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Abstract 

The purpose of the study was to examine conflict and conflict management in smaller, 

private companies amid major organizational changes. We identified a company that was 

experiencing conflict among staff while going through a period of expansion. Based on the 

interviewees' experiences, we examined why these conflicts occurred, how they could have been 

avoided and the lessons learned as a result. The study was a qualitative case study where the 

method for collecting empirical data consisted of semi-structured interviews. Our 

methodological approach was thematic to be able to identify themes and patterns in the 

interviewees' answers. The sample consisted of four people, representing upper management 

and staff, who were able to provide a nuanced picture and varied perspective on the events that 

occurred.  

The study showed that the company's development and expansion coincided with 

delays in recruitment due to financial constraints. The result was an increased workload on 

existing staff which led to the conflict. Ineffective communication and a perceived lack of 

information among employees were the principle reasons for the conflict. The workplace 

climate became increasingly dysfunctional and led to counterproductive behaviour. The study 

showed that the lack of goal setting, clear rules of conduct and constructive input by all led to a 

conflict that could have otherwise been avoided or mitigated. Lessons learned included that 

communication must be open, that information flow should be ongoing to curb speculation, and 

routines should be responsive and adhered to by all. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att bidra med förståelse och kunskap om konflikter och 

konflikthantering på mindre, privata bolag som genomgår stora, organisatoriska förändringar. 

Denna uppsats riktade sig därför in på ett privat företag som gått igenom en period av 

utmaningar och konflikter. Således undersökte vi, utifrån intervjupersonernas upplevelser, 

varför konflikterna uppstod, hur dessa kunde ha undvikits samt vilka lärdomar som har dragits 

från perioden. Studien var en kvalitativ fallstudie där metoden för insamling av empiri bestod 

av semistrukturerade intervjuer. Vår metodologiska ansats var tematisk, detta för att kunna 

identifiera teman och mönster i informanternas svar. Urvalet bestod av fyra personer som valdes 

ut ändamålsenligt. För att få en nyanserad bild och olika infallsvinklar på händelserna som 

inträffade valde vi att undersöka området utifrån två olika perspektiv: medarbetarperspektiv och 

ledningsperspektiv.  

Studiens resultat visar att i samband med att företaget utvecklades och expanderade, 

samtidigt som rekrytering inte var aktuellt på grund av den ekonomiska situationen, blev 

arbetsbelastningen högre. Detta skapade otydliga gränsdragningar mellan avdelningar, en icke 

välfungerande kommunikation och en upplevd brist på information hos anställda. Således blev 

arbetsplatsklimatet alltmer dysfunktionellt och en känsla av frustration väcktes hos de anställda 

vilket ledde till ett kontraproduktivt beteende. Genom att sätta tydliga mål, utveckla grundregler 

och skapa ett klimat där både anställda och ledning agerar direkt och tar sig tiden att hitta kärnan 

till problemet skulle konflikterna möjligen kunnat undvikas. Lärdomar som drogs inbegriper i 

huvudsak att kommunikationen måste vara tydlig, få ut information effektivt för att stävja 

spekulationer och befästa etablerade rutiner.  

Nyckelord: konflikt, konflikthantering, arbetsplats, fallstudie  
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Konflikter och konflikthantering –  

Hur förändring och tillväxt kan utlösa friktion på arbetsplatsen 

Termen konflikt anses i stora drag som ett negativt fenomen. Konfliktsituationer som 

sker inom en organisation eller ett bolag innebär inte endast psykosociala påfrestningar för 

inblandade individer, utan det kan även vara en kostnadsfråga. Tidigare forskning visar att en 

olöst konflikt kan kosta uppemot 300 000 kr årligen för ett företag med 30-talet anställda 

(Arbetsmiljöverket, 2012), i samband med sjukskrivningar, omplaceringar och förlorad 

arbetstid som läggs på konflikten i stället för på arbetsuppgifterna. Olösta konflikter kan även 

leda till att effektiviteten och kvalitén på utfört arbete försämras (Freres, 2013). Med bakgrund 

av detta har vi valt att undersöka vilka faktorer som kan ligga till grund för att en konflikt 

uppstår genom att undersöka ett specifikt företag inom den privata sektorn. Intressant nog 

behöver en konflikt inte nödvändigtvis alltid innebära något negativt. Värdefulla lärdomar kan 

dras av en avslutad konflikt och på så sätt skapa bättre förutsättningar på företaget för att bättre 

och effektivare kunna hantera liknande situationer i framtiden. I relation till detta har vi även 

valt att undersöka vilka lärdomar som kan dras efter att ha genomgått en konflikt. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att göra en kvalitativ fallstudie på ett företag som genomgick 

stora organisatoriska förändringar för att undersöka hur och varför konflikter uppstod på 

arbetsplatsen, samt hur dessa hade kunnat lösas genom att ta avstamp i olika teorier rörande 

konfliktlösningsstrategier. Genom att ta del av två olika perspektiv, medarbetar- och 

ledningsperspektiv, som beskriver intervjupersonernas individuella erfarenheter och 

upplevelser av vad som inträffat på företaget strävar vi mot att få en nyanserad och djupgående 

bild av vad som föranledde konfliktsituationen på företaget. Eftersom vi genomför en 

retrospektiv studie kommer vi även undersöka vilka lärdomar som har kunnat dras av perioden 

och vad informanterna nu i efterhand reflekterar över gällande konfliktsituationer på 

arbetsplatsen. Med bakgrund av detta har följande tre forskningsfrågor utformats: 

1. Utifrån intervjupersonernas egna upplevelser, vad orsakade konflikter i samband med 

att företaget genomgick stora organisatoriska förändringar? 

2. Hur kunde konflikterna kopplat till perioden ha undvikits på bästa sätt?  

3. Vilka lärdomar har kunnat dras från konflikterna som uppstod under perioden?  
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Disposition 

Inledningsvis börjar uppsatsen med en övergripande presentation av företaget som 

fallstudien utförts på, detta för att ge läsaren ett sammanhang av vad företaget gått igenom. 

Presentationen bygger på information vi fått från informanterna i samband med intervjuerna, 

samt genom två förmöten vi haft med en anställd i organisationen. Vidare presenteras den 

avgränsning som gjorts i studien. I därpå följande kapitel tas tidigare forskning och teoretiskt 

ramverk upp. Här beskrivs de begrepp som kommer att användas genom uppsatsen samt de 

teorier som sedan kommer tas i beaktande i diskussionskapitlet. Det tredje kapitlet omfattar en 

beskrivning och motivering av val av metod. Här presenteras även urval och etiska 

överväganden i samband med studien. I därpå följande kapitel presenteras resultaten och den 

data vi insamlat genom intervjuerna. En tematisk analys har använts för att strukturera upp 

datan. Efter resultatkapitlet presenteras diskussionen i två delar: metoddiskussion och 

resultatdiskussion. Förslag till framtida forskning ges. Slutligen avslutas uppsatsen med ett 

slutsatskapitel, där forskningsfrågorna tydligt och kortfattat besvaras. 

 

Bakgrund 

Företaget 

Företaget vi har valt att undersöka grundades för cirka 15 år sedan och har idag mellan 

50 och 60 anställda. Organisationen har under de senaste åren genomgått stora förändringar i 

samband med ständig utveckling och expandering. Detta har i sin tur lett till att en särskild 

avdelning för några år sedan genomgick en period av konflikter och utmaningar. Företaget gick 

från “det lilla bolaget” till “det stora bolaget”. Det var en tid när stöd- och systemverktyg var 

ett eftersatt behov samtidigt som det var mycket arbete att genomföra för att organisatoriskt 

fortsätta gå framåt och i rätt riktning. Det blev därigenom svårt för de anställda att orka med 

den höga arbetsbelastningen som den organisatoriska utvecklingen medförde. Perioden var 

utmanande för både anställda och ledning eftersom det inte fanns tillräckligt med systemstöd 

och verktyg för att sälja produkter och utvecklas i samband med den ökade efterfrågan. 

Dessutom förvärrades situationen av att medarbetarna upplevde en brist på information, vilket 

gjorde att kommunikationen mellan ledning och anställda blev alltmer ansträngd. De 

ekonomiska förutsättningarna och tidsbristen som rådde ledde till att rekrytering inte heller var 

aktuellt. De anställda fick mycket att göra och behövde således ta på sig fler uppgifter än vad 
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de vanligtvis hade behövt ta på sig. Att anställa personal i ett sådant skede kunde skapa problem 

då företaget var tvungna att lägga dyrbara resurser på rekryteringsprocessen och upplärningen.  

Idag har företaget kommit ur den händelserika perioden fylld av utmaningar och 

konflikter som lett dem till där de befinner sig idag. Vi har fått tillåtelse att göra en retrospektiv 

studie på organisationen för att djupare undersöka vad de personer som var inblandade idag har 

att säga om det som inträffade. 

Avgränsning 

Eftersom vi har valt ett mindre företag som utvecklats och expanderat på väldigt kort 

tid kan det ge oss en bättre bild av hur andra mindre entreprenöriella företag kan påverkas av 

utveckling och en växande miljö där anställdas arbetskraft och funktion pressas till det yttersta. 

Avgränsningen vi gjort är fokuserad på ett företag som tidigare inte har undersökts, vilket gör 

att vi utforskar ett område som tidigare inte har studerats och kan bidra med en uppdaterad 

inblick i ämnesområdet. Vi ämnar få betydelsefulla resultat genom att intervjua lämpliga 

personer för vår undersökning som förhoppningsvis ger oss svar på våra forskningsfrågor och 

kan således bidra till framtida forskning.  

Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning om orsaker till konflikter och 

konflikthantering på arbetsplatsen samt vedertagna teorier och begrepp inom ämnesområdet. I 

diskussionskapitlet kommer vi sedan undersöka huruvida den information vi erhållit genom 

intervjuerna går i linje med teorierna, samt ha dessa som en vägledning för att besvara 

forskningsfrågorna.  

Olika typer av konflikter 

I Lantz, Ulber och Friedrichs bok (2020) beskrivs, med hjälp av tidigare forskning 

inom området, hur vanliga problem på arbetsplatsen kan lösas systematiskt och evidensbaserat. 

Tre typer av konflikter skiljs åt: relationsinriktade konflikter, uppgiftsinriktade konflikter och 

processinriktade konflikter (de Wit et al, 2012; Jehn, 1997). Relationsinriktade konflikter 

inbegriper att personer inte kommer överens med varandra på ett interpersonellt plan, att 

personligheter skiljer sig åt och att det finns skillnader i exempelvis normer och värderingar. 

Uppgiftsinriktade konflikter beror på att uppgiften som ska utföras tolkas på olika sätt vilket 

kan grunda sig i olika uppfattningar om uppgiftens innehåll, mål och förväntade resultat. 

Processinriktade konflikter uppstår när personer är oense om hur uppgiften ska utföras, 
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exempelvis arbetsfördelning, ansvar och roller, vem som ansvarar för vad och så vidare (de Wit 

et al, 2012; Jehn, 1997). Enligt Behfar et al. (2011) skiljer en del författare mellan konflikter i 

relationer och konflikter om uppgiften, där process är en del av uppgiftens innehåll och mål. Vi 

har valt att endast utgå från konflikter i relationer och om uppgiften, detta för att förenkla 

förståelsen och innebörden av vilka typer av konflikter som inträffade på företaget under 

perioden.  

Målsättningsteori 

Lantz et al. (2020) skriver att utgångspunkten för att kunna formulera ett mål 

inbegriper att en motsättning mellan den nuvarande situationen och hur den önskade framtida 

situationen ska se ut existerar. Mål kan vara en motivationsfaktor för anställda om målet är 

utformat på rätt sätt.  Landy och Conte (2016) beskriver målsättningsteorin, ursprungligen 

utformad av Locke och Latham (2002), vilken tar upp att individer som följer eller sätter upp 

utmanande och specifika mål presterar bättre än individer som sätter upp för enkla mål eller 

inga mål alls. Lantz et al. (2020) utgår från Locke och Latham’s teori för att beskriva hur målet 

kan bli en motivationskälla. Förutsättningarna är att individerna accepterar målet, har förmågan 

att uppnå det och att målen inte går emot varandra. Om dessa förutsättningar uppfylls finns ett 

positivt linjärt förhållande mellan svårighetsgrad och prestation, men det kräver att målet 

fortfarande ska vara realistiskt för individen.  

Vetenskapliga artiklar 

Varför uppstår konflikter? Enligt Roberts (2013) kan konflikter lätt uppstå när viktig 

förändring äger rum på företag. Utifrån de tre undersökningarna som gjordes i studien visades 

det att konflikterna snabbt kunde försämra situationen för anställda och avdelningar. För att 

undvika en utdragen process av konflikthantering tar artikeln upp möjligheten att använda sig 

av en intern medlare på företaget. Medlaren ska vara utbildad för att kunna utveckla en god 

förmåga att agera medlare och hjälpa inblandade parter att komma fram till en gemensam 

överenskommelse vid konflikt. När medarbetare och ledning vet att intern medling finns 

kommer båda parter se konflikten som en värdefull möjlighet att vidta positiva åtgärder för att 

lösa problemet och konflikterna effektivt. 

Henry (2009) visar genom sin studie att den grundläggande faktorn för att konflikter 

uppstår på arbetsplatsen beror i stora drag på fördelning av begränsade resurser. Medarbetare 

tävlar konstant om de knappa resurserna, detta kan uttrycka sig genom befordran eller andra 
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förmåner. Således är det ledningens yttersta ansvar att säkerställa att de knappa resurserna som 

finns inte bara gagnar organisationen utan även andra berörda intressenter. Andra 

omständigheter som kan öka risken för konflikter är brist på kommunikation mellan ledning 

och medarbetare, till exempel ifall uppsatta mål och planer inte kommuniceras tillräckligt 

tydligt. Detta kan i sin tur leda till oklara förväntningar och spekulationer vilket kan skapa en 

kontraproduktiv arbetsmiljö.  

I linje med Henry’s studie betonar De Dreu (2011) i sin artikel att brist på resurser, 

och framför allt fördelningen av dessa, är en underliggande faktor till att konflikter på 

arbetsplatsen uppstår. Vidare lyfter författaren att konflikter även kan uppstå i samband med att 

medarbetare känner sig berövade på respekt och positiv identitet. Ytterligare källor till 

konfliktsituationer nämns, varav ömsesidigt beroende utgör en av dessa. Samtliga i ett företag 

är beroende av att jobbet utförs, men vill samtidigt undgå att arbeta mer än nödvändigt. Det 

finns i grunden ett samarbetsvilligt incitament, detta för att kunna uppnå kollektiva mål. 

Samtidigt föreligger också, jämte det samarbetsvilliga, ett konkurrerande incitament att låta 

någon annan utföra merparten av arbetet. Denna motsägelse av motiv kan lätt leda till 

konflikter. Individer är olika och har också olika starka behov och preferenser av rättvisa på 

arbetsplatsen. Men kränks rättvisan i alltför stor utsträckning kan detta skapa konflikter. 

Rättvisa kan uttrycka sig genom jämn fördelning av resurser, men även i bemärkelsen att 

anställda känner att de får resultat proportionerligt stora till deras respektive insatser. Tidigare 

forskning (Thibaut & Walker, 1975) visar att individer inte bara är känsliga för distributiv 

rättvisa, utan också procedurell rättvisa. Procedurell rättvisa innebär sättet de anställda upplever 

att de blir behandlade, exempelvis respektfullt, ifall de får vara delaktiga i större, viktiga beslut 

och ifall deras åsikter tas i beaktande.  

Avslutningsvis nämner De Dreu arbetsplatsgrupperingar som en orsak till att 

konflikter kan uppstå. Med detta menar hon när grupper bildas baserat på egenskaper, 

ansvarsområden och/eller bakgrund och således skapas ett “vi mot dem”-tänk, även kallat 

inomgruppen (vi) och utomgruppen (dem). När du är en del av en ingrupp favoriserar du de 

andra i din grupp och betonar det de gör är bra samtidigt som du gör motsatsen för utgruppen.  

Konflikthantering. En artikel skriven av Ogungbamila (2006) riktar in sig på 

frustration hos medarbetare på arbetsplatsen och konsekvenserna av detta samt hur det går att 

lösa. Ogungbamila har genom två artiklar (Foran, 2001 & Perry, 2000) sammanställt vad 

frustrerade arbetare kan medföra. Frustrerade arbetare sprider negativ energi, sprider rykten, är 
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kalla eller tysta runt vissa personer, skadar företagets egendom, slösar på behövliga resurser på 

arbetet och saboterar. Enligt artikeln behövs så kallade Relational Conflict Resolution 

Strategies (RCRS) för att skapa hållbara konfliktlösningsstrategier. Omoluabi (2001) beskriver 

RCRS som en process på företaget som förespråkar interpersonell kommunikation, vilket 

reducerar skillnader i idéer och åsikter och används för att få grupper som har en konflikt att 

komma fram till en vänskaplig och tillfredsställande överenskommelse. För att neutralisera 

gruppen/grupperna som är inblandade i konflikten krävs förhandlingar för att förstå vad som 

gynnar kontra missgynnar en person mest och varför personer väljer att genomföra vissa saker. 

Det kan även innebära att en tredje part är inblandad med syfte att hjälpa till.  

I forskningsartikeln beskrivs fem stycken strategier för att lösa konflikter. Dessa är 

följande: undvikande, samverkande, tvingande, anpassande och kompromissande strategier 

(Meyer, 2004). Utifrån alla fem strategier har den samverkande strategin varit den mest 

effektiva kopplat till högst nivå av “win win”, med andra ord; grupperna och individerna i 

grupperna tycker att förhandlingen gynnar även dem själva när de försöker lösa konflikten. 

Strategin innefattar att dela information och klargöra problem som har utlöst konflikten. Genom 

en integrerande, ömsesidigt tillfredsställande och kreativ lösning upptäcker båda parterna som 

är inblandade en gemensam grund utan konflikt (Pruitt & Rubin, 1986). Ogungbamila (2006) 

fortsätter på samma spår och säger att om parterna förstår grunden till problemet möjliggörs en 

mer positiv efterverkan kopplat till konfliktlösningsstrategin. Detta då ytterligare information 

hjälper att klargöra meningsskiljaktigheter.  

Den tvingande strategin innebär att personer sätter sina behov framför andras, är dåliga 

på att lyssna och strävar hela tiden efter att ha rätt i diskussioner. Ogungbamila’s resultat visar 

att den tvingande strategin var en dålig metod för att lösa konflikten då den var högst korrelerad 

med nivåerna av frustration på arbetsplatsen. Dessa resultat indikerar att medarbetare känner 

sig rånade på möjligheten att dela med sig och utbyta information angående frågor om 

konflikten, vilket i sin tur leder till att de inte känner sig delaktiga i upplösningsprocessen. Om 

anställda inte får påverka eller vara delaktiga i att lösa konflikter på arbetsplatsen uppstår 

således en känsla av frustration.  

Till skillnad från den tvingande strategin så reducerade den samverkande strategin 

signifikant nivåerna av upplevd frustration på arbetsplatsen. Av alla strategier som testades 

fungerade just den samverkande strategin bäst i form av lägsta upplevda frustration. Detta går 
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i linje med tidigare forskning. (Meyer, 2004; & Omoluabi, 2001) och var därför den mest 

gynnsamma strategin.  

Process of Conflict Resolution. I en artikel skriven av Huan och Yazdanifard (2012) 

tas teorin Process of Conflict Resolution upp, ursprungligen skapad av Robinson (2010), som 

beskriver åtta steg som en ledare bör följa för att lösa konflikter effektivt när utmanande 

situationer inträffar. Dessa steg är följande: 

1. Utveckla grundregler 

2. Välj ut en facilitator 

3. Avslöja detaljerna i problemet och historien bakom problemet 

4. Kontrollera faktan och klargör uppfattningar 

5. Fokusera på individuella och delade behov 

6. Utveckla flera alternativ för att lösa problemet 

7. Utveckla uppnåbara nästa steg  

8. Gör ömsesidigt förmånliga överenskommelser 

Initialt kan företag stifta grundregler som bör följas i ett tidigt skede av en konflikt, 

därefter väljs en neutral person ut på företaget som kan finnas som stöd och agera som medlare 

när utmaningar uppstår för att lösa problemet och tillfredsställa båda parter. Vidare är de sex 

sista stegen viktiga att också ha i åtanke för att lösa konflikter. Om Process of Conflict 

Resolution kan följas av ledare och organisation kommer konflikter lösas mer effektivt. Enligt 

artikeln fungerar konflikter som en inlärningskurva för alla organisationer och arbetsledare bör 

se varje konflikt som ett inlärningsmoment och ta sig tid att lösa dem för att säkerställa att 

problemen hanteras bättre i framtiden.  

Metod 

Val av metod 

För att nå en djupare förståelse av vad som kan föranleda konflikter på arbetsplatsen 

och hur dessa kan hanteras valde vi att utföra en fallstudie på det tidigare presenterade företaget. 

En fallstudie är inte en komplett forskningsmetod, utan data behövs också samlas in och 

analyseras. För att samla in data och kunna besvara forskningsfrågorna kompletterades 

fallstudien med semistrukturerade intervjuer (Willig, 2013). Genom dessa intervjuer kan 

kunskap nås om intervjupersonernas individuella upplevelser och tankar om ämnet vi 
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undersöker. I samband med att vi vill ta reda på individers upplevelser lämpade sig således det 

kvalitativa angreppssättet bättre än det kvantitativa. 

Valet att genomföra en fallstudie passade undersökningens syfte då vi ämnade 

undersöka vad som skett på ett specifikt företag och försöka förstå aspekter som förekom i en 

särskild situation, i vårt fall, en period med konflikter. Eftersom en del av frågorna i 

intervjuguiden hade fokus på en specifik period som förelåg för ett antal år sedan gjordes 

studien i viss mån retrospektivt. Viss problematik kunde uppstå i samband med detta. 

Informanterna kunde felaktigt minnas tillbaka händelser, bland annat genom att undermedvetet 

ha förskönat dessa eller åt andra hållet, ha dramatiserat dem (Bryman, 2008).  Detaljer som 

kunde vara av intresse för analysen kunde också riskeras att utelämnas då informanten helt 

enkelt har glömt bort dem på grund av tiden som gått. De positiva aspekterna av en retrospektiv 

studie inbegriper att fallet eller händelsen som ska studeras troligtvis inte är lika laddad då den 

inte längre är aktiv och i samband med detta kan vi även försöka ta reda på vilka lärdomar som 

drogs av perioden.  

Som tidigare nämnt valdes fallstudien att kompletteras med semistrukturerad 

intervjumetodik. Anledningen till att semistrukturerad intervju valdes framför ostrukturerad 

intervju föll sig naturligt med hänvisning till forskningsfrågorna som vi ämnade besvara. 

Ostrukturerad intervju hade försvårat möjligheten för oss att hålla samtalet relevant till det vi 

sökte svar på då ostrukturerad metod oftast inbegriper att intervjuaren ställer en översiktlig 

fråga som i sin tur leder till att intervjupersonerna sedan får associera fritt (Bryman, 2008). Vid 

semistrukturerad intervju är det vanligt att använda sig av en intervjuguide, vilket var något vi 

valde att göra. Denna presenteras närmare i avsnitt Utformande av intervjuguide. På grund av 

den rådande Covid 19-pandemin utfördes samtliga intervjuer digitalt, via videosamtal. 

I samband med intervjuer genereras snabbt en stor mängd data där allt som sägs inte 

nödvändigtvis är relevant för forskningsområdet. För att lättare “plocka ut” den mest väsentliga 

informationen och få en bättre överblick över materialet har vi valt att utföra en tematisk analys 

av intervjuerna. Detta angreppssätt inbegriper att teman och mönster i datan identifieras och 

organiseras som visar sig vara väsentliga för det som undersöks (Bryman, 2008). Att 

systematiskt arbeta sig igenom data i syfte att urskilja centrala, återkommande teman som sedan 

bryts ned i underteman är något som alla metoder inom kvalitativ forskning har gemensamt 

(Willig, 2013). Vad som gör tematisk analys annorlunda är att den inte är ansluten till någon 

specifik teori, till skillnad från bland annat en fenomenologisk ansats. Med anledning av detta 
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är det viktigt att vi som uppsatsförfattare från start bestämt vad varje tema som identifieras 

representerar och vad vi vill ta reda på.  

Valet av tematisk analys lämpade sig i samband med den naturliga uppdelningen av frågorna 

som finns i vår intervjuguide. Dessa teman inbegriper: arbetsplatskultur, konflikt, och lärdom. 

Vår analys har i huvudsak genomförts med en kombination av både en deduktiv och 

induktiv ansats, även kallat abduktiv ansats (Douven, 2017). Detta kan utläsas i våra 

forskningsfrågor. Generellt är frågorna av en mer induktiv karaktär, dvs den data vi erhåller 

genom intervjuerna angrips inte utifrån ett teoretiskt ramverk, utan de teman som identifieras 

analyseras endast utifrån den insamlade empirin. I motsats till det induktiva tillvägagångssättet 

bygger det deduktiva på att tidigare forskning och befintliga teorier styr analysen (Willig, 

2013). Detta kan appliceras på forskningsfråga två, där vi ämnar undersöka hur, baserat på 

information vi erhållit om situationen genom intervjuerna, konflikten hade kunnat undvikas 

utifrån olika etablerade teorier.  

Utformande av intervjuguide 

Då vi har valt att utföra vår studie kvalitativt genom semi-strukturerad intervjumetodik 

blev en intervjuguide aktuell. Genom att använda oss av en intervjuguide riskerar vi inte att 

komma för långt bort från våra forskningsfrågor, men samtidigt har intervjupersonen stor frihet 

i att utforma sina svar på sitt eget sätt, något som vi välkomnar eftersom vi ämnar ta reda på 

informanternas individuella tankar och upplevelser. 

Vid utformningen av intervjuguiden tog vi först och främst avstamp i våra 

forskningsfrågor och valde att dela upp frågorna efter teman, detta för att underlätta för oss 

själva men även informanterna. Då syftet med vår studie centrerar kring att retroaktivt 

undersöka hur konflikter på företaget uppstod och hur dessa hanterades lades fokus på områden 

som arbetskultur och konflikthantering, men även lärdom. 

För att få en mer strukturerad uppfattning om frågornas lämplighet i relation till våra 

forskningsfrågor gick vi igenom varje fråga som vi markerade med en färg. Exempelvis 

färglade vi forskningsfrågan ”Vilka grundläggande faktorer var det som du tror orsakade att 

konflikter uppstod på arbetsplatsen?” i grönt och markerade alla andra tillhörande frågor i 

samma färg. På så sätt fick vi en tydligare överblick över lämpligheten och relevansen i 

frågorna. 

Med hjälp av Bryman (2008) tog vi från början potentiella fallgropar vid utformning 

av intervjufrågor i beaktande, såsom ledande och/eller otydliga frågor. Vi valde att ställa 
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frågorna i samma följd till alla intervjupersoner då den uppställda följden kändes mest naturlig. 

Intervjuguiden skickades ut till intervjupersonerna på förhand med syfte att förbereda 

informanterna. Således fick informanterna mer tid att tänka ut ett svar. Detta öppnar upp för 

möjligheten att nå mer informationsrika och utförliga svar vilket kan bidra till en djupare 

kunskap inom ämnet (May, 2011). Se bilaga 1 för den fullständiga intervjuguiden med samtliga 

frågor vi ställde till intervjupersonerna. 

Inspelning och transkribering  

Samtliga intervjuer valdes att spelas in och sedan transkriberas. Detta val föll sig 

naturligt eftersom vi ämnar tolka datan med en tematisk ansats. Andra fördelar med inspelning 

och transkribering inbegriper att upprepade genomgångar av svaren möjliggörs. På så sätt 

underlättar detta en noggrann analys av vad som sagts (Heritage, 1984). Analysfokus kommer 

att läggas på vad som sägs och inte hur. Oftast är även hur informanten svarar intressant inom 

kvalitativ forskning (Bryman, 2008) men detta är en avgränsning vi har gjort.  

Urval  

Urvalet av deltagare i undersökningen bestod av fyra personer på det utvalda företaget 

där alla arbetade tillsammans under perioden med stora organisatoriska förändringar. Den 

urvalsstrategin vi använde oss av var ett ändamålsenligt urval. Ändamålsenligt urval inbegriper 

att vi först gjorde ett urval genom att hitta en specifik organisation som uppfyllde våra kriterier: 

en period med konflikter och utmaningar har förelegat. Vi fick därefter tillåtelse att utföra 

fallstudien på organisationen i samband med att vi tog kontakt med en anställd i ledningen. 

Denna anställd hade vi ett förmöte med, dels för att kunna bestämma om det fanns något att 

undersöka, dels för att ta reda på vilka personer som kunde vara lämpliga att intervjua och uttala 

sig om området av intresse, i detta fall perioden med konflikter. Det blev därför naturligt för 

oss att utgå ifrån ett ändamålsenligt urval för att välja ut ett företag som varit med om en period 

av konflikter och stora förändringar och i sin tur ta med inblandade personer som med sina 

upplevelser kan bidra till vårt syfte och ge oss betydelsefulla svar för vår undersökning 

(Silverman, 2013). 

Vi ämnade få två olika perspektiv på konflikterna och perioden: medarbetarperspektiv 

och ledningsperspektiv. Därav ville vi intervjua två nuvarande medarbetare från samma 

avdelning och två från ledningen. Detta ger oss en mer nyanserad bild samt olika infallsvinklar 

på händelserna som inträffade under perioden så att undersökningen får en högre validitet. Vi 
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ville även få med en före detta anställd som avslutade sin anställning på grund av den kritiska 

perioden, men detta var inte möjligt på grund av den begränsade tidsramen.  

Etiska överväganden 

Innan vi påbörjade vår undersökning behövde vi se till att vi uppfyllde APA Ethics 

Code (2017). Eftersom vi genomförde en kvalitativ undersökning och valde ett ämnesområde 

som till viss del kan vara känsligt blev det väldigt viktigt att etiska aspekter togs i beaktande. 

De personer vi valde att ha med i forskningen och intervjua hölls anonyma och blev på förhand 

informerade om forskningens innehåll och syfte för att i sin tur bestämma om de ville delta eller 

icke. Deltagandet var helt frivilligt och deltagarna fick när som helst avbryta sin medverkan 

utan närmare motivering. Därför säkerställde vi deras samtycke genom att skicka ut informerat 

samtycke i form av informationsbrev, se bilaga 2. Informationsbrevet innehöll utöver det en 

tydlig beskrivning av förfaranden att följa genom hela forskningsprocessen, anslutningen till 

oss som uppsatsförfattare samt en beskrivning av upplevelsen och potentiella risker samt hur vi 

motverkar dem. Debriefing, avrapportering, till deltagarna gjordes också under 

undersökningens gång för att ge deltagarna förmåner för sin medverkan och vi nämnde även att 

de kunde kontakta oss vid eventuella frågor i informationsbrevet (Shaughnessy et al, 2003). Vi 

transkriberade intervjuerna och tolkade dem så rättvist och neutralt som möjligt. För att hålla 

våra tolkningar så neutrala som möjligt hade reflexivitetaspekten och våra tidigare förutfattade 

meningar i åtanke. Vidare skickades undersökningens ändamål ut till intervjuobjekten innan 

intervjuerna genomförs. De som deltog fick möjlighet att ge sin syn på sina citat som valdes ut 

innan publikation för att stärka anonymitet och korrekt tolkning. (Willig, 2013). 

Vi höll företaget som vi gjorde fallstudien på anonymt så att inga problem kunde 

uppstå i samband med publiceringen av vår uppsats. Vi var noggranna med att deltagarna och 

intresserade fick tillgång till uppsatsen och att dessa inte påverkade negativt, varken på ett 

organisatoriskt eller personligt plan. Vi behöll även en neutral ståndpunkt genom vår 

undersökning genom att inte ha några ledande frågor när vi utformade vår intervjumall. Vi tog 

i sin tur med det viktiga som vi behövde veta för att kunna tolka resultaten och publicera 

information som faktiskt bidrar till vårt syfte. 

Intervjuerna genomfördes digitalt på grund av pandemin, via Zoom-möten som var 

krypterade.  Vi behöll informationen som vi fick in på våra egna datorer som vi bevarat hemma 

och som ingen annan person förutom oss uppsatsförfattare hade tillgång till. Lagringen av 

intervjuerna och den utskrivna texten förstördes när examensarbetet slutfördes och godkändes. 
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De personer som deltog i studien fick möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en 

kopia om så önskades (American Psychological Association, 2017). 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras informanternas upplevelser av konfliktsituationer på 

företaget, deras tankar rörande konfliktlösning samt vilka lärdomar de har dragit av perioden. 

Datan samlades in genom intervjuer och samtliga analyserades med tematisk analys. Som 

tidigare nämnt delades intervjufrågorna i intervjuguiden in efter teman och dessa tog vi avstamp 

i vid den tematiska analysen. Tre övergripande teman i form av arbetsplatskultur, konflikt och 

lärdom bröts sedan åtskilda ner i underteman, se figur 1 nedan.  

Samtliga personer som intervjuades kommer benämnas som informant 1, respektive 2, 

3 och 4, varav informant 1 och 4 tillhör ledningen och informant 2 och 3 tillhör medarbetarna. 

Figur 1. 

 

Arbetsplatskultur 

För att få en övergripande uppfattning om vad informanterna ansåg viktigt för att skapa 

en välfungerande arbetsplats och ifall det funnits en period med utmaningar och svårigheter 

utgick vi från temat arbetsplatskultur för att bilda oss en djupare förståelse för vilka faktorer 

som kan ha legat bakom perioden. Till vår hjälp använde vi oss av Arbetsmiljöverkets 

sammanställda indikatorer som enligt dem bör vara uppfyllda för att kunna upprätthålla en god 

arbetsmiljö och lät därefter informanterna svara på om dessa indikatorer togs i beaktande under 

perioden. 

Kommunikation  

Bra kommunikation var enligt båda informanterna från ledningen en av tre faktorer 

som definierar en välfungerande arbetsplats. Vidare har kommunikation som tema varit aktuellt 
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och genomsyrat varje informants svar vid frågor angående perioden och vad som är av betydelse 

på en arbetsplats. Informant 2 framhävde att hen inte hade verktygen för att hantera situationen 

och den stressiga perioden som uppstod och kopplat till kommunikationsaspekten påpekades 

följande:  

Det hade egentligen räckt med att man kanske på individnivå hade varit mer... Ställt 

frågor eller kollat hur man mår. Men på ledningsnivå också, att man hade varit lite mer 

lyhörd och inkännande. Och erbjudit hjälp tidigare. 

Informant 1 berättade vidare om hur kommunikationen var under perioden.  

Jag tycker nog ledningen var öppen för att lyssna på felen och man blev inte nedtystad, 

utan vi var måna om att höra oss för hur… ja… Jag tror inte att man uppfattade det som 

att man var tystad. Men däremot så var ju begränsningen ganska stor på hur mycket man 

agerade på vad som sades. Det gjordes ju över en tids… Ett större, ett längre tidsspann 

så att säga, men… Det var ju inga omedelbara förändringar, det går ju inte att göra 

omedelbara förändringar i den situationen vi var i då. Ekonomiskt dessutom. Men jag 

tror inte att någon kände sig tystad. Vi hade många möten, många samtal. 

Dock tog informant 1 upp att eftersom arbetsbelastningen var så pass hög hann personer inte 

med att vara tillgängliga i en önskvärd utsträckning. Samtliga informanter tog upp att 

kommunikationen från olika aspekter inte var tillräcklig utan det hade behövts mer 

kommunikation mellan anställda men också till kunderna.  

Transparens. Även transparens är ett genomgående tema som togs upp av varje 

informant. Samtliga informanter ansåg att ledningen försökte finnas till och vara närvarande 

men informant 2 och 3 påpekade att detta var svårt. De uttryckte att ledningen inte var tillräckligt 

transparent med varför läget såg ut som det gjorde och varför de inte kunde anställa fler och så 

vidare. Både informant 1 och 4 tog upp transparens på olika sätt. Informant 1 började med att 

beskriva transparens som en av tre viktiga faktorer för en välfungerande arbetsplats. Vidare 

påpekade informant 1 att ledningen fanns där men att ledningen inte hann med att vara 

tillgänglig på grund av den höga arbetsbelastningen och på grund av detta var de inte tillräckligt 

närvarande och mottagliga för sin personal.   

Informant 4 tog upp sin syn på det hela: “Jag tycker det här är ett bolag som är 

jättetransparent som berättar precis hur det är upp och ner, vi står varje månad och berättar om 

ekonomin men, men ja... Det är svårt att få med alla på det tåget”. Informant 4 tog även upp 
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konsekvenserna av att ledningen “utlovade” vissa saker under perioden, exempelvis att rekrytera 

en person en specifik månad men att det sedan inte blev så på grund av olika anledningar och 

lade till följande: 

Men sen så drar det ut på tiden av olika anledningar och det kan bli ett missnöje för folk. 

För då tycker de själva att “Nu har vi hängt i här och jobbat tre månader, kanske fyra”, 

och så skulle det komma någon i augusti men så gjorde det inte det utan då sköts det på 

framtiden. Och då blir det nog ett missnöje och nästan misstro att man liksom mörkade 

någonting faktiskt. Och så var det absolut inte. 

Ledning 

Informant 3 beskrev ledningens förhållningssätt som följande:  

Det kändes ju ändå som att ledningen försökte pusha oss och berätta att vi gjorde ett 

bra jobb och så men det tror jag inte vi tog emot speciellt bra under den här perioden 

för vi fick ju fortsätta att bara “kriga på.” 

Informant 2 och 4 tog vidare upp hur de såg på belöningssystemet som fanns under perioden. 

Informant 4 ansåg att de var duktiga på att belöna folk, ge anställda positiv feedback för sitt 

arbete samt bonus. Informant 2 lyfte fram att relationen med den närmsta chefen var bra: 

Jag hade en jättebra relation med min dåvarande närmsta chef som verkligen var så här 

“det där gjorde du bra” eller påminde en om att “förutsättningarna är så här”. För jag 

kan vara ganska självkritisk. Men han var väldigt bra på att ändå lyfta det och säga att 

“Jo, men kolla här, du gjorde det här, du kunde inte förvänta dig mer, du hade en dag 

på dig” eller vad det kan ha varit.  

Samtidigt lyfte informant 2 fram kritik mot införandet av en bonus som ledningen lade fram och 

som skulle komma i rullning först året efter att den stressiga perioden ägt rum. Informant 2 

sade:  “Det hade varit mycket snyggare att säga, ‘Vi vet att ni har jobbat ihjäl er, här får ni en 

belöning för det.’” 

Samarbete 

Informant 3 betonade att samarbete, även mellan avdelningarna, är viktigt för att få en 

välfungerande arbetsplatskultur.  

Jag önskar att vi jobbade mot att bli en enhet i stället för flera olika avdelningar så att 

säga. Jag tror att man behöver ha mer samarbete tillsammans och utgå från de olika 
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avdelningarna och berätta liksom om olika situationer som kan hända och man helt 

enkelt får en tydligare bild av vad de andra gör så att säga. Samarbetet gick ju ner under 

perioden och blev riktigt dåligt. Jag hade för hög arbetsbelastning och 

kommunikationen… Den var ju liksom obefintlig egentligen. Vilket också ledde till att 

man blev väldigt oengagerad och negativ. 

Informant 2 upplevde att samarbetet under perioden blev alltmer begränsat. 

Man började begränsa och funktioner började jobba för sig. Dels för att det inte skulle 

bli tjafs men för att alla hade så mycket att göra också. Det som tidigare kanske hade 

kännetecknat oss, att det var väldigt familjärt och ett öppet klimat, blev kanske inte 

riktigt så under den perioden som jag upplever det. Så det blev mer stuprör från funktion 

till funktion och mer uppdelat.  

Konflikt 

Perioden fylld av utmaningar ledde enligt informanterna till olika typer av konflikter 

eller åtminstone skiljaktigheter mellan medarbetare, ledning och avdelningar. Utifrån vad 

informanterna beskrev grundade sig konflikterna i att organisationen växte väldigt snabbt, vilket 

i stor utsträckning ledde till hög arbetsbelastning hos anställda. Informant 1 och 4 nämnde att 

den höga arbetsbelastningen inte kunde hanteras omgående och omedelbara förändringar var 

nästintill omöjliga att uppnå vilket ledde till att samtliga på organisationen behövde fortsätta 

arbeta för att ta sig ur perioden. Samtliga informanter tog även upp att rekrytering av anställda 

var något som inte heller kom i rullning när det behövdes vilket gjorde medarbetare frustrerade 

och arbetsbelastningen allt högre. Tyvärr var det oklart för alla informanter när perioden med 

hög arbetsbelastning skulle avta samtidigt som informant 2 och 3 påpekade att ansvar sköts 

mellan avdelningar där vissa personer hade höga och till viss mån orimliga krav på andra. 

Informant 2 och 3 påpekade vidare att detta i sin tur ledde till ännu fler konflikter och att 

samarbetet mellan avdelningar försämrades, samtidigt som de upplevde att de inte fick 

tillräckligt med information om varför situationen såg ut som den gjorde. Samtliga informanter 

landade till slut i att endast fokusera på sitt, de blev alltmer slutna, vilket gjorde att situationen 

blev mer spänd.  

Arbetsbelastning  

Samtliga informanter lyfte fram att hög arbetsbelastning var en grundläggande faktor 

till att situationen blev som den blev. Det beskrevs även av informanterna att företagets ständiga 
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utveckling kopplat till att det inte fanns tillräckligt med resurser ledde till den extrema 

arbetsbördan under perioden. Informant 1 uttryckte sig följande:  

Jag skulle vilja säga att det blev en väldigt hög arbetsbelastning som blev lite ojämnt 

fördelad. Det var ju lite otydlighet i arbetsuppgifter också som skapade frustration, 

gränsdragningar mellan avdelningar som inte var tydliga och arbetsuppgifter som 

landade mellan stolarna som ingen bar ett ansvar för och det skapar ju mycket mer 

arbete också. 

Vidare betonade informant 2 att i samband med att företaget växte klev medarbetarna in i en 

period där det blev, från hens egna perspektiv,  alldeles för mycket att göra. Detta gjorde att de 

ständigt låg efter och saker fungerade inte riktigt. På så sätt började det skava och friktion mellan 

avdelningar uppstod. Informant 2 uttryckte sig följande: “Jag kunde inte hantera att vi låg efter 

hela tiden i allt vi gjorde och hur mycket jag än gjorde så kunde jag inte lösa det.” På samma 

spår, det vill säga i samband med att företaget expanderade, ökade arbetsbelastningen och 

informant 3 lyfte fram följande: 

Vi växte ju ganska fort och fick helt enkelt inte in tillräckligt med resurser och, vi var 

för få personer som jobbade på avdelningen och det kom in jättemånga ordrar och 

projekt. Och där hade man ju som jag nämnde tidigare… Man kunde ha varit tydligare 

mot kunden, och tacka så jättemycket för affären och kanske i ett tidigt skede sagt att 

vi kanske kommer kunna hjälpa er men det blir först efter sommaren eller senare i höst 

eller något sådant liksom men det gjordes inte. 

Samtliga informanter beskrev att de saknade kontroll över sitt arbete under perioden på grund 

av den höga arbetsbelastningen och vad de än gjorde kunde inte situationen lösas. Detta, i sin 

tur, skapade både stress och problem. Det var mycket brandsläckning enligt både informant 1 

och 2, att fixa ett problem för stunden för att sedan ta itu med ett annat. Informant 3 tog upp att 

avsaknaden av kontroll över arbetet skapade kaos samtidigt som informant 4 tyckte att det var 

roligt med mycket affärer men att det blev för mycket för alla och svårt att hinna med.  

Ojämn fördelning. Både informant 2 och 3 från samma avdelning påpekade att 

väldigt mycket arbete lades på deras axlar samtidigt som alla på arbetsplatsen var stressade och 

hade överväldigande mycket att göra. Enligt samtliga informanter blev det ett fokus på att 

“stänga in sig” och jobba med sitt. Informant 1 uttryckte sig följande: “Det var en väldigt ojämn 
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arbetsbelastning, för vissa på en annan avdelning hade mycket stora krav på vad som skulle 

göras av projektledaren”. Informant 2 fortsatte: 

Någon hade förväntningar på hur jag eller vi i vår grupp gjorde vissa saker. Det kan 

ha varit från en annan avdelning till exempel och då kunde det vara lite ansträngt, “Jag 

kan inte, det är helt omöjligt, jag kan inte få till det här. Jag har två miljoner saker att 

göra, det här är det jag får till” och då kunde det skava lite. 

När frågan ställdes om ojämn arbetsfördelning till informant 3 svarade personen i kontrast till 

informant 1 och 2 följande:  

Ja, men det var ju liksom min kund och mitt projekt så att det var ju mitt jobb men 

problemet blev ju att andra avdelningar eller den personen trodde att jag inte hade gjort 

mitt jobb. Och i stället för att lyfta på luren och ringa mig och vi kunde bara ha löst 

det på några minuter så engagerar personen halva företaget med ett ganska otrevligt 

mejl i stället.  

Gränsdragning. En av anledningarna till varför arbetsbelastningen blev så hög 

grundade sig, enligt informant 1, 2 och 3, i att avdelningarnas ansvarsområden blev alltmer 

otydliga. Gränsdragningar som hade behövt göras saknades, och på så sätt skapades friktioner 

avdelningarna emellan. Informant 2 berättade med ett exempel att hen själv och avdelningen 

hen tillhörde ansåg att brytpunkten för ansvaret låg mycket närmare avdelningen som kom 

tidigare eller senare i ledet i stället för de själva. Samarbetet mellan avdelningarna försämrades 

i samband med detta.  Informant 1 yttrade följande: 

Men även i och med att man var så hårt belastad så var det ju konflikter mellan olika 

avdelningar som hade felaktiga överlämningspunkter. Man ville inte ta på sig en extra 

arbetsuppgift eftersom man redan hade så mycket, och då tappar man plötsligt de här 

överlämningarna som hade funkat i alla år. Men någon ansåg att “det här är inte mitt 

uppdrag utan det måste vara den här avdelningens uppdrag i stället” och när man har 

mycket att göra så backar man tillbaka in lite i sitt territorium. 

Kommunikation 

Ett genomgående tema som informanterna menade föranledde konflikterna och som 

gjorde att perioden förblev icke välfungerande är kommunikation. Att kommunikationen inte 
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fungerade som den skulle lyfte både informant 1,2 och 3 fram. Informant 1 menade att 

kommunikationen från ledningens håll kan ha varit bristande. 

Jag tror att ledningen eller chefer snabbare skulle ha varit på plats för att styra upp… 

Eller se till att gränsdragningarna var tydliga och klara. Och att alla OK:ade dem så att 

säga. För ibland kunde det finnas en gränsdragning men man väljer ändå att fortsätta 

ställa krav på medarbetarna att det skulle göras mer eller på ett annat sätt. 

Informant 3 betonade att en rädsla för att ta upp saker uppstod och beskrev följande:   

Just under den här perioden... På våra möten så ville man liksom inte lyfta upp 

någonting för oftast när man tog upp någonting så blev det “Aa, men vad bra då kan 

du ju kalla till det mötet eller du kan liksom fixa och dona” så då fick man gärna den 

tillbaka, så man ville ju inte säga någonting för man ville inte få något extra att göra. 

Informant 4 tog upp ledningens förväntningar och mål under perioden:  

Sen ska jag säga... Tydliga förväntningar och mål, vi är ju ganska snälla som 

arbetsgivare och försökte förmedla att “det här duger, den här nivån räcker” när det är 

så mycket att göra. Men vi hade väldigt engagerad och dedikerad personal som, där 

man ville göra allt perfekt. Så det var mer att “det här duger, det här är good enough”, 

men sen ska ju alla tycka att det är rätt så att säga. 

Informant 1 beskrev följande: ”Oklara mål och oklar ledning hör ju till. Kommunikationen 

funkar ju inte heller när den blir ojämn, när den inte är jämlik så att säga.” Vidare förtydligade 

informant 1: 

Kanske lite hur man ställer krav, och det ligger ju mer på en personlig nivå. En säljare 

är ju en väldigt stark, dynamisk kraftfull person som är van vid att förhandla och ta för 

sig och ställa krav. Det är ju en säljares profil. När en sådan börjar ställa hårda, tuffa 

krav inåt i organisationen som kanske inte har hänt förut så krockar det lite. Och då var 

vi kanske inte kraftfulla nog i ledningen och bland chefer att gå in och dra ett streck 

och vara tydliga med “hit men inte längre”. 

Informant 1 beskrev även hur personer borde agerat vid diskussioner och samtal: “Man behöver 

ge lite för att få lite. Man måste kanske räkna med att komma ur det här samtalet med att ha 80 

procent rätt och inte 100.”  
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Frustration  

Samtliga påpekade att frustration framkom i samband med perioden. Enligt informant 

4 blev det för mycket fokus på vad som var dåligt i stället för att lägga energin på att arbeta. 

Frustrationen, som en del av medarbetarna upplevde, ansåg informant 4 vidare ledde till att vissa 

inte nöjde sig med informationen de fick och tog sig inte till den. Informant 4 uttryckte följande:  

Det blir en konflikt kring att folk tyckte man jobbade väldigt hårt men vi kunde inte 

anställa fler. Vi hade kanske behövt anställa två, tre personer men vi kunde inte göra 

det för vi gjorde minusresultat och detta blev en konflikt för har man inte varit med 

förut då... då tycker man liksom att det är bara att plocka in mer folk, vi har mycket att 

göra, ta in mer resurser. Ja, men det går inte för du måste fortfarande göra bra resultat 

i bolaget, framför allt i ett privat bolag som det här. 

Samma informant fortsatte:  

Det blev en konflikt också för vi försökte förmedla, vi satte gruppmöten och tog in 

men... Man tyckte inte att bolaget stöttade upp och förstod. Och jag mer... “Ni måste 

liksom lägga det här missnöjet åt sidan och foka lite mer på just det projekt som ni 

sitter med”. För det blir till slut att man går och pratar och är missnöjd hälften av 

arbetstiden i stället för att jobba sig ur det. 

Informant 2 hade ett annat perspektiv på situationen: 

Det fanns inte så mycket tid till samarbete på det sättet utan det handlade mer om att 

försöka fixa sitt. Men nåt som är lite spännande beroende på hur man ser det var att på 

många sätt så behövde man hitta någon gemensam fiende i stressen, för man visste inte 

“vad händer, varför lyssnar ingen på oss, varför blir det inga förändringar, vad är 

tanken liksom, vart är vi på väg?” Och då blev ledningsgruppen måltavla från vissa 

håll, bland annat från mitt eget håll. Vilket var orättvist på många sätt men man hittade 

någon form av en gemensam fiende att rikta frustrationen mot. De satt ju själva i 

samma sits och de satt mitt i en försäljning och allt vad det innebar men på många sätt 

så enades man samtidigt i någonting. 

Brist på information.  Hur mycket information och tydlighet som förmedlades kring 

situationen visade sig vara ett tema som informanterna hade olika uppfattningar om. Informant 

2 beskrev sin upplevelse av vad ledningen borde ha gjort under perioden kopplat till temat:  
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Jag tycker att man hade kunnat kommunicera tidigare och varit öppnare med varför läget 

såg ut som det gjorde. Försökt ge någon form av ljus i tunneln. Det var ganska svårt att 

veta “hur länge tänker vi att det här ska fortgå, hur länge ska det skava mellan 

avdelningarna nu. Och vart är vi egentligen på väg?” Det var lite otydligt. Det handlade 

mer om nu nu nu, medan man själv kände “jo men när har jag kommit igenom?”. Så det 

kan jag verkligen tycka att man hade kunnat satt en riktning och kommunicerat på ett 

helt annat sätt. Och verkligen försökt få ihop grupperna åt något gemensamt. 

Informant 4 tog upp hur hen hanterade situationen samt hur hen såg på förmedling av 

information:  

Man blir undvikande, man går in och så gör man sin grej i stället. Man kanske stänger 

in sig lite mer på rummet och blir otillgänglig och då blir det... Det blir mycket 

spekulationer då också. Så jag tror folk spekulerar om de inte får svar och information, 

sen kanske de får information, men det är inte sådan information som de hade velat höra 

utan det är liksom återigen att “tyvärr gänget så här ser det ut just nu”. Och då tycker 

man det är skit, men du har ändå fått information. 

Lärdom 

Rutiner  

I ett mindre entreprenöriellt växande bolag som företaget vi undersökt verkar det ha 

funnits brist på rutiner under perioden vilket idag verkar vara mer strukturerat enligt samtliga 

informanter.  Informant 1 anmärkte en möjlig lösning kopplat till rutiner vilket möjligen hade 

kunnat motverka problemen som uppstod:  

Om vi i ett tidigt skede, långt innan, långt, vi pratar år innan det hände ser vikten av att 

skapa rätt rutiner och processer på företaget. Det kanske är bättre att ISO-certifiera sig 

när man är 15 medarbetare än när man är 65.  

Informant 1 har även tagit med sig att det är bättre att agera direkt om något inträffar och inte 

resonera “sluta gnäll, jobba på”. Informant 2 lyfte fram att rutinmässiga avstämningsmöten 

mellan medarbetare och chefer idag sker i en större utsträckning än vad det gjorde tidigare. Detta 

i syfte för att kolla så att medarbetarna mår bra, om arbetet flyter på som det ska och så 

vidare.  Informant 4 tog upp att de idag försöker ha en gedigen plan ifall något liknande skulle 
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inträffa, att de är bättre förberedda och vet vad dem ska göra om något utmanande skulle hända 

igen.  

Tydlighet. Tydlighet är ett tema som samtliga informanter talade om och även hade 

sina egna uppfattningar kring. Informant 4 har lärt sig att människor är väldigt olika och arbetar 

olika samt tar in information i olika hög grad och på olika sätt. Därför blir det ännu viktigare 

med tydlighet. Informant 3 tog upp flertalet gånger att hen hade velat att det förelåg en mer 

öppen kommunikation och sade: “Ledningen skulle ha varit tydligare med varför det fortfarande 

gick så trögt att... De fick ju helt enkelt inte anställa folk och varför var det så.” Vid frågan om 

hur företaget skulle agera om samma period och konflikt hade uppstått idag betonade informant 

4 att transparens är viktigt.  

Att informera, diskutera, berätta, vara transparent mot personalen är viktigt. Att vara 

helt öppen med ekonomin som vi är på personalmöten idag, då är det ingen som kan 

komma och säga någonting heller, att vi har undanhållit någonting, utan då är vi helt 

öppna med hur mycket vinst vi gör, om vi gör förlust, hur det ser ut. Om vi planerar att 

anställa någon så skulle vi säga att “Ja, men den här resursen kommer vi skjuta på i 

framtiden för att ekonomin ser ut så här”. Så vi är jättenoga med sånt idag.  

Delaktighet. Samtliga informanter påpekade att delaktighet funnits på företaget och 

autonomin varit hög men att det blev svårare att vara delaktig på grund av tidsbristen och 

stressen som perioden medförde. Informant 4 sade följande: 

Vi försökte komma i gång och lyfta fram personer och så där, försökte få nån att bli 

teamledare och få en större roll, men vi hade egentligen inte någon som ville axla det 

ansvaret, den uppgiften. Vi försökte men fick aldrig med någon på tåget riktigt utan 

man hamnade i stället i det här klustret i den här gruppen som i stället gick och blev 

missnöjda och tyckte att det blev för mycket att göra. 

Informant 2 berättade: 

Hela bolaget har alltid varit väldigt noga med att man har stor autonomi, att ta beslut, 

att göra saker, att liksom “kötta på”. Men det var svårare här för det fanns inte riktigt 

tid till det upplevde jag. Och jag är en sån som gärna vill vara delaktig och ha ett 

inflytande på nåt sätt. Men här blev det så himla mycket fokuserat på “fokusera på det 

du gör i stället”. Allt runtomkring fick man nästan strunta i. Så jag tycker det blev 

lidande under den perioden. 
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Kommunikation  

I samband med perioden blev det tydligt att samtliga informanter upplever 

kommunikationen som bättre idag, både medarbetare emellan men också mellan ledning och 

anställda. Rörande lyhördhet lyfte informant 2 fram att det är något som med tiden har 

förbättrats: 

Jag kan inte riktigt säga exakt vad man gjorde men det jag kan se i efterhand är att vi 

lyssnar mycket mer nu och är ännu mer lyhörda på hur folk känner. Det är någonting 

som jag tror är viktigt. Jag tror att alla känner sig mer hörda och sedda. Att ställa den 

här frågan “Hur mår du egentligen” eller om man ser att någon är frustrerad eller vad 

det kan vara. Där har vi blivit mycket bättre. Det tror jag är den största förändringen. 

Informant 4 menade att det föreligger mer kommunikation på arbetsplatsen idag. Exempelvis 

har ett intranät införts för att lättare och snabbare få ut information till medarbetarna som 

informanten i sin tur menar kan hjälpa till att stävja potentiella spekulationer. Vidare framförde 

informant 4 också hur viktigt det är att vara öppen med allt så att inget missuppfattas, både 

gällande ekonomi och budget men också hur ett privat företag fungerar.  

Informant 3 förde fram sin åsikt om kommunikationsaspekten och sa att det är viktigt 

att upprätthålla en kontinuerlig kommunikation mellan både anställd och kund: “Berätta som 

det är för kunden, det är OK att ‘blotta sig'”. Informant 3 tar upp vikten av att utveckla ett bra 

klimat där företaget ses som en funktion där avdelningar samarbetar mer med varandra, samt 

lösa problemet direkt med de inblandade. Vidare beskrev informant 3: “Klimatet mellan oss... 

Det blev ju lite att man stängde dörren och pratade skit, allt blev ju bara som man egentligen 

kände att bara ‘så här vill man ju inte hålla på.’” 

Resurser  

Resurser är ett tema som samtliga informanter tog upp som en viktig faktor för att bättre 

kunna hantera en konfliktsituation, vidare var brist på resurser i synnerhet ett problem överlag 

under perioden. Informant 1 uttryckte följande rörande rutiner och resurser: 

Det är jobbigt att utveckla saker och köpa in prylar när du inte har några produktchefer 

exempelvis utan alla ska vara en liten produktchef för den produkten just den personen 

gillar. Vi hade inte rätt resurser på alla platser heller.  

Informant 4 talade om hur företaget skulle kunna tänka vid rekrytering av ny personal 

för att undvika problem när turbulenta perioder som leder till hög arbetsbelastning inträffar. Att 
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rekrytera anställda som förstår hur det kan se ut och förbereda dem tidigt inför jobbiga och 

stressade tider. Informant 1 och 4 tog upp att det idag finns fler specialister vilket minskar risken 

för problem, exempelvis en produktchef som köper in rätt produkter som fungerar bättre. 

Informant 4 fortsatte berätta om varför rekryteringen såg ut som den gjorde under perioden: “Vi 

växte väldigt snabbt men vi tjänade egentligen inga pengar, så vi kunde inte anställa så mycket 

som vi behövde, vi hade nästan minusresultat. Och det gjorde så att många fick jobba ganska 

hårt.” Informant 3 beskrev vad de gjorde så att det blev förändring på företaget:  

Vi anställde lite mer folk helt enkelt. Vilket såklart blev bra på sikt men det var ju tufft 

samtidigt som man hade mycket att göra så skulle man lära upp nya kollegor. Men vi 

fick in jättemånga bra personer som också kom med positiv energi och som hjälpte till 

att motivera gruppen. 

Vidare instämde informant 2 med informant 4 att mångfald är bra, äldre kan hjälpa unga och 

unga kan bidra med energi och kreativitet. Informant 2 tog upp att den hjälp de fick var bra, 

men hade gärna velat få den tidigare och berättade:  

Däremot hade jag ju inte verktyg för… Jag kunde inte själv förstå att “Oj, är jag kanske 

påväg in i väggen nu?” Jag hade folk att prata med men hade kanske önskat något mer 

“det här är det du upplever nu” och det fick jag lite från dels terapeuten, men den här 

workshopen… Hade den legat tidigare så hade jag kunnat se signalerna och förstått. 

Och då hade det kanske inte behövt bli ett uttryck av ilska från mitt håll eller en stor 

frustration på många sätt. Då hade jag kunnat förstå varför jag kände som jag kände 

och hanterat det bättre. 

Samtliga informanter tog upp att de inledde ett samarbete med ett företag från 

personalhälsovården. De fanns till för att personalen skulle kunna gå och prata, diskutera och få 

hjälp. Informant 4 tog upp att det kan vara bra att prata med en annan person utomstående från 

företaget. De kom och pratade om stress och stresshantering så att de anställda kunde förstå 

varför de agerade som de gjorde och liknande. Förståelsen för varför de kände som de gjorde 

uppskattades av personalen på organisationen och var en bra resurs som togs in enligt samtliga 

informanter. Informant 2 påpekade dock att hjälpen kom rätt så sent, och hade velat fått hjälpen 

tidigare. Idag ser informant 2 tillbaka på perioden som en lärdom som har format företaget och 

vart de är idag, och informant 4 tog upp: “Det är många som kommit ur det här och tycker att, 

oj man har lärt sig massor. Det var en väldigt lärorik period men den var jobbig just då.” 
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Diskussion 

Studiens syfte har varit att genom en retrospektiv fallstudie på ett företag undersöka 

varför konflikter uppstod under en period då företaget växte osedvanligt fort och således skapa 

en djupare förståelse för varför situationen utvecklades som den gjorde. Utöver detta ville vi 

även undersöka hur konflikterna kunde ha undvikits, detta genom en litteraturöversikt utifrån 

tidigare forskning, samt avslutningsvis se vilka lärdomar som kan dras utifrån perioden företaget 

gick igenom för att bättre hantera en liknande situation, ifall det skulle uppstå i framtiden. 

Företaget startade som ett mindre bolag inom den privata sektorn, så det är denna kontext 

studien förhåller sig. Med hjälp av tre frågeställningar kunde uppsatsens syfte uppnås. Frågorna 

var följande: Utifrån intervjupersonernas egna upplevelser, vad orsakade konflikter i samband 

med att företaget genomgick stora organisatoriska förändringar? Hur kunde konflikterna ha 

undvikits på bästa sätt kopplat till perioden? Vilka lärdomar har kunnat dras från konflikterna 

som uppstod under perioden?  

Metoddiskussion 

I början av studien tog vi beslutet att ha ett förmöte med en av informanterna från 

ledningen för att få en mer översiktlig bild av vad vi faktiskt kunde undersöka utifrån vårt 

forskningsområde på organisationen. Detta gjorde så att vi fick tillgång till lämpliga personer 

att intervjua vilket i sin tur ökade sannolikheten att få meningsfulla resultat kopplat till våra 

forskningsfrågor. Det är dock negativt på så sätt att förmötet i viss mån färgade vad vi kom att 

undersöka och vilket angreppssätt vi tog, men detta är något vi var tvungna att göra för att 

överhuvudtaget kunna genomföra vår fallstudie. Vi hade ett ytterligare förmöte med 

informanten då denne behövde få lite betänketid kring vad vi kunde undersöka. 

Som tidigare utlovat fick samtliga informanter ta del av resultatet och sitt bidrag innan 

uppsatsen lämnades in. Detta för att säkerställa deras anonymitet och vidare ge dem möjlighet 

att inflika om något citat inte känns rättvist formulerat eller felaktigt beskrivet. Samtliga 

informanter godkände sina utvalda citat och resultatet i sin helhet.  

Genom hela intervjuprocessen hade vi reflexivitetaspekten i åtanke. Vi har reflekterat 

kring hur vår förförståelse har format analysen och hur fenomenet konflikt är konstruerat av 

samhället vilket påverkat datan. Våra tolkningar som gjordes när vi skrev analysen försökte vi 

hålla så neutrala och rättvisa som möjligt genom att tänka på vad vi tidigare lärt oss om 

konflikter och hur vi ser på konflikter i allmänhet. Vi har studerat ämnen på universitet som 

beskriver konflikter som både något negativt men även som något positivt, därför försökte vi 
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backa bandet och ha en så nollställd syn på begreppet konflikt som möjligt. Vi försökte i stället 

utforma en förståelse för begreppet och perioden som inträffade genom informanternas svar på 

våra frågor samt hur olika forskningsartiklar beskriver fenomenet. Frågorna i intervjumallen 

utformade vi på ett sätt så att de inte skulle vara ledande eller påverka informanternas svar. Vi 

började med rätt öppna frågor för att få en uppfattning om deras egna tolkningar och därefter se 

om de kunde svara, därefter kunde vi ställa djupare frågor och mer specifikt om ämnet. Som 

nämnt tidigare skickade vi även ut en översiktlig intervjumall några dagar innan intervjun ägde 

rum för att informanterna skulle komma förberedda och veta på ett ungefär vad vi ämnade att 

undersöka.  

Resultatdiskussion 

Utifrån intervjupersonerna verkar inte konflikterna som uppstod huvudsakligen vara 

relationsinriktade i den mån att anställda under den utmanande perioden störde sig på vem du 

var som person eller att de helt enkelt inte gillade varandra på ett personligt plan. Om vi tolkar 

Lantz et al’s (2020) beskrivning av konflikter verkar det i stället ha rört sig om uppgiftsinriktade 

konflikter, där exempelvis personer på avdelningen som vi undersökte inte uppfattade att de 

fick tillräckligt med information för att kunna begripa varför de arbetade så mycket, vilka mål 

de skulle uppnå och till vilket syfte.  

Under den här perioden befann sig många anställda i en sits där de hade hög 

arbetsbelastning samtidigt som arbetsuppgifterna och arbetsrollerna var ostrukturerade och till 

viss del otydliga. Detta gjorde i sin tur att det kunde bli fel någonstans på vägen innan produkten 

skulle levereras. Det ledde även till ofullständiga överlämningar mellan avdelningar och att 

obefogad kritik mot anställda framfördes. Frustration hos medarbetare och mellan avdelningar 

blev allt mer påtaglig samtidigt som ansvaret för uppgifter sköts över från den ena avdelningen 

till den andra utan att faktiskt förstå vem som bar på ansvaret och hur uppgifterna rättvist skulle 

fördelas. Frågan blev hur de skulle hinna med alla arbetsuppgifter och varför det inte blev bättre 

även fast alla arbetade och slet i takt med att företaget växte och rekrytering av ny personal 

uteblev. Situationen förvärrades och eskalerade vilket gjorde att förhoppningar och motivation 

sjönk på avdelningen som fick ta emot mycket kritik när förväntningarna från vissa håll blev 

omöjliga att uppnå. Till slut skapades barriärer och grupperingar på företaget där avdelningar 

och anställda blev frustrerade på varandra på grund av de uppgiftsinriktade konflikterna som 

uppstod, men det var i grund och botten ingen som ogillade någon annan på det personliga 

planet. På grund av stressen under perioden och att företaget inte arbetade som en enhet, i och 
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med att avdelningarna skiljde sig åt, utvecklades irritation och ett ohållbart samtalsklimat 

mellan anställda. 

Orsaker bakom konflikterna och perioden. Något både Henry (2009) och De Dreu 

(2011) framhöll som en orsakande faktor till att en konflikt uppstår på arbetsplatsen är resurser 

och fördelningen av dessa. I samband med att företaget expanderade och växte fort ökade också 

arbetsbelastningen för de anställda. Nyrekrytering som hade kunnat leda till avlastning för de 

drabbade var inte aktuellt under perioden då den ekonomiska situationen inte möjliggjorde detta 

samt andra anledningar som kom med omställningarna på företaget. Nyrekrytering hade även 

inneburit upplärning, vilket det saknades tid för. Utöver den höga arbetsbelastningen verkar det 

även ha förekommit ojämn fördelning och otydliga gränsdragningar av arbetsuppgifter och 

ansvar vilket förvärrade situationen. De Dreu (2011) lyfte fram i sin artikel att ett ömsesidigt 

beroende kan leda till konflikter, det vill säga; ett samarbete krävs för att uppnå kollektiva mål 

samtidigt som den enskilde individen vill undvika att göra mer arbete än nödvändigt. På 

företaget under perioden verkar det ha funnits en viss rädsla för att ta upp tankar och åsikter på 

ett möte eller säga för mycket, med risk att den anställde i fråga blev tilldelad mer arbete, något 

som inte var önskvärt. Medarbetarna slet och arbetade hårt, samtidigt som de helst undvek att 

ta sig an mer arbetsbörda. Ojämn fördelning och otydliga gränsdragningar blev också en 

konsekvens av bristande kommunikation, något som Henry (2009) betonade öppnar upp risken 

för konflikter. Ifall mål och planer inte kommuniceras tillräckligt tydligt från ledningen ut till 

de anställda leder detta till oklara förväntningar och spekulationer. Det faktum att medarbetarna 

inte visste hur länge den stressiga perioden skulle hålla i sig verkar ha skapat en stor frustration. 

Informant 4 betonade att medarbetarnas känsla av att bolaget inte stöttade upp och inte förstod, 

gjorde att de gick runt och var missnöjda hälften av tiden i stället för att jobba sig ur det, vilket 

i sin tur blev ett problem. Även detta går i linje med vad Henry (2009) framhöll. Informant 2 

förklarade att de på avdelningen behövde hitta en gemensam fiende i stressen för att kunna 

hantera alla frågetecken som uppstod, och då blev ledningen en måltavla. Samma informant tar 

upp att det var orättvist men det blev ett sätt att hantera sin ilska och frustration. Vidare beskrev 

informant 3 att klimatet som hade blivit dysfunktionellt i form av att de “pratade skit” bakom 

stängda dörrar var något som hen egentligen inte ville fortsätta med. Frustrationen ledde till ett 

kontraproduktivt beteende som inte gynnade företaget, vilket går i linje med Ogungbamila’s 

(2006) artikel som sammanfattar konsekvenserna av frustration på arbetsplatsen.  
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Samtidigt framhöll en informant från ledningen att de försökte förmedla att de 

anställdas insatser dög med tanke på omständigheterna och att nivån räckte eftersom det var så 

mycket att göra, men att personalen var så pass engagerad och dedikerad och ville göra allt 

perfekt.  

Brist på information innebär att den procedurella rättvisan på arbetsplatsen har kränkts. 

Det är viktigt att både den distributiva och procedurella rättvisan lämnas okränkt för att 

konflikter inte ska uppstå enligt De Dreu’s artikel (2011). Situationen på företaget verkar ha 

varit att informationen var bristande och att medarbetarna inte riktigt fick en klar uppfattning 

om situationen som rådde. Känslan av att få ta del av viktiga beslut och få tillräcklig information 

som berör en själv på arbetsplatsen är en del av den procedurella rättvisan. Här verkar det ha 

brustit på företaget i viss utsträckning eftersom brist på information var något som båda 

medarbetarna betonade. Bland annat uttryckte informant 2 en önskan om att ha fått information 

om varför läget såg ut som det gjorde, samt hur länge det skulle pågå. Informanten framförde 

att detta i sin tur hade kunnat stävja den utveckling som avdelningarna tog, att de blev allt mer 

slutna och riktade mycket av frustrationen mot varandra. I linje med Henrys artikel (2009), att 

bristande kommunikation ökar risken för spekulationer, är något som informant 4 även lyfte 

fram.  

Att avdelningarna på företaget blev alltmer slutna och avskärmade från varandra 

betonade informant 2 och 3, medarbetarna. Om vi ser tillbaka på De Dreu’s artikel (2011) var 

detta något hon lade fram som en orsakande faktor och som gör att situationen försvåras. Som 

en naturlig konsekvens blev samarbetet sämre. Som De Dreu nämnde skapas ett “vi mot dem”-

tänk när grupper sluts och bildas baserat på faktorer som egenskaper, bakgrund eller 

ansvarsområden. I situationen på företaget verkar grupperingarna främst ha bildats baserat på 

ansvarsområden. Avdelningarna fanns från början, men det familjära klimatet avtog i takt med 

att arbetsbördan växte och medarbetarna slet. 

Hur konflikterna kunde ha undvikits. Perioden medförde hög arbetsbelastning för 

de anställda och förväntningar blev ouppnåbara i relation till hur stor personalstyrkan var och 

hur mycket arbete som fanns att göra. Hur mycket än medarbetarna arbetade och slet kunde de 

inte ta sig ur situationen som de befann sig i och nå upp till alla mål och förväntningar de själva 

hade men även organisationens, kopplat till de resurser och den tid som fanns. Eftersom 

personerna på den berörda avdelningen arbetade efter bästa förmåga men gång på gång fick 

kritik från andra avdelningar sjönk motivationen samtidigt som frustrationen ökade. Det fanns 
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satta mål att nå men det var i samma veva en hel del otydlighet kring vilka mål som behövde 

nås för att företaget skulle kunna ta sig ur perioden. Detta gjorde att en del personer, närmare 

bestämt informant 1, 2 och 4, kände sig otillräckliga samtidigt som många drabbade inte visste 

hur länge perioden skulle hålla i sig vilket förvärrade situationen. 

Förutsättningarna för att målen ska fungera som en motiverande kraft är något som i 

stora drag inte verkar ha uppfyllts under perioden på företaget, utan kulturen blev snarare “sluta 

klaga och jobba på”. Det fanns inte realistiska utmanande mål under perioden samtidigt som 

medarbetarna inte förstod syftet bakom varför det såg ut som det gjorde vilket både Lantz et al. 

(2020) och Landy och Conte (2016) tar upp som viktigt för att mål ska fungera som en 

motivator.  

På arbetsplatsen vi undersökt, där ständig utveckling och förändring påverkade 

arbetssituationen, kan målsättningsteorins relevans sättas på sin spets. Det blir därför ännu 

viktigare att förutsättningarna för målsättningsteorin är uppfyllda. Medarbetare måste känna ett 

syfte med sitt arbete och själva uppfatta sig besitta kunskapen och förmågan att kunna utföra 

uppgiften samtidigt som den ska vara utmanande. Det som var ett stort problem under perioden 

på företaget var att de anställda inte hade en klar uppfattning om hur och när arbetssituationen 

skulle bli bättre och hur det skulle se ut i framtiden, vilket gör det ännu svårare för personer att 

kunna formulera mål.  

Det finns utmaningar för mindre, entreprenöriella företag, som det vi undersökt, att 

under särskilt utmanande perioder kunna bistå med tiden som krävs för att lösa konflikter samt 

resurser när budgeten och målen ser ut som de gör samtidigt som företaget växer med stormsteg. 

En möjlig lösning blir därför att i ett tidigt skede utveckla grundregler för hela organisationen 

samt planera upp hur de kan följa upp Robinson’s Process of Conflict Resolution’s åtta steg 

(Huan och Yazdanifard, 2012) till största möjliga mån. Utifrån intervjupersonernas svar 

angående konflikterna som uppstod, anser vi att om de primärt från början följt steg 1, 3 och 4 

från Process of Conflict Resolution, hade vissa konflikter kunnat hejdas. Om de tidigt hade 

utgått från steg 1, att utveckla grundregler som anställda ska följa, hade detta kunnat vara till 

hjälp för både medarbetare och ledning. Exempelvis att stifta en guide för att få ledningen att 

vara tydlig med ekonomin och varför det ser ut som det gör samtidigt som medarbetare ska vara 

förberedda på att hjälpas åt när stressiga och mer belastande perioder inträffar. Att inte 

smutskasta och bete sig olämpligt samt att ställa orimliga krav på varandra skulle också kunnat 

stiftas i ett tidigt skede som en grundregel i företaget vilket hade kunnat förbättra hur anställda 
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hanterade vissa situationer. Ifall de vidare hade följt steg 3 och 4, det vill säga om de från början 

hade klargjort varandras uppfattningar om vad som var problemen samt avslöjat detaljerna och 

bakgrunden till problemet. Om både ledning och anställda hade varit öppna och velat lyssna på 

varandra hade det varit lättare att komma igenom perioden.  

Informant 2, som var en anställd på den mest drabbade avdelningen under perioden, 

tar upp en ovisshet kring hur länge perioden skulle komma att kvarstå samtidigt som informant 

4 från ledningen påpekar att de förmedlade en del information om exempelvis datum för 

nyrekrytering. Nyrekryteringen skulle komma in som en resurs för att underlätta 

arbetsbelastningen, men blev i slutändan försenad, då det var svårt att veta när andra faktorer 

kom att spela in. Detta, enligt informant 4, ledde i sin tur till spekulationer hos medarbetare om 

att ledningen eventuellt mörkade något, även om så inte var fallet, då de inte lyckades hålla vad 

de lovat. Informant 4 från ledningen anmärker att de oavsett kunde ha varit mer öppna och gått 

ut med en tydligare tidsram för när perioden skulle komma trappas ner och lugna sig, utan att 

ge de anställda falska förhoppningar om exempelvis när anställningen skulle ske.  

Den dysfunktionella kommunikationen som samtliga informanter tog upp ledde till 

frustration hos anställda. Båda informanterna från medarbetarsidan påpekade att frustration 

skapades av att de inte visste när perioden skulle avta samtidigt som ledningen var otydlig med 

varför det såg ut som det gjorde. Ogungbamila (2006) tar upp i linje med det ovan att en effektiv 

konfliktlösningsstrategi är samverkansstrategin. Den reducerar signifikant nivåer av frustration 

genom att individerna själva förstår grunden till problemet och tycker att diskussioner gynnar 

dem själva. Det innefattar att dela information och klargöra problem som har utlöst konflikten. 

Genom en integrerande och ömsesidigt tillfredsställande överenskommelse når båda inblandade 

parter en gemensam grund utan konflikt. Strategin kan bidra till positiva effekter som utvecklar 

individer. Detta då ytterligare information hjälper att klargöra meningsskiljaktigheter anställda 

emellan. Utifrån artikeln verkar det som att en ännu tydligare kommunikation, där både 

anställda och ledningen vågar och vill ta upp missnöjen och problem som stör dem, hade kunnat 

gynna organisationen och i sin tur minska frustrationen hos de anställda.  

Samtliga informanter berättar att personalhälsovården var en bra resurs som togs in 

men som kom in lite för sent påpekar informant 2. Som informant 4 beskrev var införandet av 

en utomstående person från personalhälsovården gynnsamt för både företaget och de anställda. 

Att få in en neutral person som finns som stöd, eller en så kallad medlare som underlättar vid 

diskussioner för att anställda ska komma fram till en gemensam överenskommelse tar artikeln 
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skriven av Roberts (2013) upp. Roberts beskriver följande: För att undvika en lång period av 

konflikter och konflikthantering ska en utbildad medlare införskaffas på företag som kan agera 

medlare och hjälpa inblandade parter att komma fram till en gemensam överenskommelse vid 

konflikt. Informant 1 tog upp problemet med att personer inte nöjde sig förrän de hade 100 

procent rätt i en diskussion, och tog upp att det blir därför viktigt att kunna gå ur en diskussion 

med 80 procent rätt.  

Lärdomar som kan dras från perioden. Som nämnt tidigare behöver en konflikt inte 

alltid vara något negativt för en organisation och berörda individer, utan värdefulla lärdomar 

kan dras från avslutade konflikter. Lärdomarna kan ses som ett instrument för att bättre hantera 

liknande situationer i framtiden och skapa goda förutsättningar för att effektivt hantera framtida 

likartade konfliktsituationer. Informant 2 tog upp att hen lärde sig mycket och utvecklades av 

perioden, vilket informant 4 fortsatte på och sade att många som tog sig igenom perioden säger 

idag att de lärt sig massor. Som Huan och Yazdanifard (2012) skrev i sin artikel fungerar 

konflikter som en inlärningskurva för alla organisationer och bör ses som ett inlärningsmoment 

av arbetsledare och därför ska tid säkerställas för att lösa dem för att bättre hantera liknande 

situationer i framtiden.  

Kortsiktigt verkar perioden varit jobbig för många, men som nu i efterhand haft en 

positiv effekt på företaget som gjort att både ledning och medarbetare blivit bättre på att 

kommunicera och hantera konflikter i allmänhet. Idag är ledningen öppen och tydlig med allt 

så att inget missuppfattas samt att det finns ett intranät för att få ut information vilket samtliga 

informanter verkar uppskatta. Vidare har företaget ISO-certifierat sig, vilket har gjort 

organisationen proffsigare och snäppet vassare på att skapa ett bra arbetsklimat och rutiner för 

att motverka potentiella problem som kan uppstå. Den nutida rekrytering av både unga och 

gamla tar informant 2 och 4 upp som något positivt, att de äldre kan hjälpa de yngre och de 

yngre kan bidra med positiv energi. Informant 1 och 4 poängterade att det idag finns fler 

specialister vilket minskar problem vid överlämningar som under perioden verkar ha orsakat 

problem. Både informant 2 och 3 beskriver att samarbetet inte fungerade särskilt bra under 

perioden och att företaget bör jobba med att försöka få avdelningarna att samarbeta under 

stressiga perioder i stället för tvärtom, att jobba som en enhet och bli mer delaktiga avdelningar 

emellan. Vidare tar informant 3 upp en önskan om att våga vara tydligare mot kunden om hur 

det ser ut för att slippa arga samtal från kunder och dispyter. Enligt informant 1 fungerar det 
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inte att under stressiga perioder grotta ner sig i sitt arbete och resonera “sluta gnäll, jobba på” 

då det inte är hållbart i längden.  

Utifrån samtliga informanters intervjusvar går det att utläsa att det är bättre att agera 

direkt, inte låta sin frustration gå ut över andra, fokusera mer på arbetet i stället för att spekulera 

och agera kontraproduktivt, kommunicera för att komma fram till en gemensam 

överenskommelse vid diskussion och samarbeta för att smidigare hantera stressiga perioder. 

Något som ledningen även nämner som viktigt är att vara tydlig med hur situationen ser ut och 

varför, då en aldrig kan vara tillräckligt tydlig. 

Samarbetet mellan avdelningarna var något som båda informanterna från 

medarbetarperspektivet betonade mer än informanterna från ledningen. Detta kan bero på att 

medarbetare i större utsträckning är mer bundna till att det fungerar mellan avdelningar för att 

själva slippa dispyter om ansvar och gränsdragningar, i kontrast till ledningen som är en mer 

självständig grupp. En möjlig lösning som verkar kunnat underlätta det mesta utifrån 

informanternas beskrivningar hade varit att i ett tidigare skede försöka rekrytera ny personal, 

vilket dock inte verkar vara helt lätt för mindre privata bolag eftersom rekrytering tar tid och 

kostar mycket pengar samt att hitta rätt person för jobbet inte är det lättaste. Vid rekrytering 

poängterar informant 4 att det är viktigt att informera och lära personer som anställs hur det kan 

se ut på privata vinstdrivande företag, exempelvis att behöva kämpa på under perioder med hög 

arbetsbelastning för att uppnå budgeten. Detta för att i ett tidigt skede förbereda dem på att 

jobbiga och tuffa perioder kan förekomma samt för att få dem att förstå varför det kan se ut som 

det gör.  

Samtliga informanter menar att stödet de till slut fick var väldigt hjälpsamt och 

informant 1,2 och 3 påpekar hur essentiellt det är att utveckla ett bra klimat där kollegor vågar 

fråga varandra hur de mår för att mer lättsamt ta sig igenom stressiga perioder med hög 

arbetsbelastning.  

Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det vore intressant att ta fallstudien vidare genom att få tag på informanter 

som sade upp sig i samband med den turbulenta perioden på företaget och således få tillgång 

till deras perspektiv. Detta var något som vi från början ämnade göra, men då tiden var knapp 

och informanten som vi hade i åtanke inte var tillgänglig inom tidsramen för vår 

uppsatsexamination valde vi att endast fokusera på två perspektiv: medarbetar- och 
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ledningsperspektiv.  Det tredje perspektivet hade kunnat ge oss en annan infallsvinkel på våra 

resultat och analys. 

Det finns vissa utmaningar med att kunna applicera vår studie i andra kontexter och på 

andra mindre företag eftersom vi specificerat oss så pass mycket. Det hade varit intressant att 

ta våra resultat och jämföra dessa med en fallstudie om konflikter på ett större företag, detta för 

att se om det föreligger någon skillnad i bakomliggande orsaker och hanteringen av konflikter.  

Slutsatser 

I samband med att företaget expanderade och nyrekrytering för att utöka 

personalstyrkan inte var aktuellt på grund av den ekonomiska situationen blev ökad arbetsbörda 

för de anställda oundvikligt. Detta, i samband med otydliga gränsdragningar gällande ansvar 

mellan avdelningarna, brist på information från ledningens sida och dålig kommunikation, 

skapade en frustration hos många på företaget och arbetsplatsklimatet blev alltmer 

dysfunktionellt. Frustrationen ledde till ett kontraproduktivt beteende som inte gynnade 

företaget. Vad som tidigare forskning visar stämmer i hög grad överens med vad som skedde på 

företaget i fallstudien.  

Det är svårt att fastställa om konflikterna som uppstod hade kunnat undvikas ifall 

företaget och berörda hade agerat annorlunda eller om situationen var oundviklig. Dock är i 

huvudsak specifika, utmanande mål som är realistiska för dem som ska utföra arbetet viktigt för 

att de anställda ska känna motivation. Att även i ett tidigt skede utveckla grundregler och 

förslagsvis följa Process of Conflict Resolution’s åtta steg hade konflikten möjligtvis kunnat 

hejdas, eller iallafall hanteras bättre. Vidare att agera direkt genom att utveckla ett klimat där 

både anställda och ledning tar sig tiden att hitta kärnan till problemet hade kunnat vara en 

alternativ lösning för att motverka konflikterna som inträffade på företaget.  

Lärdomar som informanterna dragit från perioden innefattade i huvudsak att 

kommunikationen måste vara välfungerande och tydlig. Detta var något som samtliga 

informanter lyfte fram. Något som idag finns men som saknades tidigare är ett intranät för att 

lättare få ut information fortare som i sin tur kan stävja att spekulationer uppstår, rutiner i form 

av ISO-certifiering, samt fler resurser i form av anställda som i sin tur är specialiserade på sina 

respektive områden, exempelvis produktchef. Idag upplever informanterna att klimatet i större 

utsträckning främjar lyhördhet och öppenhet, både på ett organisatoriskt och psykosocialt plan.  
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Appendix 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Arbetsplatskultur  
Kan du nämna tre saker som definierar en välfungerande arbetsplats? (fri tolkning) 

Har det funnits en specifik period på företaget där du upplever att arbetsplatsen inte varit 

välfungerande och hur uttryckte det sig? (psykosocialt och/eller organisatoriskt) 

Om ja, under vilket ungefärligt tidsspann var det inte välfungerande (mellan vilka årsperioder)? 

Upplever du att någon/några av följande faktorer som enligt Arbetsmiljöverket skapar en god 

arbetsmiljö togs i beaktande på företaget under denna period?  

• utvecklad kommunikation, ett öppet klimat 

• samarbete  

• medinflytande/delaktighet/autonomi  

• erkännande (bli sedd för det du presterade) 

• att utvecklas och växa i din arbetsroll  

• att ha kontroll i/över arbetet  

• tydliga förväntningar och mål, lagom arbetstempo och arbetsbelastning  

• tillgång till administrativt och/eller personligt stöd 

Utifrån faktorerna ovan, hur upplever du att arbetsplatskulturen var under perioden som inte var 

välfungerande? 

Upplever du att ledningen under denna tid var närvarande/lätt att kontakta? 

Hur såg din relation till kollegorna ut under denna period? (exempelvis samhörighet, tillit, vilja att 

hjälpas åt, delad uppfattning om situationen, trevligt klimat sinsemellan) 

Kände du att du kunde prata om konflikter som uppstod med dina kollegor under denna period? 

Upplevde du att ni arbetade i team, använde er av ett så kallat teamarbete under perioden?  

Konflikt 
Vad tänker du på när du hör ordet konflikt på arbetsplatsen? 

Var vänlig och ge oss en grundläggande beskrivning om vilka slags konflikter som uppstod under 

perioden då det inte var välfungerande.  

Skulle du kunna ge ett exempel på en konfliktsituation du varit med om på arbetsplatsen under den 

perioden och din upplevelse av denna? 

Vad var det som inte fungerade och vilka orsaker låg bakom enligt dig? (exempelvis: brist på 

kommunikation, organisatoriska förändringar, oklara direktiv/mål, ostrukturerade arbetsuppgifter, brist 

på motivation, dålig konfliktlösningshantering, frånvarande ledning, icke gynnsamma möten)  

Vad upplever du hade kunnat göras på individnivå? 

Vad upplever du hade kunnat göras på ledningsnivå? 

Hur hade du velat se att det hanterades? 
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Hur agerade du när en konflikt uppstod under denna period? (exempelvis, höll du en låg profil under 

konflikten, kände du en vilja att försöka lösa problemet, försökte du tala med de inblandade, ta upp 

vad du ansåg var problemet med ledning/gruppen osv) 

Hur uppfattar du att konflikterna påverkade arbetsgruppen och på vilka sätt? (ex: tillit, gemensamma 

målsättningar, kommunikation, samarbete) 

Kände du att du själv var delaktig i konflikterna? Om ja, på vilket sätt?  

Hur definierar du en effektiv konflikthantering? (generellt idag) 

Hur definierar du en dålig konflikthantering? (generellt idag) 

Upplevde du att det fanns en effektiv konflikthantering under den här perioden? Om nej/ja, på vilket 

sätt? 

Du nämnde innan hur arbetskulturen var på företaget under perioden, på vilket sätt tror du den här 

perioden har påverkat konflikter och konflikthantering? 

Men skulle du då säga att det var mest uppgiftsinriktade konflikter som uppstod eller var det 

relationsinriktade, eller en kombination av dessa? 

Vilka resurser upplevde du att det fanns för att hantera konflikten? (exempelvis möten, mediator, 

kommunikation, närvarande ledning, mål) 

Fanns det en konflikthanteringspolicy? 

Lärdom 
Vad gjordes, enligt dig, så att det blev förändring på företaget, om det nu var så? 

Hur upplever du att företagets åtgärder för att förbättra situationen fungerade? 

Vad hade du velat veta då som du vet nu? 

Vilka lärdomar kan du dra av perioden och de konflikter som uppstod? 

Hur ser klimatet ut på arbetsplatsen idag jämfört med då (när konflikten var aktiv)? 

Hur hade man kunnat förhindra problemen som uppstod om de skulle uppstå idag?  

Har du något du vill tillägga innan vi avslutar denna intervju? 

 
 

Tack för din medverkan.   
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Bilaga 2: Infobrev 

Förfrågan om att delta i en fallstudie om konflikter i arbetslivet 

Syftet med studien är att utföra en fallstudie på företag X* med fokus på konfliktsituationer och 

konflikthantering på arbetsplatsen. På grund av rådande pandemi kommer hela studien genomföras på 

distans, via zoom-möten som är krypterade.  

Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är en del av utbildningen inom psykologi vid Lunds 

universitet. Studien kommer att genomföras med intervjuer under april månad. Intervjun kommer att 

beröra din uppfattning och erfarenhet av eventuella konflikter på arbetsplatsen. 

Intervjun beräknas ta ca 60 minuter. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas.  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras på ett sätt så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Endast uppsatsförfattare, handledare och eventuellt examinator 

kommer ha tillgång till råmaterialet. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ 

eller organisation kan identifieras. Redovisningen kommer vara en övergripande sammanställning av 

vad som framkommit genom allas intervjusvar och våra tolkningar av dessa. Du som har deltagit 

kommer att ges möjlighet att ge din syn på dina citat som valts ut innan publikation för att stärka din 

anonymitet. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att publiceras på LUP Student 

Papers där den som vill får tillgång till uppsatsen. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att 

förstöras när examensarbetet är slutfört och godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet om så önskas. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. 

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Ifall ja, vänligen svara på detta mejl. 

Vi som gör den här studien är Simon Ernedal och Sofie Persson. Vår handledare är Birgitta Wanek. 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Simon Ernedal                                                            Sofie Persson 

Student inom Beteendevetenskap                                  Student inom HR 

Mail: simon@ernedal.com                                     Mail: sofie.rebecca.persson@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

*för att bevara anonymitet benämns företaget i fråga som X 


