företag, samt vilka diskurser 

som kunde utrönas. För det syftet utfördes intervjuer med personer inom båda dessa 

grupper, intervjuerna ställdes sedan samman, analyserades och jämfördes med 

varandra. Analysmetoden som användes var diskursanalys och resultaten av 

intervjuerna visade att det fanns både likheter och skillnader mellan medarbetare och 

chefer i uppfattningen av konflikter och konflikthantering. Vissa mönster påträffades 

även i uttalandena, där dessa passade ihop och kompletterade varandra utifrån 

diskursanalytisk synvinkel. Konflikter är ett både viktigt och intressant område för ett 

företags utveckling och välbefinnande. Denna studie kan även ses som en förutsättning 

för framtida forskning som omfattar fler företag, länder eller eventuella 

genusperspektiv. 
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Konflikter är en normal företeelse som uppstår i alla möjliga situationer, arbetsplatser är inget 

undantag. De flesta ser konflikter som någonting negativt och oönskat, men det finns 

konflikter som kan vara nödvändiga för utvecklingen och de anställdas välmående inom 

företag (Larsen, 2002). 

Missförstånd på grund av att konflikter uppfattas på olika sätt kan vara en bidragande 

faktor till att konflikter eskalerar, därför är det viktigt att det råder en tydlig kommunikation 

mellan individer på en arbetsplats (Ahrenfelt & Berner, 2003). 

Det kan vara svårt att få en klar uppfattning av medarbetares och chefers syn på konflikter 

och konflikthantering, då detta är ett mångfacetterat landskap med många olika teorier och 

åsikter. I litteratur som behandlar ämnet konflikter kan det även vara svårt att skilja mellan 

vetenskaplig forskning och en mer pseudovetenskaplig infallsvinkel. Det är dock viktigt med 

god kunskap inom området och att korrekt applicera denna för att kunna hantera konflikter 

konstruktivt (Maltén, 1998). 

Det kan därför vara intressant att försöka se hur anställda med olika befattningar uppfattar 

konflikter, för att sedan försöka jämföra dessa uppfattningar och se i vilka delar de skiljer sig 

åt eller passar ihop. Det är även intressant att se om synen på vad som orsakar konflikter inom 

ett företag skiljer sig åt och eventuellt finna vad detta kan bero på.  

Då medarbetare och chefer ofta befinner sig i olika arbetssituationer och besitter olika 

ansvarsområden kan detta ge upphov till att den syn de har på konflikter skiljer sig åt. Därmed 

kan de också ha olika syn på hur konflikter skall lösas.  

Vi har därför valt att genom intervjuer studera detta område för att finna om det föreligger 

några skillnader eller likheter mellan chefers och medarbetares uppfattning av konflikter och 

arbetssituationen. 

 

Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är uppdelad enligt en disposition där tidigare forskning och bakgrund tas 

upp närmast framöver. I denna del presenteras de fakta och den forskning som tidigare gjorts 

inom ämnet och som utgör en grund för, samt kan knytas an till resultatet i denna studie. Ett 

syfte och en frågeställning presenteras därefter, samt en detaljerad metod för genomförandet 

och argument för den analysmetod som använts. Resultatet presenteras sedan utifrån de data 

som samlats in och den analys som gjorts. I diskussionsdelen diskuteras resultatet och anknyts 

till tidigare teorier och analysmetoden. Även förslag på framtida forskning och kritik hamnar 

under denna rubrik. 
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TIDIGARE FORSKNING OCH BAKGRUND 

 

Begreppet konflikt 

I litteratur som behandlar ämnet konflikter kan det vara svårt att få en tydlig och generell 

bild av detta fenomen, vissa forskare väljer att kategorisera olika typer av konflikter medan 

andra definierar innebörden av begreppet konflikt (Larsen, 2002).  

Larsen (2002) menar även att det är problematiskt när man ska definiera konflikter då detta 

är ett väldigt område som kan sträcka sig ifrån att det uppstår vardagliga 

meningsskiljaktigheter till att det uppstår allvarliga konfrontationer mellan olika parter. En 

definition som står nära denna studie är att: ”En konflikt föreligger när minst två ömsesidigt 

beroende parter står mot varandra i en situation där den ena parten aktivt försöker hindra den 

andra att nå sitt mål, samtidigt som den som blir hindrad slår tillbaka” (Larsen, 2002, s. 10).   

 

Typer av konflikter 

Burke (2006) kategoriserar fyra olika nivåer inom vilka konflikter för organisationer 

förekommer; individen inom organisationen, mellan två eller flera individer, mellan olika 

avdelningar inom organisationen samt i relation till andra organisationer.  

Enligt Schein (1980) finns det flera oskrivna psykologiska kontrakt mellan individen och 

organisationen, dessa handlar om hur individen samt organisationen förhåller sig till varandra. 

Detta kan till exempel gälla lön, arbetstimmar, lojalitet samt ifrån individens sida att känna en 

säkerhet för att inte förlora sitt arbete. Burke (2006) anser dock att dessa kontrakt på senare 

tid blivit betydligt mer diffusa, vilket skapar en grund för osäkerhet hos de anställda. Det är 

inte längre någon självklarhet att få behålla sitt jobb fram till pensionen. Istället har många 

företag ersatt denna förmån med möjligheter att utbilda sig och utvecklas inom området. 

En annan nivå som Burke (2006) beskriver är relationen mellan medarbetare och chef där 

chefen kan få en central roll som anledningen till en stressig arbetssituation.  

Ytterligare en relation som nämns av Burke (2006) är den mellan medarbetare, där den 

främsta orsaken till konflikter är att det föreligger en maktkamp kring vilken lösning som är 

den bästa, strid om knappa resurser samt uppmärksamhet och erkännande ifrån chefen. 

Burke (2006) beskriver att arbetsuppgifter inom en organisation måste fördelas på olika 

individer och grupper men samtidigt måste detta arbete vara samordnat för en effektiv 

arbetsgång. Detta kan leda till att grupperna bildar en egen kultur, där deras åsikter är de som 

anses vara de riktiga och där de utanför gruppen ses som fiender (Burke, 2006). 
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Den sista nivån åsyftar en organisations förhållande till andra företag eller avdelningar, där 

de största anledningarna till att konflikter uppstår är genom fusion och övertagande av 

verksamhet (Burke, 2006). 

Markham (1996) beskriver en liknande indelning med mer fokus kring individen där 

nivåerna förhåller sig; inom individen, mellan två individer, inom en grupp av individer samt 

mellan två eller flera grupper inom en organisation. En konflikt mellan två individer blir 

destruktiv för relationer vare sig det är på arbetsplatsen eller utanför och att det kan medföra 

att även andra blir indragna i konflikten. Detta kan i sin tur leda till obehagligheter och att det 

uppstår två grupperingar kring situationen. Det är då väldigt viktigt att konflikter på denna 

nivå så snabbt som möjligt får en lösning.  

Enligt Maltén (1998) uppstår ofta dessa konflikter vid en maktkamp mellan olika parter 

och det kan då bland annat föreligga skiljaktigheter kring roller, intresse eller olika strategier.  

En konflikt inom en grupp av individer uppstår oftast när ett speciellt mål ska nås och det 

är då viktigt att olika personers åsikter framförs och eventuella missuppfattningar klaras upp. 

Konflikter på denna nivå kan vara väldigt produktiva men det förutsätts att man till exempel 

genom möten inom gruppen diskuterar problemet under strukturerade former och att detta 

sker inom en viss tidsram. Struktur är ett måste då det annars kan leda till att konflikten leder 

till personangrepp eller andra irrelevanta och destruktiva byggstenar (Markham, 1996). 

Konflikter mellan två grupper inom samma företag är den sista nivån som nämns av 

Markham (1996). Denna beskrivs som ett sätt att öka produktiviteten och prestationen genom 

den konkurrens som bildas mellan de olika grupperna. Detta är sant i viss mån och tillämpas 

även av olika företag men då oftast i mildare grad och med företagets välmående i helhet som 

utgångspunkt. Men detta är ett väldigt svårt och riskabelt sätt att använda sig av då det lätt kan 

leda till att situationen förvärras avsevärt genom rent sabotage. 

 

Kognitiva och affektiva konflikter 

Inom dessa ovannämnda nivåer kan öppna konflikter delas upp i kognitiva konflikter 

(oenighetskonflikter) och affektiva konflikter (Larsen, 2002). Den kognitiva konfliktens 

särdrag består av att den är arbetsrelaterad och även om diskussioner uppstår med personligt 

engagemang kan de inblandade individerna distansera sig ifrån konflikten. Denna typ av 

konflikt kan även stimulera till utveckling, effektivare lösningar och bättre sammanhållning 

inom avdelningen. Om kognitiva konflikter eskalerar genom att mer personliga värderingar 

inträder i diskussionen och det skapas ett hårdare klimat kan situationen övergå till en affektiv 

konflikt. Denna typ av konflikt grundar sig i personliga relationer och känslor hos de 
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inblandade personerna vilket gör att kampen ofta intensifieras, blir långdragen samt får en 

destruktiv karaktär. De inblandade kan få en fientlig inställning till varandra och detta 

negativa klimat kan sprida sig till övriga medarbetare (Larsen, 2002). 

 

Pekuniära konsekvenser av konflikter 

En stabil ekonomi är en av grundstenarna för att ett företag ska kunna verka i samhället 

och med hela världen som marknad finns det stora möjligheter att driva ett vinstgivande 

företag. Med det följer dock en större konkurrens ifrån andra företag. Detta bidrar till att man 

hela tiden måste förbättra sig och samtidigt att hela organisationen måste må bra för att den 

ska fungera väl.  

Medarbetares relation till arbetet och det arbetsklimat de verkar i är viktiga komponenter 

för att arbetet ska vara så effektivt som möjligt. Om det uppstår konflikter kan dessa stjäla 

mycket av den energi Medarbetare besitter, vilken egentligen borde vara inriktad på 

arbetsrelaterade uppgifter (Ahrenfelt & Berner, 2003). 

Ahrenfelt och Berner (2003) menar att detta i sin tur kan leda till att projekt försenas och 

de ekonomiska inkomsterna minskar och utgifterna ökar, det är även inte nödvändigt att detta 

endast gäller under den tid som konflikten pågår utan det kan även få mer långsiktiga 

konsekvenser. 

Ett tecken på att det föreligger konflikter på arbetsplatsen eller att arbetsklimatet inte är 

tillfredställande visar sig genom att personalomsättningen ökar. Oftast är högre chefer inte 

medvetna om orsaken utan de söker mer rationella förklaringar (Ahrenfelt & Berner, 2003). 

Alla konflikter behöver dock inte resultera i negativa konsekvenser för företaget utan de 

kan öka produktiviteten och alstra lösningar för problem men detta kräver att konflikten 

snabbt får en lösning och att den inte eskalerar.  

Ahrenfelt och Berner (2003) nämner även att konflikter kan vara en bidragande faktor för 

sjukfrånvaro hos medarbetaren men att det även föreligger en risk för chefen. Sjukfrånvaro, 

hög personalomsättning och utbildning av ny personal är endast några av många faktorer som 

kostar pengar för företaget. Konflikter behöver inte vara den enda orsaken till negativa 

ekonomiska konsekvenser. De kan dock vara en avgörande del utav dessa och en negativ 

utveckling hade följaktligen kunnat förhindras om konflikterna hanterats väl.  

 

Orsaker till konflikter 

Det finns en mängd olika faktorer som bidrar till att en konflikt uppstår och man kan oftast 

inte urskilja en enda faktor utan att man simplifierar situationen. de Klerk (2000) menar att en 
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konflikt består av en huvudorsak, vilken är den viktigaste att förstå för en effektiv 

konflikthantering, samt en eller flera biorsaker. Det är ett komplext system av flera faktorer 

som både kan vara synliga och dolda.  

När Burke (2006) talar om vad han anser vara de viktigaste och mest kraftfulla orsakerna 

till konflikter inom organisationer nämner han sju faktorer. 

• Globalisering - med ett konsekvent behov av bredare förståelse för och effektivitet i 

hanteringen av olika kulturella aspekter.  

• Ständiga och snabba förändringar i den utomstående miljön som höjer stressen för att 

hinna med i utvecklingen. 

• Fler variationer i personalsammansättningen. 

• Plattare organisationshierarkier som leder till mindre insikt från överordnade och fler 

självstyrda grupper och lag. 

• Bredare komplexitet av arbetet som leder till fler olika perspektiv och åsikter. 

• Ökande kommunikation via e-post som leder till mindre personlig kontakt och en 

möjlighet att lättare kommunicera på ett konfronterande och eventuellt fientligt sätt. 

• Ständigt tryck på organisationerna att öka produktionen och samtidigt hålla nere 

kostnaderna vilket orsakar en brist på resurser och en tävlingsinriktad inställning 

mellan chefer, avdelningar och anställda (Burke, 2006). 

de Klerk (2000) fokuserar mer på relationen mellan medarbetare och chefer, och nämner då 

några specifika faktorer som kan vara källor till konflikter som är relevanta i denna studie. 

Dessa är organisationsförändringar, ledarskapet hos chefen, att målsättningen är oklar samt 

fördelning av arbete och ansvar (de Klerk, 2000).  

Vid organisationsförändringar uppstår det lätt rykten och en oro bland de anställda kring 

vilka konsekvenser dessa förändringar innebär (de Klerk, 2000). Ett urval av dessa 

konsekvenser som bidrar till ett motstånd hos de anställda är fruktan att de förlorar makt o 

status, att inrotade värden och ideal förändras samt att de kan förlora jobbet (Yukl, 2006). 

För en chef krävs det att man även anammar en ledarroll och i denna position fordras att 

vissa beslut ska tas. Besluten kan ge upphov till att vissa anställda känner sig som vinnare 

medan andra känner sig som förlorare och om chefen då inte agerar som skottavla för de 

anställda som anser sig som förlorare och deras åsikter kan dessa istället riktas mot den 

vinnande sidan (Ahrenfelt & Berner, 2003). Detta kan även uppfattas av de anställda som att 

chefen medvetet eller omedvetet favoriserar vissa individer (de Klerk, 2000).  
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de Klerk (2000) nämner även att oklara direktiv och otydlighet kan skapa förvirring och 

tvivel hos de anställda. 

Den tredje orsaken, att målsättningen är oklar, överlappar med den föregående faktorn att 

det krävs tydlighet för de anställda från chefen. De målsättningar som finns för en 

organisation är ständigt föränderliga och det är viktigt att dessa inte är otydliga, vilket tvingar 

de anställda att göra sina egna tolkningar (de Klerk, 2000).  

Den sista faktorn, fördelning av arbete och ansvar, beskrivs av de Klerk (2000) som en av 

de viktigaste och svåraste uppgifterna att hantera. En skev fördelning av arbete och ansvar kan 

bidra till att en del av de anställda får uppfattningen om att de alltid får de tråkiga uppgifterna 

medan andra anser att de alltid får de mest ansvarsfulla uppgifterna. Anser de anställda att de 

antingen får för mycket eller för lite arbete och ansvar, kan det lätt leda till irritation och 

missnöje (de Klerk, 2000). 

 

Att förebygga konflikter 

Den viktigaste delen för konflikter och hanteringen är att de bidragande faktorerna till 

upprinnelsen av en konflikt aldrig eskalerar till den grad att den blir allvarlig utan att den 

löses innan. Ofta behöver de förebyggande åtgärderna inte vara medvetna för att direkt 

förebygga konflikter men kan bidra till en upplösning av en eventuell upptrappning till en 

konflikt (Larsen, 2002). I och med det kan det också vara av stor vikt att medvetandegöra hur 

olika parter ser på konflikter. 

 

Kommunikation  

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att förebygga konflikter. Genom att kommunicera 

tydligt och öppet med sina medarbetare förhindrar man att det uppstår missförstånd och 

ovisshet hos en person eller grupp (Ahrenfelt & Berner, 2003). 

Markham (1996) menar att det finns några riktlinjer man bör följa för att kommunikationen 

mellan olika parter ska fungera. Det är viktigt att det som framförs uppfattas korrekt av den 

andra parten och att den som lyssnar får en möjlighet att ge feedback, att denne förstått allting 

samt klara upp eventuella frågetecken (Markham, 1996). I ett samtal bör varje person visa ett 

intresse för den andre och då är det inte endast genom att aktivt lyssna utan att man genom sitt 

kroppsspråk visar sig öppen för kommunikation (Larsen, 2002). Ytterligare viktiga delar som 

Larsen (2002) nämner inom kommunikation är att alla ska få tillfälle att uttala sin åsikt vid 

rutinmässiga möten där inte heller minoritetens röster körs över. Det är även viktigt att 
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betrakta den man kommunicerar med som en komplex individ där många olika faktorer kan 

påverka hur denne uppfattar det som yttras samt hur denne själv kommunicerar. Det kan till 

exempel vara att individen lider av huvudvärk och därför vill skynda på samtalet. 

  

Teambuilding och utvecklingssamtal 

En till aspekt som kan förhindra att konflikter uppstår är att öka gemenskapen på 

arbetsplatsen och relationen mellan de anställda. Detta kan dels genomföras inom arbetet och 

genom teambuilding men även utanför arbetet i form av idrottsaktiviteter. Genom 

teambuilding kan man bland annat förbättra relationerna mellan anställda, öka förståelsen, 

klargöra gemensamma mål och arbetsrutiner (Larsen, 2002).  

Ytterligare en åtgärd som kan förebygga konflikter är utvecklingssamtal mellan anställda 

och chefen, dessa samtal brukar ske en till två gånger per år. Detta kan dock vara negativt om 

det inte tas på allvar av någon av parterna. Ett bra utvecklingssamtal uppstår då bägge parter 

före mötet förberett sig om vad som ska diskuteras. Inom de flesta företag finns det en mall 

för vad chefen och medarbetaren bör tänka på innan mötet. Syftet med ett utvecklingssamtal 

är dels för att chefen ska bli underättad om vilka mål och förväntningar individen har, hur 

denne trivs med arbetet och om det finns möjligheter för förbättring. Det är chefens möjlighet 

att få se arbetssituationen ur medarbetarens ögon (Larsen, 2002). Från den anställdes sida kan 

chefen få konstruktiv kritik och bli medveten om brister som denne inte varit medveten om 

samt förslag till förbättring för chefen men även för hela företaget. Det är dock viktigt att det 

finns ett visst förtroende under samtalet för att bägge parter ska våga uttrycka sin åsikt.  

 

Chefen och konflikthantering 

Chefen är den individ som har det slutgiltiga ansvaret för sin avdelning och för att arbetet 

fungerar väl och att eventuella problem och konflikter löses. För att detta ska fungera bör 

chefen ha en god relation till de anställda och vara medveten om vad som sker på avdelningen 

(Larsen, 2002). Konflikter kan likt en jordbävning sprida sig ifrån sitt epicentrum, infektera 

hela avdelningen och bidra till ett sämre arbetsklimat (Ahrenfelt & Berner, 2003). Det är 

viktigt att chefen har en viss kunskap inom ämnet för att veta när, hur och varför man bör 

ingripa i en konflikt. Ofta krävs ingen eller liten inblandning från chefens sida om det 

föreligger en kognitiv konflikt, som kan bidra till positiva konsekvenser om den hanteras rätt. 

Hanteringen av de affektiva konflikterna är däremot speciellt viktig, eftersom dessa kan 

eskalera och snabbt hamna utanför chefens kompetens och förorsaka destruktiva 

konsekvenser (Larsen, 2002). Om det råder ett öppet klimat på arbetsplatsen är det mer 
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sannolikt att chefen får feedback på hur väl denne tidigare hanterat konflikter och hur 

eventuella framtida konflikter bör lösas effektivt (Larsen, 2002). 

Det finns vissa tecken som chefen bör uppmärksamma och kontemplera då dessa kan vara 

starten på en konflikt eller till och med visa på en pågående konflikt. Larsen (2002) beskriver 

dessa generella tecken då chefen bör ingripa. Ett urval av dessa är att produktion och 

kvaliteten sjunker, sjukfrånvaron ökar samt att omsättningen av personal ökar. Det är viktigt 

att hanteringen av konflikter sker på rätt sätt när de uppstår men det är också viktigt att inte i 

större utsträckning störa det klimat som råder under goda förhållanden då detta kan skapa 

konflikter som annars inte skulle ha funnits. Då de flesta konflikter kräver näring och 

uppmärksamhet ifrån andra väljer vissa chefer att vara passiva och inte ingripa i konflikten. 

Detta kan leda till att konflikten dör ut men det måste ske med stor vaksamhet och om 

konflikten eskalerar eller pågår under en längre tid är det nödvändigt för chefen att ingripa.  

 

Metoder för att lösa konflikter 

Inledningsfasen för en konfliktlösning börjar med en diagnostisering av situationen, detta 

för att chefen eller en tredje part ska få det nödvändiga underlag som krävs för vidare 

bearbetning. Insamlingen av information kan ske genom observationer både på individ- och 

gruppnivå. Detta kan även kompletteras genom att utföra intervjuer dels med de parter som är 

direkt inblandade i konflikten men även de som indirekt blir påverkade av situationen, allt för 

att få en korrekt bild av konflikten. Vissa förespråkar att man intervjuar personerna enskilt för 

att de inte ska bli påverkade av varandras närvaro och på grund av detta inte uttala sina riktiga 

känslor (Ahrenfelt & Berner, 2003). Det andra tillvägagångssättet är att intervjuerna sker med 

samtliga inblandade för att de ska vara medvetna om vad som yttras av de andra parterna och 

för att förvissa sig om att medlaren förblir opartisk (Larsen, 2002). 

De viktigaste frågorna man vill få svar på är vilka som är inblandade, vilken typ av 

konflikt det är, om det krävs inblandning av en tredje part, om de inblandade vill att 

konflikten ska lösas samt vilken den underliggande orsaken är till konflikten. Information 

utöver detta är även viktig men det kan få en negativ inverkan om det finns för mycket 

kunskap. En förhastad slutsats av situationen kan bidra till att medlaren bestämmer sig för en 

lösning som inte är den mest effektiva (Larsen, 2002). 

Efter denna process börjar själva konfliktlösningen där många olika metoder kan användas 

beroende på konfliktens karaktär och medlarens preferens. De två metoder som beskrivs 

nedan är dels den administrativa metoden som kan ses som mer byråkratisk samt bygga broar 

metoden som försöker förbättra relationen mellan de inblandade. 
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Den första metoden löser konflikter genom att eliminera de underliggande orsaker som 

åstadkommer konflikten, exempel på åtgärder kan vara att regler ändras, miljön 

omstruktureras eller att anställda omplaceras eller avskedas (Larsen, 2002). 

Denna metod är lätt och effektiv att tillämpa men den bör endast användas som en sista 

utväg när det gäller förändringar hos den enskilde anställde. Det kan enligt Ahrenfelt & 

Berner (2003) dock vara rättfärdigat att skilja på individerna fysiskt om dessa, trots 

ansträngningar, inte finner en lösning på konflikten (Ahrenfelt & Berner, 2003). 

Den andra metoden, att bygga broar mellan parterna är ett effektivt verktyg för att medla 

mellan få inblandade (Larsen, 2002). Målet för de inblandade är att de ska kunna bilda en 

uppfattning om den andres syn och känslor på situation samt förbättra relationen och 

kommunikationen mellan parterna. Först förmedlar ena parten det som denne tycker är 

relevant medan den andra aktivt lyssnar, när personen är nöjd med vad som förmedlats går 

turen över till den andre. 

Medlaren är ständigt närvarande och ingriper om situationen kräver. 

Kärnan i denna metod är att parterna ska finna att de har gemensamma mål eller intressen 

och att de genom förståelse för varandra kan reda ut missförstånd. När de funnit denna 

gemensamma grund kan de börja bygga bron mellan varandra. Om parterna lyckats lösa 

konflikten är det viktigt att följa upp utvecklingen av mötet för att säkerställa att 

överenskommelserna följs (Larsen, 2002). 

Den förståelse som Larsen (2002) nämner, där de inblandade parterna får insikt om 

varandra bör utforskas för att effektivt kunna förebygga och hantera konflikter. Individer kan 

ha olika syn på en viss situation, framför allt i en konfliktsituation. Då det föreligger olika 

förståelseformer för parterna kan dessa bidra till skilda uppfattningar om själva konflikten 

samt hur den ska hanteras. 

SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka synen på konflikter samt konflikthantering inom 

en avdelning i Sverige för ett internationellt företag och hur denna syn skiljer sig åt mellan 

chefer och medarbetare.  

Då konflikter förekommer på arbetsplatser och eftersom det finns ett stort antal både 

vetenskapliga och personliga teorier och definitioner kring ämnet är det viktigt att göra både 

chefer och medarbetare medvetna om att sättet som konflikter uppfattas på kan skilja sig 

mellan parterna.  
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Att det råder samförstånd mellan chefer och medarbetare och att konflikthanteringen är 

effektiv är viktigt för både företagets och de anställdas utveckling och välmående (Larsen, 

2002).  

Då varje person har sin egen uppfattning och erfarenheter kring konflikter kan man via 

intervjuer få tillgång till deras individuella livsvärld och finna eventuella skillnader.  

Enligt Larsen (2002) är det chefen som bär ansvaret för sin avdelning och detta innebär att 

även eventuell konflikthantering ingår i dennes arbetsuppgifter. 

Trots att många företag idag erbjuder utbildningar i konflikthantering, behöver detta inte 

per automatik betyda att chefen applicerar de kunskaper som erhållits. Detta perspektiv, 

huruvida de kunskaper som erhålls genom utbildning appliceras samt till vilken grad de är 

effektiva är något som vi sett en brist på under vår litteraturstudie. Utifrån detta undersöks 

Chefers och Medarbetares uppfattning kring konfliktutbildningar och deras funktion. 

Även om inlärda konflikthanteringsmetoder används av chefer, kan dessa tekniker 

uppfattas som ineffektiva av medarbetarna. Denna uppfattning kan vara avgörande för hur 

hög auktoritet och förtroende chefen får för att lösa konflikter, och därmed hur effektiva dessa 

blir.   

Även om en ökad kommunikation inte garanterar en mer effektiv konflikthantering, är det 

ändå positivt att upplysa alla parter om hur konflikter uppfattas för att få en bredare förståelse. 

Studien är exemplifierande då den utfördes på ett fåtal intervjupersoner inom ett specifikt 

företag och detta skall kunna leda fram till vidare forskning inom ämnet, för att uppnå 

generaliserbarhet. 

 

FRÅGESTÄLLNING 

Föreligger det likheter eller skillnader i uppfattningen av konflikter och konflikthantering 

mellan medarbetare och chefer i ett specifikt företag? 

Vilka är i så fall dessa likheter och skillnader? 

METOD 

Val av forskningsmetod 

Metoden som valdes var en kvalitativ metod, då det förutsätter en interaktion med de 

inblandade personerna och förhållandet mellan deras livsvärld och huvudämnet samt där 

resultatet blir en verbal sammanfattning (Shaughnessy et al., 2006). I denna studie användes 

den kvalitativa forskningsmetoden med inriktningen diskursanalys, eftersom detta gav en 

närmare och djupare insikt hos varje enskild intervjuperson och deras relation till ämnet 
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konflikt. Då uppsatsens syfte var att undersöka uppfattningar om konflikter och 

konflikthantering användes diskursanalys som metod. Med hjälp av diskursanalys kan man nå 

förståelse av de föreställningar människor utgår från när de interagerar med varandra. För att 

förstå vilka förutsättningar som finns för att finna strategier för att lösa konflikter, är det 

viktigt att känna till vilka diskurser de anställda i en organisation utgår från angående 

konflikter. Vilka diskurser människor utgår från tar sig uttryck i hur de kommer att handla 

(Jörgensen & Phillips, 2000). 

 

Intervjuanalys 

Grunden för diskursanalys är att jaget hos en individ inte är isolerad ifrån omvärlden samt 

att personen har flera identiteter vilka kan förändras och hamna i konflikt med varandra 

utifrån olika diskurser (Jörgensen & Phillips, 2000).  

I en diskursanalys försöker forskaren utifrån den intervjuades utsaga finna vad som i denna 

kan identifieras som orsak respektive verkan (Jörgensen & Phillips, 2000). Genom analysen 

har en sådan identifiering gjorts av vad samtliga intervjupersoner beskrivit som orsak och 

verkan i olika sammanhang. T ex att orsaken samarbete kan leda till verkan trivsel på arbetet. 

 

Definitioner 

I denna studie används benämningarna Företag, Chefer samt Medarbetare konsekvent i 

resultat samt diskussionsdelen och syftar då på nedan preciserade medverkande. 

Företag  

Används istället för namnet för det företag som studien genomfördes på, och syftar då endast 

på avdelningen i Malmö, detta för att företaget ska garanteras anonymitet. Inom företaget 

finns det sektioner och avdelningar, dessa termer används stundtals synonymt av de anställda. 

För att underlätta förståelsen används termen sektioner inom denna studie endast för de olika 

sektioner inom Företag i Malmö. Avdelningar används för de olika avdelningar som Företag 

består av inom Sverige och internationellt. 

Chefer 

Används som benämning för samtliga av de intervjuade cheferna och presenteras i gruppform. 

Medarbetare 

Används för de anställda under sektionscheferna. 

I vissa fall har uttalanden från enstaka medarbetare eller chefer tagits med, dessa står då i 

singular med liten bokstav. 
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Urval 

Val av organisation 

Det valda företaget var ett av flera som kontaktades utifrån särskilda kriterier som ställdes 

upp vid början av studien. Ett av dessa kriterier var att företaget skulle vara ett privatägt 

företag med internationell verksamhet. En anledning för valet av ett sådant företag och inte till 

exempel en offentlig verksamhet var att det förelåg ett intresse för dynamiken inom en 

organisation där verksamhet med likadan struktur drivs även i utlandet, denna studie kan då 

ligga till grund för vidare forskning inom ämnet på internationell basis.  

Följande kriterier var dels att företagets struktur skulle vara hierarkisk med en tydlig 

uppdelning kring ansvarsområden för de anställda och cheferna samt tilldelning av uppgifter i 

rakt nedstigande led. Ett annat kriterium var att företaget skulle vara hemmahörande inom 

Skåneregionen då detta medförde att både kontakten med företaget och genomförandet av 

intervjuerna kunde hanteras mer flexibelt. Ytterligare en fördel var närheten till Lunds 

universitet och att de resurser som fanns där kunde utnyttjas.  

Det sista kriteriet var att det skulle finnas en större mängd anställda, då ett större urval gav 

möjlighet till bättre validitet.  

Företaget för studien valdes även eftersom de var villiga att samarbeta och fann ett intresse 

i att delta i studien.  

 

Organisationsstruktur 

Det valda företaget som medverkat i studien är en del av en större internationell koncern 

med verksamhet i omkring 100 länder, däribland Sverige, Tyskland och Indien. Deras 

väsentliga verksamhet ligger inom kraft och automationsteknik med ungefär 110000 stycken 

anställda varav ungefär 100 stycken är verksamma inom den avdelning som medverkar i 

studien. Inom Sverige finns det flera avdelningar på olika orter, den avdelning som valdes för 

studien befinner sig i Malmö. 

Hierarkiskt är Företag uppdelat i sex sektioner med 15-20 medarbetare samt en 

sektionschef för vardera sektion. Sektionerna hanterar skilda arbetsuppgifter som består av 

utveckling, testning och support för mer avancerade problem. Över dessa sektioner finns det 

två chefer, en som sköter det operativa och en som sköter det administrativa av vilka den 

senare medverkar i studien. Utöver samarbetet mellan de olika sektionerna inom Företag, 

samverkar de även med andra avdelningar i både Sverige och andra länder. Vid projekt bildas 

olika team som ansvarar för skilda delar men där alla arbetar med samma målsättning. Vid 

slutförandet av projektet förs sedan dessa delar samman. 
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Val av intervjupersoner 

Chefer och Medarbetare valdes ut var för sig genom randomiserat urval. Medverkandet var 

givetvis frivilligt och när den utvalde bekräftades villig att medverka bokades en tid för 

intervju. För att få en överblick över hur organisationen fungerar kontaktades först den högste 

chefen, därmed tilldelades information om potentiella intervjupersoner samt deras 

befattningar. Med hjälp av denna information valdes intervjupersonerna ut enligt en struktur 

där lika många chefer och medarbetare togs med, för att en jämförelse mellan grupperna 

skulle vara möjlig. Utöver högste chefen valdes två sektionschefer ut, för att följa en 

hierarkisk struktur valdes därefter två anställda under vardera sektionschef ut till studien.  

Vid transkribering upptäcktes att en av inspelningarna inte kunde användas eftersom den 

var alldeles för otydlig. För att bibehålla den ursprungliga modellen intervjuades därför 

ytterligare en person. Sammantaget gjordes således 8 intervjuer, varav 7 användes till studien. 

Samtliga deltagare i studien var män. 

 

Etiska anpassningar 

För varje studie är det viktiga att följa de etiska riktlinjer som finns för den vetenskapliga 

forskningen, inom forskningsintervjun är dessa främst informerat samtycke, konfidentialitet 

och konsekvenser. Informerat samtycke innebär att intervjupersonen får information om 

undersökningens generella syfte, upplägg samt de risker och fördelar som kan komma att vara 

förenade med deltagandet i undersökningen. Konfidentialitet syftar till att data som kan 

komma att användas för att identifiera eller räkna ut vem intervjupersonen är, inte tas med i 

den färdiga studien. Konsekvenser handlar om att de potentiella fördelarna och betydelsen av 

den kunskap som erhålls av intervjupersonen vid undersökningen skall kompensera en 

eventuell skaderisk (Kvale, 1997).  

Alla intervjupersoner fick via e-mail information (se bilaga 1) om studiens syfte och 

intervjuns upplägg några dagar innan de blev kontaktade. Denna information nämndes även 

vid intervjun för att försäkra att intervjupersonen var medveten om studiens syfte innan 

intervjun startades och att det inte förelåg några oklarheter om vad våra frågor skulle handla 

om eller hur svaren sedan skulle användas. 

Alla medverkande intervjupersoner samt det företag där dessa personer arbetar 

garanterades total anonymitet, de medverkande fick även information om att de fick avbryta 

intervjun samt att de när studien var klar skulle bli tilldelade en kopia av uppsatsen. De 

tillfrågades även om medgivande till inspelning av intervjun för vidare transkribering och 
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informerades om att inspelningen senare skulle raderas. Den sistnämnda av de etiska 

aspekterna som övervägdes är den som garanterar att de medverkande inte tar skada psykiskt 

eller fysiskt av studien (Kvale, 1997).  

 

Genomförande 

Material 

En enkät (se bilaga 2) med några kategoriserande frågor tilldelades varje intervjuperson vid 

början av intervjun. 

För genomförandet av intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 3) som var 

konstruerad i förhand, denna bestod av två öppna frågor samt ett antal följdfrågor till dessa.  

Under intervjun användes en diktafon för inspelning.  

För analys av intervjuerna användes en analysguide (se bilaga 4). 

 

Intervju 

Intervjupersonerna fick först besvara några korta kategoriserande frågor på en enkät, sedan 

gavs information om studien samt om anonymitet och möjlighet att avbryta intervjun.  

Inspelning med diktafon godkändes av intervjupersonen innan varje intervju, sedan ställdes 

frågorna utefter den intervjuguide som tidigare skapats. Intervjun var av öppen karaktär där 

intervjupersonen fick tala fritt och intervjuaren endast ställde öppna frågor samt följdfrågor 

ifall det behövdes. 

Intervjuerna genomfördes i avskilda rum som intervjupersonerna själva hade bokat på 

företaget. Varje intervju tog mellan 20-45 minuter, vilket var vad som hade beräknats. 

 

Transkribering och Analys 

En fullständig transkribering gjordes för var och en av intervjuerna, både intervjuarens och 

intervjupersonens yttranden togs med i komplett form. Detta gjordes för att det sedan skulle 

bli tydligare att analysera och sammanställa vad som framförts under intervjun.  

Analysguiden användes som riktlinje för samtliga intervjuer och användes för att analysera 

de transkriberade intervjuerna och finna den information som ansågs relevant för studien. 

Varje transkribering studerades dessutom var för sig för att eventuellt finna nya aspekter inom 

ämnet, varför det varit viktigt att transkriberingen var fullständig. Intervjuanalyserna delades 

sedan upp i de två grupperna Chefer och Medarbetare och analyserna sammanställdes utefter 

denna gruppering för att möjliggöra en jämförelse mellan grupperna.  
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Metodkvalitet 

Den kvalitativa metoden har blivit kritiserad för att inte vara likvärdig den kvantitativa 

metoden. Det som kritiserats mest är kvalitén av objektivitet, validitet samt reliabilitet i 

metoden (Kvale, 1997).   

Enligt kritiker är den kvalitativa forskningsintervjun till skillnad ifrån den kvantitativa 

metoden subjektiv och inte objektiv, detta eftersom det sker en interaktion mellan den 

intervjuade och intervjuaren. Kvale (1997) beskriver däremot att forskningsintervjun får en 

fördel gentemot den kvantitativa metoden, om det förutsätts att intervjupersonen existerar och 

agerar i en språkligt konstituerad och social värld. 

Kritiken kring validiteten överlappar med föregående då metoden anses förlita sig på 

subjektiva intryck. Detta besvaras av Kvale (1997) genom att det utförs en ständig kontroll 

kring de vitala delarna under studien (hantverksskicklighet) och belyser även att kvalitativa 

metoder kan vara valida i en pragmatisk bemärkelse om det leder till tillämpning av studien.  

Den kanske mest framträdande kritiken för reliabiliteten ligger runt ledande frågor i 

intervjuer, men detta är enligt Kvale (1997) inte frågan om ifall ledande frågor medvetet 

används eller inte utan om de kan generera ny och värdefull kunskap. 

Denna studie konstruerades och utfördes för att alla dessa kriterier för den vetenskapliga 

forskningsmetoden skulle efterföljas i möjligaste mån. 

Intervjuguiden utformades med två stycken öppna frågor vilket öppnar för att den 

intervjuade får ett större utrymme för sina svar samt att eventuell inverkan från intervjuarens 

sida minskar. Det fanns även ett antal följdfrågor vilka även dessa var av karaktären öppna 

frågor.  

Denna studie syftar till att undersöka de skillnader och likheter som finns hos den enskilda 

individen och dennes uppfattning om arbetsklimat, konflikter samt konflikthantering, 

intervjuer speglar då väl dennes syn.  

Reliabilitet hos den kvalitativa forskningsmetoden syftar till i vilken grad resultatet är 

tillförlitligt och konsistent. För att stärka reliabiliteten var förfarandet alltid detsamma för 

varje enskild intervjuperson, intervjun skedde i ett enskilt rum där endast den intervjuade samt 

de båda intervjuarna befann sig.  

Kriteriet validitet syftar till i vilken grad de mätinstrument (intervjuerna) som används för 

studien verkligen mäter det som de är ämnade att mäta (Keats M, 2000) För att stärka 

validiteten i denna studie har det skett en ständig kontroll och diskussion, för att säkerställa att 

studiens resultat säkert har hög validitet. Det förekom dels en diskussion kring den första 

intervjun där det bestämdes att intervjuguiden skulle revideras för att förtydliga formuleringen 
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av vissa frågor samt lägga till ett antal nödvändiga följdfrågor. Det diskuterades även vid 

transkribering och analys av intervjuerna, och då främst kring vad som sades av 

intervjupersonerna och hur dessa uttalanden uppfattades.  

För att ytterligare stärka validiteten i studien valdes alla intervjupersonerna förutom den 

högste chefen ut genom randomiserat urval.  

 

RESULTAT 

Resultatet av intervjuerna presenteras utifrån den valda analysmetoden. 

För en tydlig struktur presenteras svaren fråga för fråga, med Chefers och sedan 

Medarbetares svar, sedan sammanställs svaren och jämförs med varandra. Svaren är baserade 

på intervjupersonernas egna utsagor och består av deras egna ord och värderingar, inga egna 

värderingar har lagts i resultatet utan dessa presenteras först i diskussionsdelen där de även 

analyseras djupare och där kopplingen till diskursanalys åskådliggörs. 

 

Tycker Chefer och Medarbetare att konflikter förekommer på Företag? På vilken 

nivå? 

Chefer 

Chefer tycker att det förekommer väldigt få konflikter och att de som förekommer är 

positiva och för företagets utveckling framåt. Oftast är konflikterna på en arbetsrelaterad nivå, 

personliga konflikter förekommer mycket sällan. Konflikter kan förekomma mellan Chefer 

och Medarbetare, mellan Medarbetare samt mellan olika avdelningar inom och utanför landet. 

 

Medarbetare 

Samtliga Medarbetare medger att det förekommer konflikter på arbetsplatsen, men att det 

är väldigt få och oftast arbetsrelaterade konflikter. Personliga konflikter förekommer i så liten 

utsträckning att de inte märks och ifall de finns så tror Medarbetare att de hålls hemliga av de 

inblandade. Konflikter kan förekomma mellan kontoren och mellan teamen, men även på ett 

internationellt plan mellan de olika avdelningarna i landet och utomlands. 

 

Jämförelse 

 Båda grupperna uppfattar att konflikter förekommer på arbetsplatsen och att de oftast är 

arbetsrelaterade, båda grupperna nämner även att konflikter kan förekomma på andra nivåer 
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såsom personlig nivå, mellan teamen, mellan avdelningar inom Sverige men även 

internationellt.  

 

Vilka sorts konflikter uppfattas av Chefer och Medarbetare på Företag? 

Chefer 

De konflikter som Chefer nämner är främst arbetsrelaterade konflikter, de handlar då om 

resurser, prioriteringar och arbetsfördelning, vem som ska jobba med vad. Även 

problemlösningskonflikter förekommer, när olika personer anser att en metod är mer effektiv 

än en annan. Omorganisation när man kan behöva avveckla personer nämndes som någonting 

som kan uppfattas som en konflikt och även konflikter om utrymme, när ett rum blivit bokat i 

förhand men någon annan inte respekterar det. Lönesättningar beskrevs som ett tillfälle då det 

eventuellt kunde uppkomma konflikter men endast med ett fåtal personer och aldrig allvarligt. 

Konflikter mellan olika avdelningar i landet och olika länder kan förekomma i form av ett 

revirtänkande och lite som en lagtävling. 

En annan sorts konflikt som nämndes var när kunder och andra chefer via epost skickar in 

klagomål av olika anledningar, och att dessa klagomål blir vidarebefordrade till högre Chefer 

som inte har någonting direkt med ärendet att göra vilket anses provocerande. 

 

Medarbetare 

Medarbetare talar främst om konflikter som är kopplade till arbetet och de tekniska 

lösningarna som skall utföras. Resurskonflikter tycks vara vanligt förekommande och det 

talas även mycket om att konflikter kan uppstå när olika individer tycker att ett tekniskt 

problem skall lösas på olika sätt. Vem som har rätt blir alltså det centrala. Revirtänkande 

nämns också, och handlar då om revirtänkandet mellan länder och de olika avdelningarna, 

man vill inte gärna ge ifrån sig arbetsuppgifter eftersom det råder en rädsla för nedläggning 

om man inte gör tillräckligt bra ifrån sig. 

 

Jämförelse 

 Båda grupperna nämner konflikter som är arbetsrelaterade och handlar om resurser, 

arbetsfördelning och prioriteringar. Problemlösningskonflikter är också någonting som 

kommer upp i det här sammanhanget. Revirtänkandet mellan de olika avdelningarna uppfattas 

av både Chefer och Medarbetare som en konflikt. Chefer namnger flera sorters konflikter som 

är kopplade till deras ställning och ansvarsområde som till exempel resursfördelning, vilket 

Medarbetare uppfattar som en av de konflikterna som de berörs av. 
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En konflikt som Medarbetare inte nämner men Chefer känner av är den i samband med 

omorganisation och lönesättning, samt även konflikter om utrymmen på Företag. Konflikter 

vid kontakt med kunder nämns också av Chefer, men inte av Medarbetare. 

 

Hur anser Chefer och Medarbetare att de själva och arbetsklimatet blir påverkade av 

konflikter? 

Chefer 

Chefer anser att konfliktsituationer är någonting som ingår i jobbet och märker verkligen 

att man med åren lär sig att hantera dessa bättre utan att bli påverkad av dem personligen.  

Känslan att Företag kan komma att läggas ner ifall de inte gör tillräckligt bra ifrån sig kan 

ibland upplevas som en press för Chefer.  

Chefer tror att Medarbetare och arbetsklimatet blir påverkade negativt även om en konflikt 

inte rör dem personligen eftersom de kan känna av att någonting ligger i luften. 

 

Medarbetare 

Hur Medarbetare blir påverkade av konflikter skiljer sig rätt mycket åt mellan dem, det blir 

därför svårt att generalisera utan man får behandla frågan mer individuellt. 

Medarbetare tycker att konflikter är jobbiga när de uppstår, skapar en tråkig 

arbetsstämning och kan påverka prestationen. Skillnaden ligger i hur de hanterar de här 

konflikterna och hur de tar dem till sig. En av Medarbetare anser att konflikter hör till en 

arbetsplats och att man bör ta dem som professionella konflikter som endast rör jobbet och 

inte är personliga.  

En annan anser att konflikter är okej så länge man fortfarande kan prata och argumentera 

mellan varandra men att en konflikt där det blir låsta ställningar och personer inte längre 

kommunicerar längre blir tärande. 

En medarbetare berättar att han har väldigt lätt för att ta konflikter rent personligt och må 

dåligt på grund av den till den grad att han känner att han måste fundera vidare och prata av 

sig när han kommit hem. Han menar att konflikter har en väldigt negativ inverkan på 

arbetsstämningen och att de påverkar hans sätt att interagera med sina arbetskamrater på ett 

betydande sätt. Medarbetaren berättar att han kan avstå från att ta kontakt med en viss person 

som han behöver hjälp från på grund av en konflikt, vilket leder till att han kanske inte får 

svar på sin fråga – vilket alltså kan göra arbetet lidande. Han berättar också att han har blivit 

bättre på att hantera konflikter med tiden och insett att han inte ska ta åt sig personligt utan se 

det mer som en del av arbetet. Medarbetaren upplever även att det inte alltid lyssnas på 
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samtliga förslag vid en diskussion utan att personer som varit på Företag längre ibland får 

förtur bara på grund av det, han anser det vara negativt eftersom det leder till att man ibland 

inte vågar säga vad man tycker. Medarbetaren menar att han ibland har en idé men inte vågar 

förklara den eftersom den kan anses vara dum och fel, samt att ingen annan tycker likadant. 

Medarbetaren tycker att man borde få uppmuntran och bli tillsagd att ens idé säkert kommer 

att bli användbar i andra sammanhang länge fram i tiden. Medarbetaren tror att sådana här 

konflikter kan leda till att Medarbetare drar sig undan och slutar. 

Medarbetare anser att arbetsklimatet påverkas av konflikter och att det kan bli svårt när 

man exempelvis inte får några tydliga riktlinjer och mål. Detta tror Medarbetare kan leda till 

att folk inte bryr sig om uppgifterna utan prioriterar annat. Medarbetare menar att det är 

jobbigt att behöva lösa andras problem när någon inte har blivit klar i tid och tror att det kan 

påverka arbetsklimatet. 

En annan medarbetare tycker inte att det förekommer några konflikter men säger att han 

tror att det skulle vara negativt för stämningen och jobbigt att arbeta i en miljö med mycket 

konflikter.  

Han menar att arbetsklimatet är väldigt lugnt och behagligt och att folk diskuterar men att 

det aldrig riktigt blir till en konflikt, han nämner även teamen, att sammanhållningen blir 

starkare av att de är lite tävlingsinriktade och mot de andra teamen. 

En medarbetare talar även om smågrupper inom teamen, om att det bildas smågrupper där 

man blir lite närmare och kanske umgås med vissa mer privat på fritiden, men att det ändå är 

okej att gå fram till vem som helst för att tala om tekniska lösningar. Man kan dock inte gå 

fram till vem som helst för att prata om privata saker. 

 

Jämförelse  

För Chefer är det viktigt att behålla en professionell distans till arbetet och inte ta åt sig 

från konflikterna, vilket de har lärt sig att vara bra på med åren som de jobbat inom Företag. 

Medarbetare har svårare för det och blir lättare påverkade av konflikter, speciellt en 

Medarbetare som blir väldigt negativt påverkad och upplever att konflikter har ett stort 

inflytande på honom. Chefer blir påverkade av yttre krav och en rädsla för att deras 

arbetsplats skall läggas ner i en större utsträckning än Medarbetare, men de tror att 

Medarbetare ändå kan känna av konflikter även om de inte rör dem personligen. Medarbetare 

tycker att konflikter har en negativ inverkan på arbetsklimatet och att de kan leda till lägre 

motivation hos Medarbetare att arbeta effektivt. En medarbetare nämner drastiska 
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konsekvenser som konflikter kan få för arbetsklimatet såsom att Medarbetare inte samarbetar 

eller talar med varandra, eller till och med att folk slutar. 

 

Hur anser Chefer och Medarbetare att konflikter bör lösas och vem tycker dem bör ta 

hand om dessa? 

Chefer 

När Chefer talar om hur konflikter bör lösas lägger de en stor vikt vid sin roll som chef och 

det ansvar det innebär, de anser att det ligger i deras intresse att konflikter blir lösta och att 

Medarbetare fungerar väl ihop. Det nämns att parterna som konflikter uppkommit mellan kan 

försöka diskutera detta mellan varandra för att lösa problemet så smidigt som möjligt, men 

Chefer tar gärna på sig rollen som medlare för att lösa konflikten genom diskussion.  

För Chefer är kommunikation centralt, det är viktigt att försöka förstå individen men 

samtidigt att ta konflikter professionellt och inte ta åt sig som person när de är 

arbetsrelaterade. 

Vid konflikter mellan Medarbetare där det är personkemin som inte stämmer krävs det 

ibland samtal med dem separat, för att en efterföljande medling ska bli effektiv. I vissa fall 

där en sådan diskussion inte fungerar och två medarbetare helt enkelt inte kommer överens 

kan man flytta dem till olika sektioner så att det inte behöver jobba ihop. 

Vid situationer där Medarbetare inte är nöjda med en viss arbetsuppgift de blivit tilldelade, 

där alltså konflikten föreligger mellan Medarbetare och Chefer, anser Chefer att det är viktigt 

att ta sin tid att beskriva situationen för Medarbetare, varför just den uppgiften behöver göras, 

men samtidigt lyssna på Medarbetare och förstå vad den känner och tycker för att ta reda på 

en eventuell anledning till att någonting inte fungerar. Diskussionen kan bedrivas till en viss 

punkt, men sedan anser en av Chefer att man som chef måste ”ställa ner foten”.  

Om konflikten är allvarligare än att Chefer kan hantera dem tas de upp på möten varje 

måndag där de kan diskuteras i större grupp, Chefer talar om att det är viktigt att vända 

tråkiga situationer till någonting bra och försöka få Medarbetare att finna någonting positivt 

med att jobba med ett visst projekt, trots att Medarbetare tycker att det är tråkigt. Även 

”morot” kan erbjudas av Chefer för att motivera Medarbetare till att slutföra en arbetsuppgift 

som anses tråkig. 

Vid avveckling är Chefer eniga om att man måste förbereda sig väl så att man kan ge ett 

tydligt besked med en riktig och rättvis grund. Även andra erbjudanden om arbetsplats, 

åtgärdsförslag eller utbildning bör enligt Chefer ges vid ett sådant besked, men det är viktigt 

att tänka på att det kan vara svårt för Medarbetare att ta till sig positiv information vid ett 
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sådant besked, och ett uppföljningsmöte är därför mer passande för att informera om vad 

Företag har att erbjuda Medarbetare. 

 

Medarbetare 

En snabb lösning är det centrala, en diskussion och samförstånd ska infinna sig så tidigt 

som möjligt för att problemet inte ska växa och bli mer allvarligt. Medarbetare är eniga om att 

chefen har en aktiv roll i lösandet av konflikter, han får gärna fungera som medlare mellan 

parter och man får gärna vända sig till honom med sina problem. En del talar även i termerna 

att det är chefens ansvar att lösa konflikterna och att det ingår i hans roll men att de två 

personerna som konflikten uppstått mellan helst ska försöka lösa den mellan varandra ändå. 

Att blanda in chefen verkar vara någonting naturligt och effektivt som alltid fungerar bra på 

Företag. En medarbetare nämner att man eventuellt skulle kunna vända sig till facket om det 

skulle behövas. En annan talar mycket om vad som krävs för att en konflikt ska kunna lösas, 

och nämner då saker som ömsesidig respekt och att man ska lyssna på varandras argument 

samt kunna ta till sig dem. Chefen bör enligt honom vara objektiv och opartisk och inte 

favorisera någon av parterna i förväg vid medling samt komma med vettiga argument. 

 

Jämförelse 

Båda grupperna anser att de inblandade bör försöka lösa konflikterna mellan varandra, men 

att chefen som medlare ofta är ett positivt och ibland nödvändigt inslag i 

konfliktlösningsprocessen. Chefer anser att de lägger ner mycket energi i att vara så rättvisa 

och tydliga som möjligt vid möten med Medarbetare.  

 

Tror Chefer och Medarbetare att en utbildning i konflikthantering kan påverka?  

Chefer 

Chefer tror att en utbildning i konflikthantering kan vara positivt, men är skeptiska till om 

de hade fått tillfälle att tillämpa sina kunskaper på Företag. De säger att många utbildningar är 

diffusa och rätt svåra att ta till sig, men att konflikthanteringskurser med rollspelsövningar 

kan vara ett bra tillfälle att öva sig på olika situationer.  

En chef berättade att utbildningen i konflikthantering påverkat honom mycket och att han 

har lärt sig att lyssna, öka kommunikationen och försöka förutse konflikter snarare än vänta 

på dem. Han tror att det är bra att prova på utmanande rollspelsövningar just för att prova på 

och finna att det ofta ligger många konflikter under ytan, likt ett isberg, som är svåra att 

upptäcka om man inte har en regelbunden kontakt med sina medarbetare. 
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Medarbetare 

Ingen av Medarbetare hade själva gått någon kurs i konflikthantering och kunde därför 

säkert inte säga om de tyckte det var bra eller inte. De tyckte att det kunde vara bra att bli 

påmind och uppmärksammad på att vara en god lyssnare men att det antagligen inte skulle 

finnas någon användning för kunskaperna på Företag. Medarbetare trodde att det varierade 

från person till person hur en kurs i konflikthantering skulle påverka deras sätt att lösa 

konflikter och att om det eventuellt kunde påverka så ”skadar det inte” att gå en sådan 

utbildning. 

 

Jämförelse 

 Chefer uttryckte sig positivt om konflikthanteringskurser medan Medarbetare höll sig 

neutrala. Chefer hade själva gått på olika kurser som de ansåg hade hjälpt dem en del, men 

menade att det då skulle vara rollspelsövningar där man fick vara med om olika situationer 

och lära sig genom övning, inte presentationer och föredrag. Medarbetare visste inte riktigt 

vad det skulle innebära och tog inte ställning mer än att de tyckte att det kunde vara bra att bli 

påmind och att det antagligen inte skulle skada, men de trodde heller inte att Chefer skulle få 

någon användning för kunskaper från konflikthanteringsutbildningar på Företag. 

 

Vad tror Chefer och Medarbetare kan vara anledningen till att konflikter uppstår på 

Företag? 

Chefer 

Chefer tror att de främsta anledningarna till att konflikter uppstår på Företag är på grund av 

arbetsuppgifterna, att Medarbetare tycker att en viss uppgift är tråkig och klagar på det. På 

senare tid har projekten varit av lite annorlunda karaktär än tidigare, vilket har inneburit att 

Medarbetare inte uppskattat dem och klagat en del, vissa väljer att strunta i att utföra en 

uppgift, som en sorts tyst protest, vilket gör hela projektet lidande.  

Chefer tror även att konflikter kan bero på de effektivitetskrav och pressen som hela tiden 

finns där, rädslan om att företaget skall läggas ner, tidspress och revirtänkande mellan de 

olika avdelningarna. 

Konflikter kan även uppkomma när Medarbetare inte samarbetar eller kommunikationen 

fallerar, när någon får dra det tyngsta lasset eller om ett av teamen i ett projekt inte blir färdiga 

i tid och de andra måste ägna tid åt att hjälpa dem. 
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En av cheferna talade även om problemet med antaganden, om när de olika teamen och 

Medarbetare antog att saker var underförstådda mellan varandra och att de andra skulle ta 

hand om vissa bitar av arbetet. Han menade att det vid sammanställning av projekten sedan 

krockade just på grund att man antagit saker utan att kommunicera ordentligt, för att förklara 

hur dåligt det var att anta använde chefen sig av uttrycket: ”if you assume, you make an ass of 

you and me”.  

 

Medarbetare 

När Medarbetare talar om konflikter och varför de tror att de uppstår handlar det främst om 

sättet att lösa problem på, när individer har olika åsikter om hur de tycker att ett tekniskt 

problem skall lösas och diskuterar det.  

Missuppfattningar kan också vara en anledning till att konflikter uppstår. 

En medarbetare menade att man kan bära med sig sin åsikt även när man har fått fel och 

fortfarande tycka att det var den rätta lösningen, och på så sätt känna sig maktlös eftersom 

man inte kunnat påverka. Detta kan då leda till att man ältar problemet inom sig och skapar en 

negativ stämning för sig själv och de andra medarbetarna. 

Det talas också om deadlines och press som kan göra stämningen mer spänd i slutet av ett 

projekt. 

Medarbetare talar även om de kommunikationsproblem som kan uppstå på Företag efter 

som det är så stort och det ibland inte råder någon övergripande insikt över vad som händer 

eller vem det är som bestämmer i hierarkin.  

Ledningen beskrivs av en av Medarbetare som kaotisk och att den inte har några klara mål. 

Medarbetare får ibland inte klart för sig exakt vad de ska göra - vilket leder till att de 

kolliderar med varandra och helt enkelt struntar i att göra vissa saker och prioriterar annat.  

Medarbetare känner att de inte vill slösa tid på att lösa andras problem.  

En annan konflikt som också nämns är den mellan de olika avdelningarna internationellt 

och inom Sverige, där det råder ett revirtänkande samt en brist på kommunikation och 

förståelse som gör att Medarbetare ofta tycker att de själva gör rätt men de andra 

avdelningarna gör fel. Detta har enligt Medarbetare dock förbättrats och påverkar inte dem så 

mycket längre. 

De utomstående högsta cheferna nämns också av Medarbetare som de som endast kommer 

när projekten inte går bra för att klaga, vilket Medarbetare tycker skapar en negativ stämning 

på Företag. 
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Jämförelse 

Chefer anser att konflikter på Företag främst har sin grund i arbetsuppgifterna, när 

Medarbetare anser att de är tråkiga och inte vill utföra dem, även effektivitetskrav och 

deadlines nämns som en faktor som gör Medarbetare stressade som kan leda till en eventuell 

konflikt. Chefer ansåg att konflikter uppkommer när det är brister i kommunikationen mellan 

Medarbetare, Team eller Sektioner eftersom risken då finns att man gör antaganden och att 

arbetet sedan inte går ihop när man har samarbetat. Medarbetare nämner ungefär samma 

källor till konflikter men nämner fler gånger än Chefer om tekniska konflikter och lösningar 

av dessa, vem som får avgöra vad som är rätt och fel och den diskussion som medföljer. 

Deadlines, pressen och kommunikation nämns också, men även det att ledningen ibland kan 

vara dålig på att dela ut arbetsuppgifter så att Medarbetare inte är riktigt säkra på vad de ska 

göra och då istället prioriterar annat. Medarbetare nämner även de allra högsta och 

utomstående cheferna från Företag, som endast visar sig när det är problem, vilket kan skapa 

en viss irritation. 

 

Vad anser Chefer och Medarbetare verkar förebyggande mot konflikter på Företag?  

Chefer 

Chefer anser att Tekniker generellt är ett väldigt snällt släkte, Medarbetare är lugna, 

motiverade, trivs på jobbet och försöker inte framhäva sig själva på andras bekostnad. Chefer 

tror även att Medarbetare är väldigt inställda på att hjälpa andra om någon behöver hjälp och 

det att de jobbar inom teamen med mycket samarbete kan vara viktigt för arbetsklimatet, men 

även det att Medarbetare individuellt är väldigt fokuserade på sina egna uppgifter som kräver 

mycket koncentration.  

Chefer tror att en regelbunden kontakt med Medarbetare är väldigt positivt, de tycker att 

diskussion är viktigt för att ge Medarbetare känslan att de är med och kan påverka. 

Kommunikation är centralt för att kunna förebygga och förutse konflikter utan att missa små 

signaler.  

Möten hålls en gång i veckan där samtliga problem tas upp och diskuteras och en 

regelbunden kontakt mellan Chefer anses nödvändig och väldigt positivt just för att förebygga 

konflikter. 

Inför mötena med Medarbetare ser Chefer till att förbereda sig med fakta för att undvika 

konflikter på grund av missförstånd, det ska vara så klart som möjligt och specifika åtgärder 

ska följas vid lön, avveckling och svåra situationer. 
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Chefer tror att de kurser de gått i konflikthantering och omkringliggande kan ha varit 

positivt och verkat förebyggande på Företag. 

Även rent lagstadgade jämställdhetsplaner och liknande finns på Företag. 

 

Medarbetare 

Medarbetare nämner många faktorer som de anser vara positiva på Företag, de talar 

mycket om teamen och sammanhållningen inom dessa, man tycker om varandra helt enkelt. 

Det råder enligt dem ett öppet klimat och man kan prata öppet om saker och ting vilket gör 

stämningen rätt avslappnad. De tror att en av anledningarna till att stämningen är så bra är att 

konflikter hanteras väl och sättet som man arbetar på. Medarbetare på Företag arbetar mycket 

självständigt och koncentrerar sig främst på sitt egna arbete, interaktionen sker via teamen, 

som innebär en ny situation vid varje projekt. En medarbetare nämner där att man alltså inte 

hinner bli irriterad på varandra eftersom man jobbar med så olika personer hela tiden och 

främst håller koll på sitt eget.  

Inom teamen och de olika sektionerna anordnas det olika sportsaktiviteter och 

gemensamma möten som Medarbetare tror har en positiv inverkan på klimatet eftersom man 

lär känna varandra mer privat och inte bara på jobbet.  

En del talar om det positiva med att man kan föreslå egna lösningar som lyssnas på och 

komma till tals när man vill, kursen ”Spirit Balance” som en medarbetare deltar i nämns 

också som någonting positivt som visar att Företag bryr sig om hela människan. 

Någonting konkret mot konflikter görs enligt Medarbetare inte, utan det är en samlad 

effekt av dessa olika egenskaper som verkar förebyggande. 

Jämställdhetsgruppen nämns även lite hastigt av en medarbetare som någonting som 

eventuellt skulle kunna verka förebyggande mot konflikter. 

 

Jämförelse 

Chefer ser Medarbetare och deras personliga egenskaper som en stor anledning till att 

arbetsklimatet är så behagligt, men även det att de kan hjälpa varandra och samarbeta 

samtidigt som de främst koncentrerar sig på sitt eget och jobbar individuellt. Chefer anser att 

den regelbundna kontakt de har med Medarbetare förebygger konflikter eftersom de kan 

märka om någonting inte stämmer. Chefer nämner också möten som en punkt som kan 

förebygga konflikter, och att det därför är viktigt att vara förberedd till olika möten med 

Medarbetare för att en konflikt inte skall uppstå på grund av missförstånd. Chefer nämner 

även de kurser i konflikthantering samt jämställdhetsplanerna på Företag som punkter som 
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eventuellt verkar förebyggande mot konflikter. Medarbetare nämner också sättet som det 

arbetas på och det att de får jobba mycket individuellt, i teamen ser Medarbetare det som 

positivt att de gemensamt anordnar olika aktiviteter så att de får lära känna varandra mer 

privat. Medarbetare talar även om det positiva med att de får arbeta med olika personer vid 

olika projekt, så att de inte hinner bli irriterade på varandra.  

Medarbetare tycker det är positivt att de känner att de får tala fritt och att deras idéer 

lyssnas på, även kurser som de får delta i nämns som positiva för arbetsklimatet. En av 

Medarbetare nämner även Jämställdhetsgruppen.  

 

DISKUSSION 

Resultatet av våra intervjuer visar att det föreligger olika uppfattningar mellan Medarbetare 

och Chefer kring arbetsklimatet, konflikter samt konflikthantering. Skillnaderna är dock 

väldigt marginella mellan grupperna och i många fall kompletterar de även varandra när det 

gäller förväntningar och upplevt ansvar.  

Uppfattningen om förekomsten och nivån av konflikter är väldigt lik för de båda 

grupperna, de anser båda att konflikter förekommer och nämner samma nivåer där de kan 

uppträda. Både Chefer och Medarbetare anser att de mest dominerande konflikterna är just de 

arbetsrelaterade. Detta stämmer väl in på klassen kognitiva konflikter som enligt Larsen 

(2002) anses vara nödvändiga för att stimulera utvecklingen och komma fram till bättre 

lösningar. Utifrån analysen kan man dra slutsatsen att både Chefer och Medarbetare resonerar 

utifrån samma diskurs när det gäller konflikter, båda grupper använder sig av en diskurs där 

konflikter hör till klassen som Larsen (2002) benämner som kognitiva. Här finner man även 

ett förhållande, där diskursen styr, och således blir orsaken till hur konflikterna upplevs. Det 

att båda grupperna använder sig utav samma diskurs kan leda till att konflikter blir lättare att 

hantera och att det inte uppstår missuppfattningar som hade kunnat störa konflikthanteringen 

om grupperna använde sig av olika diskurser. Burke (2006) nämner även den här sortens 

konflikter och talar då om konflikter mellan enskilda medarbetare, och att de främsta 

orsakerna till dessa är maktkamper kring lösningar, resurser samt erkännande ifrån chefen. 

Förutom erkännande ifrån chefer nämndes alla dessa orsaker till konflikter i samtalen med 

Medarbetare.  

För Medarbetare är de arbetsrelaterade konflikterna i stort sett de enda konflikter som de 

känner av direkt förutom det revirtänkande som kan uppkomma mellan sektioner och 

avdelningar. Även detta nämns av Burke (2006) i hans kategorisering av konfliktnivåerna som 
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konflikt mellan olika avdelningar inom en organisation. de Klerk (2000) beskriver fördelning 

av arbete och ansvar som en av de viktigaste och svåraste uppgifterna att hantera på en 

arbetsplats. 

Chefer uppfattar fler orsaker till konflikter på Företag än Medarbetare och nämner då 

kontakter med kunder samt de konflikter som kan uppstå när de behöver sätta sig in i en 

chefsroll som de själva tror kan anses vara negativ. Chefernas uppfattning kan jämföras med 

Burkes (2006) beskrivning av de olika nivåer som konflikter kan uppstå i, när han nämner 

relationen mellan medarbetare och chef, där chefen enligt medarbetaren kan anses vara 

anledningen till en stressig arbetssituation.  

Det är således möjligt att Chefer är medvetna om att de ibland kan uppfattas som 

stressande i sin roll, detta försöker de då att motverka genom att som de många gånger 

nämner kommunicera mycket med sina medarbetare och försöka vara protagonister. 

Här finnes ett antal orsak-verkan förhållanden, där Chefer upplever att svåra samtal och 

deras roll som chef ibland kan vara en orsak till konflikter. Enligt Burke (2006) förehåller 

situationen sig från andra hållet, där det beskrivs att medarbetare tycker att deras chef är den 

främsta orsaken till konflikter på arbetsplatsen. Det här är dock ingenting som Medarbetare på 

Företag gav något tydligt uttryck för. 

 En annan sorts konflikt som nämndes utav Chefer är när kunder och andra chefer via e-

post skickar klagomål och när dessa även skickas vidare till högre chefer som inte har 

någonting direkt med ärendet att göra. Chefer berättade att dessa brev ibland kunde vara 

provocerande, vilket visar på ett möjligt orsakssamband mellan elektronisk kommunikation 

och konflikter. Burke (2006) förklarar detta fenomen med att ökande kommunikation via e-

post, och därmed mindre personlig kontakt, leder till större möjligheter till en konfronterande 

och eventuellt mer fientlig kommunikation.   

Anledningen till att Chefer uppfattar fler nivåer av konflikter än Medarbetare kan vara 

eftersom det anses vara chefens roll att ha kontroll över situationen och se allting som pågår. 

Enligt Larsen (2002) är det just chefen som har det slutgiltiga ansvaret för sin avdelning och 

att arbetet fungerar väl och en förutsättning för detta är att chefen är medveten om vad som 

sker på avdelningen. Chefens diskurs, med det ansvar den innebär, kan alltså vara orsaken till 

att Chefer uppfattar fler olika konflikter än Medarbetare. Man kan tänka sig att Medarbetare 

endast förväntas koncentrera sig på sitt arbete och därför kanske inte känner av konflikter som 

förekommer på högre nivåer i samma grad. De två grupperna befinner sig således i skilda 

diskurser som förser dem olika ansvars- och skyldighetsområden utan att dem kolliderar med 

varandra. 
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Chefer blir betydligt mindre påverkade av konflikter än vad Medarbetare blir, de tar 

konflikter mer professionellt och har med åren lärt sig hur de ska hantera konflikter och att 

inte ta dem personligt. Chefer talar då i termer av att konflikter borde hanteras professionellt, 

vilket innebär att de skapar en distinktion kring att det finns ett professionellt och ett 

oprofessionellt sätt att hantera en konflikt. Här ser man således en tydlig diskurs om hur 

konflikter kan och bör hanteras, där professionellt är ett specifikt sätt där man inte blir 

påverkad av konflikter personligen, ser dem som en del av arbetet och hanterar dem skickligt 

och objektivt. 

Medarbetare känner av samma konflikter men blir påverkade i högre mån än Chefer, de 

försöker precis som Chefer att se konflikter som en del av arbetet och använder sig av samma 

diskurs av hur en konflikt bör hanteras. Vissa klarar av det att följa diskursen och hantera 

konflikten professionellt, medan andra känner att det kan vara svårt men att de med tiden 

blivit bättre på det. 

Skillnaden i hur Medarbetare och Chefer blir påverkade av konflikter kan bero på att 

Chefer spenderat mer tid inom Företag och har ett större krav på sig att vara professionella 

och stabila. Samtidigt anser Chefer att dessa konflikter sällan är riktade mot dem personligen. 

Orsaken till att Medarbetare kan bli mer påverkade av konflikter kan vara att de har varit 

involverade i färre konflikter och därmed i mindre utsträckning fått träna sig i att hantera 

dessa. Diskursen om professionalism i hantering av konflikter ser alltså ut att vara beroende 

av hur länge man varit anställd inom Företag och hur många konflikter man varit involverad i. 

Både Chefer och Medarbetare märker tydligt att de med tiden blir bättre på att inte bli 

påverkade för mycket av konflikter – utan hantera dessa professionellt.  

Chefers och Medarbetares syn på hur en konflikt bör lösas går ihop väldigt bra, Chefer tar 

på sig det ansvar som Medarbetare anser att de har i rollen. De uppfyller även de 

förväntningar som finns genom att agera medlare när det behövs och hantera konflikterna 

rättvist och bra. Här kan en hänvisning till Larsen (2002) återigen vara passande, när denne 

talar om den roll och det ansvar som Chefen har och den konflikthantering som därmed ingår. 

Chefer och Medarbetare använder sig på så sätt av en gemensam diskurs när de ska ta 

ställning till hur konflikter bör lösas och verkar enligt de båda gruppernas utsagor fungera bra. 

Man kan därför dra slutsatsen att då två grupper har en gemensam diskurs om hur konflikter 

bör lösas orsakar detta en positiv bild av själva konflikthanteringen, eftersom denna uppfyller 

samtliga berörda personers förväntningar. 

Chefer nämner att de vid en avveckling kan erbjuda Medarbetare en möjlighet för 

vidareutbildning eller praktik, vilket även är vad Burke (2006) talar om när han förklarar hur 
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kontraktet mellan organisation och medarbetare har förändrats från att garantera den anställde 

ett jobb livet ut, till att erbjuda just vidareutbildningar och kurser som förmån.  

Chefer uttalade sig positivt om konflikthanteringskurser, medan Medarbetare inte riktigt 

uttryckte någon tydlig åsikt i frågan, detta kan bero på att Chefer själva har deltagit i olika 

kurser medan Medarbetare inte riktigt har någon uppfattning om vad sådana innebär. Chefer 

tyckte att de utbildningar de fått ta del av varit givande. De talade främst om olika 

rollspelsövningar som de har fått göra och menar att de varit positiva eftersom kurserna 

erbjudit ett tillfälle att få prova på svåra situationer för att lära sig att hantera dessa. Att Chefer 

får prova på situationer som de tidigare inte varit med om kan vara positivt för dem när de 

kommer i kontakt med liknande utmaningar, eftersom de då kan känna sig säkrare och hantera 

dessa enligt vad de fått lära sig. Chefer berättade om att betoningen på kommunikation på 

konflikthanteringskurser varit mycket tydlig och att de har dragit lärdom utav detta och 

applicerat det i sitt chefskap. Diskursen om konflikthanteringskurser relateras främst just till 

själva konflikthanteringen och innebär för Chefer att de kan känna sig säkrare i ovana 

situationer om de har fått information om liknande tidigare. Möjligtvis kan det vara så att 

Chefer som gått en utbildning i konflikthantering känner en viss skyldighet att använda sig 

utav de kunskaper de erhållit och inte glömma de viktigaste delarna de lärt sig såsom 

kommunikation och objektivitet. Medarbetare vet inte riktigt vad en utbildning i 

konflikthantering innebär och är skeptiska till om det överhuvudtaget finns någon användning 

för kunskaperna på Företag, främst eftersom de inte anser att det förekommer några 

allvarligare konflikter. De nämner dock att de tycker att en utbildning antagligen inte får 

någon direkt negativ effekt och eventuellt kan vara bra om det visar sig att de har en positiv 

effekt. Betydelsen av hur medarbetare uppfattar utbildningar i konflikthantering kan vara 

avgörande i själva processen att hantera en konflikt. Om Medarbetare tror att dessa 

utbildningar är effektiva kan endast vetskapen om att chefen gått en sådan utbildning bidra till 

att konflikthanteringen blir smidigare och Chefer får högre auktoritet och tilltro i en 

konfliktsituation. Själva diskursen om kurser i konflikthantering innebär i det fallet att den 

som gått på en sådan kurs får ett ansvar för att hantera konflikter och den metod denna person 

väljer att använda accepteras av övriga inblandade. Diskursen och dess verkan av att ha fått 

genomgå en sådan kurs kan således innebära att man anses vara bra på att hantera konflikter 

och det är möjligt att sådana kurser leder till att man kan legitimera sin position. 

 I skillnaden mellan Chefers och Medarbetares uppfattning av vad som leder till konflikter 

kan man urskilja ett mönster. Chefer anser att kommunikationen mellan Medarbetare inte är 

tillräcklig i vissa fall, medan Medarbetare tycker att de ibland inte får tillräckligt tydliga mål 



30  

att följa, och därför krockar med varandra. Båda grupper har alltså föreställningar om att det 

är en bristande kommunikation som är orsaken till att konflikter uppstår, uppfattningen om 

vilken kommunikation det är som är problematisk är vad som skiljer sig åt hos grupperna. 

Både Chefer och Medarbetare pekar på varandra i det här fallet och menar att felet inte ligger 

i deras sätt att kommunicera utan i den andra gruppens, de resonerar alltså utifrån en liknande 

diskurs om att konflikten orsakas utav en bristande kommunikation. Gruppernas diskurser 

skiljer sig dock åt i uppfattningen om var kommunikationen inte är tillräcklig. Medarbetare 

menar att det är bristen på kommunikation ifrån Chefer som är orsaken till konflikt, vilket de 

kan få medhåll i från de Klerk (2000) som skriver att oklara direktiv och otydlighet från 

ledningen kan skapa förvirring och tvivel hos de anställda. Chefer anser dock att orsaken 

beror på den interna kommunikationen mellan Medarbetare. Förväntningarna från de båda 

grupperna om hur konflikten skall åtgärdas krockar följaktligen med varandra, Cheferna 

förväntar sig att Medarbetare skall förbättra sin kommunikation, medan Medarbetare vill ha 

mer information ifrån Chefer. Orsaken till konflikten ligger därmed i att grupperna använder 

sig utav olika diskurser och att det råder en bristande kommunikationen mellan dem i det här 

fallet. Här kan man återigen hänvisa till Ahrenfelt & Berner (2003) som talar om vikten av 

kommunikation som förebyggande medel mot konflikter och ovisshet. Om grupper förklarade 

sin syn på situationen för varandra för att upptäcka att de har olika uppfattningar och 

förväntningar på lösningar av problemet skulle detta kunna leda till att de började använda sig 

av samma diskurs och på så sätt lösa kommunikationsrelaterade konflikter smidigare. 

Chefers och Medarbetares uppfattning om vad som verkar förebyggande mot konflikter på 

Företag följer samma mönster, de nämner bland annat arbetssituationen och att denna kräver 

mycket individuellt arbete som det fokuseras på, detta arbete är ofta både motiverande, 

lugnande och stimulerande vilket leder till ett behagligt arbetsklimat.  

Samtidigt råder det inom Företag en stark sammanhållning inom de olika teamen, där 

viljan att hjälpa varandra med tekniska lösningar och att diskutera dessa leder till ett väldigt 

öppet arbetsklimat och en positiv stämning i sektionerna.  

En annan aspekt som både Medarbetare och Chefer tycker verkar motverkande mot 

konflikter är den gemenskap som finns mellan de anställda i sektionerna. Denna tror de beror 

bland annat på att de ofta jobbar i team och på så sätt skapar en egen gemenskap inom teamet. 

Larsen (2002) nämner även det här och förklarar att man genom teambuilding bland annat kan 

förbättra relationerna mellan anställda, öka förståelsen, klargöra gemensamma mål och 

arbetsrutiner.  
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Även de olika aktiviteter som Chefer och Medarbetare är med på utanför arbetsplatsen 

påverkar enligt dem arbetsklimatet positivt eftersom de då får lära känna varandra privat och 

blir vänner.  

I de här utsagorna kan man se att sättet som det arbetas på i Företag är en tydlig faktor till 

ett positivt arbetsklimat. Att de anställda får koncentrera sig på någonting som är stimulerande 

och som de tycker om ger dem en positiv inställning till sin arbetsplats. Man kan alltså dra 

slutsatsen att en motiverande arbetsplats kan vara en stark orsak som verkar förebyggande 

mot konflikter.  

Teambuilding är en annan stark faktor som förebygger mot konflikter, inom teamet skapas 

en sammanhållningskänsla och en diskurs som säger att man tillhör just det teamet och att 

man ska skapa en gemenskap. Problematiken skulle här kunna ligga i att dessa team så 

småningom utvecklar ett revirtänkande och ett tävlingsinriktat tänkande, detta ser dock inte ut 

att ske på Företag delvis eftersom teamen är roterande och de man får jobba med byts ut vid 

varje projekt. Det kan även bero på att den allmänna stämningen på Företag trots 

teamindelningarna är så öppen och att det inte anses fel att hjälpa dem utanför det egna teamet 

med något problem. Diskursen att man tillhör ett team förbjuder en således inte från att hjälpa 

dem som är utanför, diskursen som Medarbetare har på Företag är snarare att de tillhör ett 

visst team, som de ska skapa en gemenskap inom, men att de främst är anställda på Företag 

och ska ha en stark sammanhållning med samtliga där, utan att egentligen tänka på vilket 

team eller sektion de kan tänkas tillhöra.  

Aktiviteter utanför arbetsplatsen är just sådant som är orsaken till att den allmänna 

sammanhållningen förstärks på Företag utan distinktion för vilket team man tillhör eller 

vilken befattning man innehar.  

Diskursen som de anställda använder sig av på arbetsplatsen behöver alltså inte skilja sig 

så mycket ifrån den de använder när de umgås med varandra privat just eftersom 

arbetsklimatet är så öppet. 

Chefer nämner också att en förberedelse inför utvecklingssamtal eller lönesättningar kan 

verka förebyggande mot konflikter, de menar att man måste vara väl förberedd och ha tagit 

reda på fakta för att kunna vara så sakenlig och objektiv som möjligt. De nämner även att man 

vid själva samtalet måste se till Medarbetares åsikter och lyssna på dem och se till att båda 

parter förstår vad som sägs. Det här nämns av Markham (1996) som menar att det finns 

riktlinjer man bör följa för att en kommunikation mellan parter skall fungera. Det är enligt 

honom viktigt att det som framförs uppfattas korrekt av båda parter, att det finns en möjlighet 
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till att ge feedback och att eventuella frågetecken klaras upp. Larsen (2002) nämner också 

utvecklingssamtal som någonting som kan motverka konflikter på ett företag.  

Utvecklingssamtal och möten i sig kan sålunda vara en orsak till att konflikter mer sällan 

uppstår, förberedelsen inför dessa blir en orsak till att dem går bra och fungerar mer 

förebyggande. Diskursen om utvecklingssamtal och möten måste av de medverkande parterna 

uppfattas på samma sätt, de bör båda se en förberedelse inför mötet som någonting positivt 

och se en seriös mening med att det genomförs och kan leda till någonting positivt. Larsen 

(2002) belyser problemet med när ett möte inte tas på allvar av någon av parterna, och att det 

då inte fungerar förebyggande utan rent av kan ha en negativ effekt.  

 

Metoddiskussion 

Platsen för intervjun valdes för att intervjupersonerna skulle ha närmare till associationer 

rörande arbetsplatsen, känna sig trygga samt känna att de kan vara anonyma i det rum de 

själva valt ut för intervjun. Detta gjordes även för att ta hänsyn till intervjupersonernas 

naturliga arbetsdag och inte störa denna för mycket.  

En fara med att använda sig av diktafon och spela in intervjun är att intervjupersonen kan 

ge ett annat svar än vad som skulle ha kommit fram om det inte bandades, detta på grund av 

att de medvetet eller omedvetet kan bli nervösa.  

Valet av intervjupersoner följde en hierarkisk struktur eftersom vi ville få en bild utav 

arbetsklimatet utifrån olika nivåer inom samma sektioner, där de intervjuade kunde tänkas ha 

varit med om samma konflikter för att en jämförelse mellan grupperna skulle bli mer reliabel. 

Vår inställning till detta urval visade sig vara befogad eftersom vi på det sättet kunde uppfatta 

att vissa av uttalandena överlappade varandra och kunde därför analysera dessa utan att beakta 

utomstående variabler såsom skillnader i de intervjuades personligheter eller avvikelser 

beroende på sektionstillhörighet. 

Då vi valde att genomföra studien på ett specifikt företag kan det vara svårt att generalisera 

resultatet till andra organisationer. Väljer man dock att vidare studera flera företag utifrån 

samma frågeställningar kan detta generera generaliserbara resultat.  

 

Framtida Forskning 

För vidare forskning inom det här området skulle man kunna genomföra forskningen på 

fler företag för att sedan jämföra dessa och försöka finna fler variabler som kan tänkas 

påverka synen på konflikter. Vidare kan man inrikta sig på ett företag där konflikter är vanligt 
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förekommande, för att kunna avgöra varför konflikter förekommer och hur man jobbar för att 

förebygga dessa genom att jämföra med de företag som har mindre konflikter.  

Vidare kan man samarbeta med dessa företag och försöka upplysa dem om hur de skulle 

kunna förbättra sitt arbetsklimat genom att presentera hur andra företag hanterar konflikter.  

Det kunde också vara intressant om kvinnor medverkade i en framtida studie för att belysa 

genusperspektivet och eventuellt finna att kön kan påverka uppfattningen kring konflikter.  

 

Sammanfattning 

Chefer och Medarbetare använder sig i många fall utav samma diskurs när de resonerar 

kring konflikter och konflikthantering. Det här kan leda till att konflikthanteringen blir 

smidigare eftersom missuppfattningar på grund av de olika grupperna tillhör olika diskurser 

inte uppstår.  

Vid uppfattningen om vilka konflikter som förekommer märker man att Chefer och 

Medarbetare använder sig utav av olika diskurser, Chefer har ett ansvar att ha kontroll över 

situationer och lägger därför märke till ett större antal olika sorters konflikter, medan 

Medarbetares diskurs främst innebär att de ska vara fokuserade på det som rör dem direkt, och 

enligt sin diskurs inte behöver lägga märke till mycket mer. De två grupperna använder sig 

alltså av olika diskurser som förser dem med olika ansvars- och skyldighetsområden. 

Vid hanteringen av konflikter och hur dessa påverkar de anställda på Företag finns en 

tydlig diskurs som visar en distinktion mellan ett professionellt sätt att hantera en konflikt och 

ett oprofessionellt. Det professionella sättet är ett sätt där konflikter ses som en del av arbetet 

och inte påverkar en personligen, samtidigt som de hanteras objektivt och effektivt. Diskursen 

är beroende utav hur länge man varit anställd på Företag och det professionella sättet att 

hantera konflikter är följaktligen någonting man enligt de båda grupperna blir bättre på med 

tiden. Denna diskurs användes av de båda grupperna, men Chefer hade betydligt lättare för att 

använda sig utav det professionella sättet att hantera konflikterna, medan Medarbetare 

eftersträvade denna metod men ibland tyckte att de hade svårt för det.  

Uppfattningen om hur konflikter bör lösas passar ihop väldigt bra mellan de två grupperna, 

de använder sig av samma diskurs där Chefen har en betydande ansvarsroll och Medarbetare 

gärna kan ta hjälp av Chefen om de anser att det behövs, annars ska Medarbetare försöka lösa 

mindre konflikter mellan varandra utan att blanda in andra. Utifrån detta kan man dra 

slutsatsen att orsaken av att två grupper använder sig utav samma diskurs blir att synen på 

själva sättet som konflikten hanteras på blir mer positiv. Detta eftersom den uppfyller 

samtliga berörda personers förväntningar.  
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Uppfattningen om konflikthanteringsutbildningar skiljer sig åt en aning mellan grupperna, 

Chefer har positiva erfarenheter av sådana, och menar att de lärt sig mycket utav dem. 

Medarbetare håller sig däremot neutrala eftersom de inte riktigt vet vad sådana utbildningar 

innebär. Båda grupperna är samstämmiga på att konflikthanteringsutbildningar kan ha 

positiva effekter. Om en utbildning i konflikthantering anses positiv, kan detta ha effekten att 

diskursen utav denna innebär att den som har genomgått en sådan utbildning automatiskt får 

tilltron och ansvaret i en konfliktsituation.  

De två grupperna resonerar utifrån en liknande diskurs när de talar om vad konflikter beror 

på, de menar båda att konflikter främst beror på en bristande kommunikation. Skillnaden i 

Chefers och Medarbetares diskurser ligger i uppfattningen om var kommunikationen inte är 

tillräcklig. Chefer anser att orsaken är att kommunikationen mellan Medarbetare är bristfällig, 

medan Medarbetare menar att de får otillräckligt tydlig information från Chefer. 

Utifrån uppfattningen om vilka faktorer som på Företag bidrar till det positiva 

arbetsklimatet kan man dra slutsatsen att en motiverande arbetsplats som de anställda trivs på 

är avgörande. 

Även teambuildingen anses vara positiv eftersom det bildas en gemenskap inom teamet, 

denna gemenskap hindrar dock inte de anställda från att ha en sammanhållning med övriga på 

Företag. Aktiviteter utanför arbetsplatsen anses också vara starkt bidragande till den goda 

stämningen på Företag, en möjlighet för båda grupper att lära känna varandra privat utan att 

befattning eller sektionstillhörighet spelar någon roll. De kan då använda sig utav samma 

diskurs på arbetet som de använder sig av privat.  

Möten och samtal mellan Medarbetare och Chefer anses också verka förebyggande mot 

konflikter, diskursen som används av de båda grupperna är då samma, och innebär att ett möte 

uppfattas som någonting positivt som kan leda till någonting nyttigt.  
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Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka synen på konflikthantering inom Er verksamhet. 
Konflikter förekommer överallt och arbetsplatser är inte något undantag, därför vill vi 
undersöka hur chefer och medarbetare upplever detta. Om det föreligger skillnader i 
uppfattningen av konflikthantering mellan de som arbetar på företaget kan det innebära att 
även konflikthanteringsprocessen blir svårare eller till och med gör att konflikten eskalerar. Vi 
vill därför undersöka om en eventuell kommunikation mellan personer inom verksamheten 
som hanteras av en tredje part, kan förhindra detta och göra konflikthanteringsprocessen 
smidigare. Att konflikthanteringen är effektiv är viktigt för både organisationens och de 
anställdas utveckling och välmående. Trots att många chefer idag erhåller utbildning i 
konflikthantering innebär detta inte per automatik att de tillämpar den utbildning de erhållit, 
även om den förvärvade kunskapen används kan den av de anställda ändå uppfattas som 
ineffektiv.  
Det övergripande syftet är att undersöka olika uppfattningar om konflikter för personer som 
involverats i dem och att de skall kunna utveckla förståelse för hur andra uppfattar dessa. 
Genom förståelse för hur andra upplever konflikter och deras orsak kan man utveckla mer 
anpassade konflikthanteringsstrategier samtidigt som företaget får olika personers perspektiv 
på konflikthantering. 

 

Metod 

Den metod vi tänkt oss för att genomföra studien är främst genom intervjuer. Dessa kommer 
inte att vara väldigt tidskrävande utan bestå av öppna frågor där den tillfrågade får ett tillfälle 
att beskriva sin situation med egna ord och själv kunna avgöra hur mycket tid den vill avsätta 
för intervjun. Vi tänkte dock eventuellt sätta en tidsbegränsning på 30minuter för att inte ta 
för mycket av Er, men även vår tid, samt för att hålla svaren mer relevanta till frågorna. 
Vi vill genomföra våra intervjuer med en chef och två medarbetare men det kan komma att 
utökas om flera medarbetare vill ingå i studien och vi anser att det kan behövas. 
 
Intervjuerna kommer vi sedan använda oss av för att kunna svara på de frågeställningar vi har, 
all data kommer att vara fullständigt anonyma och inte användas i annat syfte än i denna 
studie.  
 
Ni kommer självfallet att få ett exemplar av uppsatsen och vi kommer också gärna tillbaka till 
Er för att presentera resultatet, förklara det lite mer utförligt samt svara på eventuella frågor.  
 
Vi tror att ett samarbete vore positivt för båda parter eftersom vi tror att ni kan ha användning 
och nytta av vår studie på många vis. För oss vore ett samarbete positivt eftersom vi får arbeta 
med ett välrenommerat företag. 
 

Det här är vår preliminära plan av hur ett samarbete skulle kunna se ut, om ni har några andra 
funderingar eller förslag är ni självklart välkomna att maila oss eller ta upp det med oss nästa 
gång vi talas vid. Vi är öppna för era synpunkter. 
 
 
Mvh 

Caroline Bach & Marcus Granholm
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Intervju – Enkät 
 
 
Kön    
 

Kvinna
 

Man
 

 
 
Ålder 
 

21-30
 

31-40
 

41-50
 

51-60
 

61-70
 

 
 
Utbildning 
 

Gymnasial
 

Högskole - kandidat
 

Högskole - master
 

Högskole - magister
 

Ledarskap
 

Konflikthantering
 

Annan:
 

 
----------------------------------- 
 
 
Befattning 
 
 
------------------------------------ 
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Bilaga 3 – Intervjuguide  

Intervjuguide 
 
Presentation:  
Vi tänkte genomföra en studie där vi undersöker synen på konflikthantering hos chefer och 
medarbetare. Vi tänkte göra detta genom att ställa några korta frågor och sedan två öppna 
frågor där du får ge ett så uttömmande svar som möjligt.  
All information kommer att vara anonym samt är det bara vi som kommer att ta del av 
intervjubandet. 
 
Enkät 
 
Intervjufrågor: 
 
– Hur upplever du konflikter på arbetsplatsen? 

• hur tycker du att de påverkar dig personligen 
• hur påverkar de arbetsklimatet 
• På vilken nivå tycker du att konflikter förekommer?  
(–Personlig nivå. Internationell nivå.) 
* förekommer det några konflikter mellan enskilda personer? (sektionschefer?) 
* vilka konsekvenser tror du dessa konflikter kan få? 

 
– Hur tycker du att eventuella konflikter bör lösas? 

• vem tycker du bör lösa de konflikter som uppstår? 
• tror du att en utbildning i konflikthantering kan påverka? 
• Anser du att det görs några förebyggande åtgärder mot konflikter? 
Om chef inte nämns (anser du att chefen har någon roll i en konflikt mellan anställda) 
 

 
Avlutning: 
Tack för din tid och dina svar. 

• Har du några frågor till oss eller vill du tillägga någonting? 
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Bilaga 4 – Analysguide  

Analysguide 
 
Analysera samtliga intervjuer var för sig med hjälp av analysguiden, gruppera analyserna i 
chef & medarbetare grupper och sammanfatta resultaten. Jämför de två grupperna för att finna 
skillnader och likheter i svar och uppfattningar. 
 
 
Tycker intervjupersonen att konflikter förekommer, på vilken nivå? 
 
 
Vilka sorts konflikter uppfattar intervjupersonen på företaget? 
 
 
Hur blir intervjupersonen/arbetsklimatet påverkad av dessa? 
 
 
Hur tycker intervjupersonen att konflikter bör lösas och vem bör ta hand om dessa? 
 
 
Tror intervjupersonen att en utbildning i konflikthantering kan påverka, varför? 
 
 
Vad tror intervjupersonen är anledningen till att konflikter uppstår i Företag. 
 
 
Anser intervjupersonen att det görs några förebyggande åtgärder, vad säger intervjupersonen 
som också kan vara anledningen till det fina arbetsklimatet. 
 
 
Sammanfattning 
 


