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Förord 
 
Från idé till färdigt resultat har denna uppsats varit en intressant och spännande resa. Vi har 

lagt ner mycket tid och energi för att färdigställa uppsatsen och på vägen har vi haft 

medgångar men också tagit oss igenom motgångar, både på egen hand och genom hjälp från 

andra. Nu när resan är över är vi stolta och nöjda över vårat slutresultat. 

 

Vi vill tacka vår handledare Ingmar Wictor för den hjälp och vägledning vi fått under 

seminarier och under handledning. Vi vill också tacka våra respondenter för deras tid, 

deltagande, hjälpsamhet, trevliga bemötande och inte minst för deras bidrag till 

genomförandet av studien. Tack även till övriga som har haft bra synpunkter och 

kommentarer på uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Andersson Elin Andrén 

Magnus Mattsson 



 

Abstract 
 
Title:  Fights, resistance, disputes, ugh conflicts! 

  

Course:  Bachelor dissertation in leadership  

 

Authors:   Johanna Andersson, Elin Andrén and Magnus Mattsson 

 

Advisor:   Ingemar Wictor 

 

Keywords: Conflict, prevent conflict, management, culture, communication 

and work environment.  

 

Problem formulation:  Which preventive actions against conflicts between employees do 

managers use at the workplace?     

 

Purpose:  With this study we would like to increase the understanding of 

which actions the manager can use to prevent conflicts at the 

workplace. We found out that there is a lack of information in this 

subject matter and therefore we wanted to lay focus on what 

actions the manager can use.    

 

Theoretical perspectives: We have in our theoretical perspective at first generally discussed  

how to prevent conflicts, further on we focused on three main 

  subjects. We have combined and used several different authors and 

  theories.        

 

Methodology: The study is a qualitative research method where by the empirical 

material has been collected through interviews.    

 

Results:  The results, of our study, are that managers work with actions in 

communication and culture to prevent workplace conflicts. Even 

though the study gave us mixed answers communication and 

culture was mentioned more frequently.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Strider, slitningar, tvister, usch konflikter!  

 

Uppsats nivå:  Kandidatuppsats i ledarskap 

 

Författare:   Johanna Andersson, Elin Andrén och Magnus Mattsson 

 

Handledare:  Ingemar Wictor 

 

Nyckelord: Konflikt, förebygga konflikter, chefskap, kultur, kommunikation 

och arbetsmiljö.  

 

Problemformulering:  Vilka förebyggande åtgärder mot konflikter mellan anställda 

använder sig chefer av i arbetslivet?  

 

Syfte: Vi vill med denna studie ge en ökad förståelse för vilka åtgärder 

chefer använder sig av för att förebygga konflikter på 

arbetsplatsen. Då vi känner att det finns brist på information i detta 

område vill vi belysa vilka åtgärder som chefer kan använda sig 

av.   

 

Teoretisk referensram:  I vår teoretiska referensram har vi valt att först generellt diskutera 

förebyggande åtgärder mot konflikter för att vidare fördjupa oss i 

tre huvudområden. Vi har använt oss av samt kombinerat olika 

författare och teorier. 

 

Metod: Studien är en kvalitativ undersökning där vi samlat in vårt 

empiriska material genom intervjuer.    

   

Resultat:   Det resultat vi har kommit fram till, genom vår studie, är att chefer  

arbetar med kommunikation och kultur som två åtgärder för att 

förebygga konflikter mellan anställda på arbetsplatsen. Dock har 

de svar vi fått varit blandade, men arbete med kommunikation och 

kultur har varit de två åtgärder som förekommit mer frekvent.   
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1. INLEDNING 

 
I denna del av uppsatsen avser vi att presentera vår problembakgrund, problemdiskussion, 

problemformulering och vårt syfte med uppsatsen. Vidare kommer vi även att förtydliga de 

centrala begrepp som studien kommer att belysa samt gå igenom uppsatsens disposition.  

 

1.1 Problembakgrund  

 

Människor vill idag ha ut mer av arbetet än bara lön (Bang, 1999). Individerna i samhället har 

i allt högre grad blivit medvetna om att de trots allt spenderar ungefär hälften av sitt vakna liv 

på arbetsplatsen och att arbetsplatsen bör göras till en trivsam plats där de kan tillgodose flera 

behov. Ahrenfelt och Berner (1992) argumenterar för att organisationer idag är mer komplexa 

än under och innan krigstiden. Vi har gått från en detaljtillverkning till en processtillverkning 

som kräver större hantering av information, människor och teknik. Arbete idag kräver därmed 

mera kunskap och engagemang av personalen. Det moderna arbetslivet kännetecknas bland 

annat av föränderlighet, individualisering, tidspress och upplösning av gränser och strukturer 

(Faresjö & Åkerlind, 2005).  I och med att arbetsförhållandena har ändrats till ett mer 

integrerat arbete har konflikter växt sig större och tätare, de uppkommer alltså lättare i dagens 

samhälle än vad de gjorde förr (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). 

 

Enligt Lennéer Axelson och Thylefors (1996) kommer ordet konflikt från latinets conflictus 

och betyder motsättning eller sammanstötning. Det finns inte någon övergripande vedertagen 

definition på vad konflikter är, författarna syftar till att det är en maktkamp, eller en kamp om 

knappa resurser. Vidare kan känslor ingå i begreppet, oftast fientliga sådana. Enligt Larsen 

(1999) finns det en konflikt när minst två parter i beroendeförhållande står mot varandra i en 

situation där båda parter aktivt motarbetar den andra parten att uppnå sina respektive mål.  

 

Konflikter är en social verklighet bland organisationer och även om konflikter kan ge stor 

skada så kan de också hjälpa en organisation att skapa de konkurrensfördelar den behöver för 

att ta bort de välutrustade konkurrenterna (Guttman, 2009). Konflikter är oundvikliga och kan 

vara antingen destruktiva eller positiva, en konflikt kan också stärka relationerna mellan 

individer (Cahn & Abigail, 2006). Enligt Larsen (2002) är konflikter något som finns mer 

eller mindre på alla arbetsplatser. Detta behöver inte vara något, som många upplever det, 

negativt och beroende på hur konflikten ser ut kan även positiva konsekvenser vara ett resultat 

av konflikten. Enligt Johansson (2007) uppfattas däremot en del konflikter som olustiga och 

något människan generellt vill fly från eller eliminera. Ljungström och Sagerberg (2004) 

skriver att det tar mycket energi att leva i och bredvid en konflikt eftersom individen då måste 

lägga tid på att fundera över vilken sida denne ska stå på, vilken strategi som ska användas 

och varför folk beter sig som de gör. Den energin som går åt skulle istället kunna läggas på 

kreativitet och effektivare arbete. Andra kan dock se de som energigivande, berikande och 

utvecklande, dessa människor ser därför konflikter som naturliga och inte alls farliga 

(Johansson, 2007).  Sammanfattningsvis bör alltså konflikter förebyggas på arbetsplatsen men 

endast de som har en negativ inverkan på personalen (Larsen, 2002). I denna studie behandlas 

konflikter som är på väg att driva åt det destruktiva hållet. 

 

Enligt Bohm och Laurell (2003) kan konflikter leda till hög personalomsättning, ohälsa så 

som sjukskrivningar, minskad motivation och ineffektivitet på arbetsplatsen, detta i sin tur 

leder till höga kostnader för företagen. Eftersom det är personen i den ledande positionen som 



 2 

har det övergripande ansvaret att avdelningen är effektiv och produktiv, för företagets 

överlevnad, har han/hon även indirekt ansvaret över att arbetsmiljön är bra och konfliktfri 

(Larsen, 2002).  

1.2 Problemdiskussion 

 

Tidigare forskning, litteratur, artiklar och studier inom området fokuserar mycket på vad 

konflikter är för fenomen, hur dessa ska lösas och hanteras samt vad de inblandade kan lära 

sig utav att lösa dessa. Vi har dock inte funnit så mycket relevant information om vad som 

kan göras för att förebygga konflikter på arbetsplatsen och hur företag på bästa sätt undviker 

att konflikter får ett destruktivt förlopp. Fortfarande är individer oskickliga i arbetslivet på att 

hantera konflikter och svåra situationer, men det går att bli bättre genom att träna (Ljungström 

& Sagerberg, 2004)  

 

Vi har tidigare nämnt att konflikter kan ge olika utfall och att företagen endast vill undvika de 

som har en negativ påverkan på organisationen. De positiva konflikterna som leder till 

utveckling inom en organisation bör försöka hållas under kontroll medan det är de tids och 

resurskrävande destruktiva konflikter som företagen bör lägga mer förebyggande vikt på 

(Larsen, 2002). Lennèer Axelson och Thylefors (1996) menar att företagen kan förebygga 

konflikter på arbetsplatsen via organisationsstrukturen genom att vid rekrytering och 

uppbyggnad av organisationen se till att rätt individer hamnar på rätt plats. Larsen (2002) tar 

upp mer förebyggande faktorer som teamutveckling och teamuppbyggnad, samtal, 

arbetsmiljöåtgärder men framför allt också kommunikationen mellan chef och anställd. 

Chefens sätt att leda spelar också en viktig roll i skapandet av en organisation med en 

samarbetskultur, genom att det är chefen som måste ta tag i de mellanmänskliga relationerna 

och ha förmåga att kunna läsa av situationer samt ändå lägga vikt på det formella uppdraget 

och resultatet (Johansson, 2007).       

 

En annan intressant synpunkt som Larsen (2002) gör oss medvetna om är att 

konflikthantering, när konflikter redan uppkommit är mycket tidskrävande och kostsamt 

vilket gör det bättre för de flesta företagen att satsa på förebyggande arbete, som oftast leder 

till att konfliktnivån sjunker vilket i sin tur leder till mindre stress, sjukskrivningar och 

hälsoproblem. Konflikter som inte hanterats på arbetsplatsen är den kostnad som förtagen kan 

minska mest (Philchuk, 2004). Under perioden 1992 till 2002 ökade de psykiska sjukdomarna 

som ledde till förtidspensionering och sjukbidrag från 17 till 28 procent, diagnosen utbrändhet 

fanns inte under tidigt 1900-talet men är idag tillsammans med depression de vanligaste 

orsakerna till långtidssjukskrivningar (Faresjö & Åkerlind, 2005). Vi uppfattar därmed att 

utbudet av dessa teorier och studier, om vad chefer kan göra för att förebygga konflikter, är 

väldigt smalt men vi anser också att det gör det ännu mer intressant att studera detta fenomen.  
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1.3 Problemformulering 

 

Utifrån vår problembakgrund och problemdiskussion har vi valt följande problemformulering 

till vår uppsats: 

 
Vilka förebyggande åtgärder mot konflikter mellan anställda använder sig chefer av i 

arbetslivet?  

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för vad chefer kan göra för att förebygga 

konflikter, som kan ta ett destruktivt förlopp, på sin arbetsplats. Vår studie är i första hand 

riktad till chefer men vi anser även att den kan vara intressant för individer som i framtiden 

har som mål att hamna på en chefsposition eller studenter som är intresserade av ledarskap.  

1.5 Centrala begrepp 

 

Konflikt – ”En konflikt föreligger när minst två ömsesidiga beroende parter står mot 

varandra i en situation där den ena parten aktivt försöker hindra den andra att nå sitt mål, 

samtidigt som den som blir hindrad slår tillbaka.” (Larsen, 2006, s. 10). När vi använder 

ordet konflikt i vår uppsats hänvisar vi till de konflikter som kan leda till ett destruktivt 

förlopp.   

 

Destruktiv konflikt – En destruktiv konflikt kan vara när den växt sig så stor att den styr våra 

känslor och beteende (Esbjörnsdotter, 2005). Den kan också gå in och påverka vårt omdöme 

samt den stjäl mycket energi som vi kunnat använda till bättre saker.   

 

Chefskap – ”Management seeks to produce predictability and order by setting operational 

goals, establishing action plans with timetables, and allocating resources; organizing and 

staffing (establishing structure, assigning people to jobs); and monitoring results and solving 

problems.” (Yukl, 2006, s. 6). I vår uppsats har inte chefen bara sin formella roll utan även 

rollen som ledare.   

 

Förebygga – ”Vidta åtgärder i förväg för att förhindra (viss skadlig utveckling) ofta med avs. 

på hälsotillstånd” (Nationalencyklopedin, 2010) I vår uppsats används ordet för att förklara 

hur chefer kan förebygga så att konflikter inte får ett destruktivt förlopp.  

1.6 Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa vår studie till fem företag inom Halmstads kommun. Intervjuerna har 

genomförts med VD:n på respektive företag där vi endast diskuterat konflikter och vad de gör 

för att förebygger konflikter på deras arbetsplats, alltså inte konflikthantering. Studien 

involverar inte medarbetarnas perspektiv på att förebygga konflikter, utan endast chefens. Vi 

har valt detta perspektiv för att djupare kunna analysera vad chefer gör för att förebygga 

konflikter och inte vad medarbetarna anser görs eller bör göras. Skillnader i manligt och 

kvinnligt kommer inte heller att jämföras då vi valt att inte analysera genus i vår studie. 

Företagen vi valt att intervjua kommer från den privata sektorn. Vi har också valt att inte 

studera fackets påverkan på arbetsmiljöarbetet för att förebygga konflikter. 



 4 

1.7 Uppsatsens disposition  

 

 
 

Figur 1.1 Dispositionsmodell (Egenkonstruerad)  

 

Inledning 

I inledningen börjar vi med att presentera den problembakgrund och problemdiskussion som 

lett oss fram till vår problemformulering. Vidare tar vi upp det syftet vi har med studien och 

de begrepp vi anser är centrala i studien samt avgränsningarna. Problembakgrunden och 

problemdiskussionen är byggd på den teori vi har läst in oss på och ska väcka intresse och 

förståelse för vad vi kommer att analysera och diskutera i studien.  

 

Teoretisk referensram 

Vidare pressenteras ingående den teoretiska referensramen vi anser är relevant för studien. Vi 

går in på konflikter och förebyggandet av konflikter. Då vi läst in oss på teori och gått igenom 

olika alternativ som chefen kan jobba med för att förebygga konflikter på arbetsplatsen har vi 

bestämt oss för att närmare fördjupa oss i tre områden som vi anser berör den största delen av 

teorin. Vi tycker att de huvudsakliga områdena en chef kan använda för att påverka och 

förebygga konflikter är företagskulturen, kommunikation och arbetsmiljön. 
 

Metod 

I tredje kapitlet beskriver vi de metoder vi använt oss av för att besvara vår 

problemformulering genom att beskriva vilken typ av studie vi valt att göra och varför. Vi går 

även in på hur vi gått tillväga då vi samlat in vår teori och empiri samt analyserar reliabiliteten 

och validiteten i studien.  

 

Empiri 

I empirin har vi gjort en sammanställning av vad de chefer, vi intervjuat, gör för att förebygga 

konflikter på deras arbetsplats. Vi belyser även informationen vi fått fram när vi diskuterat de 

tre huvudområdena, kultur, kommunikation och arbetsmiljö.  

 

Analys 

I det femte kapitlet analyserar vi den information vi fått fram i empirin med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Vi lyfter fram likheter och olikheter samt ger en ny syn på den 

sammanfattande modellen från teorin. 

 

Slutsats  

Slutligen presenterar vi det resultat vi fått fram, egna åsikter, implikationer samt ger förslag 

på fortsatt forskning inom ämnet.   
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 
I denna del av uppsatsen avser vi att presentera vår teoretiska referensram. Vi kommer att 

börja med att diskutera vilka olika typer av konflikter det finns, och allmänt om förebyggande 

åtgärder för att förhindra dessa. Sedan fördjupar vi oss inom tre områden, kultur, 

kommunikation, arbetsmiljö, vilka vi valt att lägga fokus på som avgörande för förebyggandet 

av konflikter. 

 

2.1 Konflikter 

 

Konflikter har sin egen energi och kan därför ge både kraft och stimulans, chefen måste ta 

vara på de tillfällen då konflikter kan leda till utveckling och stimulans men också handskas 

med de andra som tar onödig energi genom destruktiva och skadliga förlopp (Ljungström & 

Sagerberg, 2004). De Dreu (2007) anser att det är svårt att förutspå om en konflikt ska bli 

positiv eller destruktiv och att konflikter först och främst hindrar individer i sitt arbete. För att 

undvika att konflikter tar för mycket energi bör organisationer ändra sin attityd gentemot 

konflikter (Guttman, 2009; Tjosvold, 1988). Larsen (2002) tar också upp att alla anställda bör 

utveckla en tolerans mot konflikter och se oenigheter som en resurs snarare än en källa till 

konflikter. Utan att ha möjlighet att uttrycka oenigheter och motsättningar öppet finns risken 

att de dyker upp i större skala senare och då kan ta ett destruktivt förlopp. Konflikter är inget 

att vara rädd för, konflikter är normala och viktiga för individers, gruppers och 

organisationers utveckling (Johansson, 2007). De Dreu (2007) anser dock att det är viktigt att 

förstå att konflikter finns i alla organisationer och att de är svåra att kontrollera. 

 

Överlag kan konflikter delas in i två huvudgrupper (Hyde, 2008). Den ena är 

arbetssystemskonflikter som innefattar policys, produktivitet, kvalitet arbetssätt och metoder. 

Den andra gruppen är beteendekonflikter som medför konflikter om beteenden som är 

accepterade eller inte accepterade, anklagande ifrågasättningar och skvaller. Den orsakande 

faktorn bakom beteendekonflikter är att anställda inte gillar vandra. Då individer inte kan 

förstå varandra och bli ense handlar olikheterna oftast om värderingar och personligheter, 

vilka är svåra att förändra (Ljungström & Sagerberg, 2004).  

 

Om en individ känner att dennes behov är hotade eller gränser överskrids är det naturligt att 

försvara sig (Ljungström & Sagerberg 2004). Om individen inte får information, inte kan 

påverka eller inte förstår känns det också oftast som ett hot mot tillvaron. Individer uppfattar 

olika händelser på olika sätt och det gör att de ibland missuppfattar signaler och riskerna att 

hamna i konflikt är därför väldigt många. Larsen (2002) tar upp orsaker som att individer har 

olika normer, värderingar och uppfattningar, kommunikationsproblem, intressemotsättningar 

och stress. Dessa olika anledningar till konflikters uppkomst ger oss olika konflikttyper, så 

som rollkonflikt, sakkonflikt, fördelningskonflikt (Ljungström & Sagerberg, 2004; Jordan, 

2006). Rollkonflikt uppstår när det är otydligt vem som ska göra vad och vad som ingår i de 

olika yrkesrollerna (Ljungström & Sagerberg, 2004). Sakkonflikt uppstår i diskussioner om 

faktafrågor på arbetsplatsen med tyngdpunkt på vad som är rätt och fel, bra och dåligt. I en 

fördelningskonflikt finns det meningsskiljaktigeter om något som går att dela upp (Jordan, 

2006). Det kan vara allt ifrån pengar, arbetsuppgifter, uppmärksamhet till mat, men det kan 

även handla om motsatsen till exempel att slippa kostnader, ansvar eller arbetsuppgifter. 
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En annan mycket frekvent konfliktorsak är vanliga missförstånd (Johansson, 2007; Larsen, 

2002; Ljungström & Sagerberg, 2004). Ofta förutsätter individer att parterna har samma 

utgångspunkter vid en diskussion. Verkligheten ser dock annorlunda ut då människor har 

olika erfarenheter och referensramar och dessa missförstånd reds oftast ut först när någon utav 

parterna ber den andre att förklara vad han/hon egentligen menar. Det finns däremot ofta 

risker för att vi slutar kommunicera med personer vi inte tycker om eller respekterar (Larsen, 

2002).  Här kommer kommunikationen in som en annan stor konfliktorsak eftersom brist på 

kommunikation kan leda till konflikter.  

 

Chefer har ansvaret att besvara arbetsplatskonflikter vid rätt tidpunkt och så effektivt som 

möjligt (Hyde, 2008). Vid arbetssystemskonflikter är det hans/hennes jobb att gå in och ta tag 

i konflikten så snabbt det går och vid beteendekonflikter ligger ansvar i att se till och påminna 

personalen om vilket beteende som är accepterat och vilken typ av arbetsplatsstandard som 

ska hållas. Tydliga tecken på att situationen behöver undersökas kan vara att stämningen är 

dålig på arbetsplatsen, chefen ser få leenden, produktionen sjunker och sjukskrivningarna ökar 

(Larsen, 2002). Chefen bör skaffa sig kunskaper om hur han/hon kan förebygga konflikter och 

lösa skadliga konflikter som redan inträffat. Men chefen bör också lära känna sin 

organisation, de regelverk som existerar samt maktmedel som finns att tillgå.  

2.2 Förebyggande av konflikter 

 

Genom att kontinuerligt övervaka situationen tillsammans med särskilda åtgärder kan chefer 

förbättra den psykosociala arbetsmiljön, kommunikationen och samarbetsförhållanden som 

förebygger att konflikter får ett destruktivt förlopp (Larsen, 2002). Att arbeta förebyggande är 

ett sätt att lära grupper och individer att ta tag i sina konflikter tidigt och föra de till en dialog 

eller diskussion (Johansson, 2007). Guttman (2009) anser att chefer och anställda, i många 

fall, aldrig gått igenom hur konflikter kan hanteras på arbetsplatsen men att det är något alla 

organisationer ska göra. Det är för företagets bästa att ge alla anställda information och 

utbildning om konflikter och om vad företaget gör för att förebygga dessa (Larsen, 2002). En 

ökad kunskap om konflikter genererar i en förståelse för hur den anställde själv beter sig i en 

konfliktsituation vilket gör att han/hon får större kontroll över sitt beteende (Bohm & Laurell, 

2003). Dessutom leder det till att den anställde lättare tar upp åsikter och 

meningsskiljaktigheter i organisationen, eftersom denne känner sig själv och upplever då inte 

konflikter lika farliga. Att utbilda sina anställda och chefer inom området är därför en 

förebyggande åtgärd. För att öka möjligheterna till att skapa en god relation utan missförstånd 

är det också bra att både beskriva sig själv och ens referensramar samt att fråga efter de andra 

anställdas uppfattningar och bilder (Ljungström & Sagerberg, 2004). Genom att göra detta 

skapar det en tydlighet och därmed möjlighet att klara ut sådant som kan bidra till konflikter i 

framtiden.  

  

Strukturen och organisationens utformning kan förebygga konflikter (Lennèer Axelsson & 

Thylefors, 1996). Struktur består av hur företag fördelar arbete, fattar beslut, fördelar makt 

och resurser samt organisationens ramar som gör det möjligt att nå målen (Ljungström & 

Sagerberg, 2004). Om anställda är osäkra på vad som gäller på sin arbetsplats och inte får 

reda på det, skaffar de sig ändå information genom mer subtila sätt och det kan skapa 

konflikter om regelsystem, krav och rutiner. Att hålla anställda informerade och uppdaterade 

är ett sätt att förebygga konflikter (Harolds & Woods, 2006). Jordan (2007) säger, genom att 

titta på arbetsplatskonflikter är det uppenbart att destruktiva konfliktförlopp skulle ha kunnat 

förebyggas om de anställda som varit inblandade haft någonstans att vända sig till med 
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frustrationerna. Anställda behöver förstå sambanden i organisationen och känna att de vet 

vem de ska vända sig till med viktiga frågor (Ljungström & Sagerberg, 2004).  

 

Alla anställda måste känna att de har rätt att tala fritt om saker som rör arbetsgruppen på deras 

enhet (Guttman, 2009). Om de anställda får lov att ha olika åsikter och framföra dessa, finns 

det istället möjlighet att kommunicera ihop uppfattningarna och dämpa eventuella kostnader 

på grund av konflikter (Ljungström & Sagerberg, 2004). Konflikter handlar genomgående om 

företagskulturen eftersom det är kulturen som berättar hur samtliga i företaget ska bete sig 

(Hyde, 2008).  Företagen bör därmed uppmuntra normer som säger att alla anställda, oavsett 

position, ska uttrycka sina känslor och idéer fullt ut (Tjosvold, 1988). Få medarbetarna 

delaktiga vid problemlösning och beslutstagande är också något som förbättrar 

kommunikationen, minskar konflikter och ökar kvalitén på arbetslivet.      

2.3 Kultur 

 

En stark kultur har en positiv effekt på människors motivation och en gemensam kultur bidrar 

till att människor känner samhörighet och ansvar gentemot organisationen (Ekman, 2003). 

Kulturen påverkar organisationsmedlemmarnas sätt att tänka och handla (Bang, 1999). 

Kulturen är styrande genom att den anger modeller för hur medarbetare ska uppfatta det som 

sker i organisationen, hur de bör handla i olika situationer och sätt att lösa interna och externa 

problem. En företagskultur präglar på vilket sätt människorna känner, tänker, värderar och 

reagerar på olika åsikter och idéer (Ekman, 2003). En företagskultur påverkar också de 

anställda i deras dagliga arbete, den är anammad av personalen och guidad av cheferna (Filho, 

2007). Vare sig chefen vill det eller ej så är organisationskulturen central för företaget och 

cheferna är med och präglar den, genom att med sitt beteende och beslut om till exempel 

belöning sända ut signaler som påverkar kulturen (Ekman, 2003). 

 

”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklats i en organisation när medlemmar samverkar med 

varandra och omvärlden” (Bang, 1999, s. 24) 

 

Definitionerna som finns är lika varandra och enligt Watson (2001) är företagskultur också 

den uppsättning normer och värderingar som delas av alla medlemmar i en organisation. 

Dessa normer och värderingar beskriver hur medlemmar i organisationen ska bete sig och hur 

de ska tänka men även vad som är bra och dåligt, rätt och fel. Den officiella kulturen som 

råder i ett företag är systemet av normer och värderingar som ledningen själva kommit fram 

till och försökt applicera på sina anställda, medan det även finns en inofficiell kultur som är 

de värderingar och normer som verkligen existerar och uppkommit av de anställdas 

personligheter och erfarenheter (Watson, 2001). Filho (2007) säger att den dominerande 

kulturen som råder på ett företag är reflekterad i personalens beteende. 

2.3.1 Värderingar 

Värderingar har olika funktioner och en utav dem är att värderingar hamnar i en hierarkisk 

ordning som hjälper till vid konfliktlösning och beslutsfattande (Bang, 1999). De hjälper till 

att välja mellan alternativ när den anställde befinner sig i en situation med olika motstridiga 

värderingar, genom att välja det beslutet som påverkar de värderingar som är högst i hierarkin 

minst. Bang (1999) tar upp att värderingar är stabila mål, ideal och prioriteringar som 

uppkommer genom handlingsmönster men också att det är en mental bild som människan 

använder sig av för att orientera sig i omgivningen. Han säger att chefen inte kan skriva ner 

värderingar på ett papper och förvänta sig att de anställda ska följa dessa, utan processen som 
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gör att människor tar till sig värderingar är mycket mer komplicerad än så. Chefer som 

fokuserar mycket på att skriva ner visionen, normer, värderingar och policys på papper till 

sina anställda är inte framgångsrika eftersom kulturen definieras och bildas av handlingarna 

på golvet (Bradt, 2008). Filho (2007) menar dock att när en organisation är så stor att cheferna 

inte har kontakt med alla anställda längre måste värderingar, policys och normer skrivas ner 

och göras mer formella. Men istället blir det väldigt väsentligt att se till att dessa nerskrivna 

värderingar också kommuniceras ner till personalen. Det räcker alltså inte med att någon 

berättar vilka värderingarna är utan chefen måste själv genom konkreta handlingar och 

beteende, leva efter de nya värderingarna för att anställda ska kunna ta till sig dessa (Bang, 

1999). 

2.3.2 Normer 

När en grupp varit tillsammans en viss tid skapas vissa förväntningar på varandras beteende 

och det är de som kallas för normer, dessa växer fram genom pågående aktiviteter i gruppen 

och blir tillslut regler för beteendet i gruppen (Bang, 1999). Normer omfattar alltså beteende 

som förväntas, accepteras eller stöds av gruppen oavsett om de är uttalade eller inte. Filho 

(2007) beskriver det som förväntningar, beteenden och principer som omfattar hur 

organisationen och dess personal förväntas att handla i olika situationer. 

 

Normer gäller oftast för fler än en människa och i flera situationer (Ekman, 2003). Det 

berättar hur vi ska göra i dessa situationer genom att peka ut vad som är lämpligt och tillåtet, 

rätt och fel. Normer är i princip stabila över en tidsperiod, men ändå föränderliga, genom att 

normer påverkar människors handlingar samtidigt som människors handlingar påverkar 

normerna (Ekman, 2003). Det är väsentligt att chefen är medveten om att en viktig del av 

kulturen är att normer kan variera mellan olika grupper inom samma företag (Bang, 1999). 

Chefer måste därmed förstå de normer som styr den vardagliga praktiken och en chef bör 

därför röra sig bland de anställda och ingå i småpratet istället för att enbart sitta på sitt kontor 

och använda mellanchefer som kommunikation (Ekman, 2003).   

2.3.3 Chefens roll i kulturen 

Det är cheferna som är de viktigaste kulturskaparna i en organisation eftersom de med hjälp 

av sin position har möjlighet att forma organisationen med sina verklighetsdefinitioner och få 

en grupp att anamma den (Schein, 1992). Chefers beteende och personlighet visas för de 

anställda i det dagliga arbetet och där igenom förmedlar en chef sitt sätt att hantera situationer 

som skapar normer, värderingar och arbetsprocedurer som efter en tid kommer att synas i 

kulturen (Filho, 2007). Det är vad chefen gör, säger och prioriterar som formar kulturen 

(Bradt, 2008). Dessa värderingar, som till en början är informella, blir tillslut regler för hela 

företaget och efterhand normer och värderingar som präglar hela organisationen (Filho, 2007). 

Bradt (2008) anser att kulturen medvetet kan skapas genom företagets ledarskap och att den 

borde göra det. Chefens viktigaste uppgift är att skapa kulturen samt att se till att chefen har 

den unika förmågan att förstå sig på kulturen som råder på arbetsplatsen och kunna arbeta 

med den (Schein, 1992).   

 

Enligt Bang (1999) finns det tekniker som en chef kan ta till för att stärka sin företagskultur, 

till exempel vid rekryteringen av ny personal utifrån då det måste tas reda på om företagets 

värderingar stämmer överrens med den eventuellt nyanställdes, så att varje individ som 

tillkommer till företaget har största potential att ta till sig företagskulturen och anamma den 

(Bang, 1999; Bradt, 2008). Att använda sig av normer och värderingar i tal är också en 

strategi för chefen (Bang, 1999). Eventuella ritualer och ceremonier som kan förekomma på 

en del företag vid kontraktsskrivning eller när säljarna nått sitt mål, präglar också kulturen 
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genom att det visas både inom företaget och utåt hur chefen/ledningen värderar det som har 

skett och ser till att alla medlemmar får ta del av evenemanget.   

 

En viktig och avgörande faktor till att förebygga konflikter är att skapa ett starkt 

teambyggande, vilket företaget kan göra genom att skapa en stark struktur och kultur, då de 

tydligt ska sätta gemensamma mål och normer, ha en ömsesidig förståelse och tydliggöra 

roller (Larsen, 2002). Detta är även något som Teh, Yong, Arumugam och Ooi, (2009) säger 

kan minska konflikter genom att chefen låter de anställda veta vad som förväntas av dem 

genom att tydliggöra mål och roller. Genom att göra det tydligt var företaget står idag och få 

alla att medverka mot gemensamma mål, minskas risken att bli desorienterad i otydliga 

målbilder (Ljungström & Sagerberg, 2004). Företeelser företaget också måste ha genomfört 

för att en organisation ska uppnå en önskad förståelse för hur de kan omvandla oenigheter till 

positiva diskussioner är att vision, mål, rollerna inom organisationen och företagets 

prioriteringar ska vara tydliga för alla anställda (Guttman, 2009). Bradt (2008) anser också att 

en chef bör definiera tre till fyra guidande principer och prioriteringar som företaget står för 

och när dessa definierats, använda dem i företagets alla diskussioner och beslut. När en chef 

måste delegera ut mer ansvar till sina anställda är det viktigt att guida dem så att de fortsätter 

följa företagets värderingar och på så sätt indirekt fortsätter att leda dem (Filho, 2007). 

Metoder som cheferna då ska använda sig av är att utrycka organisationens värderingar och 

normer i formellt skrivna visioner, missioner och policys.       

2.3.4 Samarbetskultur  

Genom att bygga upp en samarbetskultur där meningsskiljaktigheter och irritationer hanteras 

direkt kan organisationen tillsammans med medarbetarna förebygga konflikter på 

arbetsplatsen (Jordan, 2006). Den robusta samarbetskulturen bygger på god kommunikation 

för att fånga upp en eventuellt påbörjad konflikt och leda in den på positiva banor. Tjosvold 

(1988) tar också upp vikten av att de anställda måste förstå att de är beroende av varandra och 

att samarbete hjälper dem att diskutera konflikter öppet och skickligt. Samarbetskultur 

förebygger inte bara konflikter utan skapar också arbetsgemenskap och god kommunikation, 

vilket i sig minskar risken till att utveckla destruktiva konflikter (Jordan, 2006). 

 

I en studie av Jordan (2006) uppkom det att de arbetsplatser som hade en mycket väl 

fungerande samarbetskultur hade lyckats skapa en kommunikationskultur och ett sådant 

klimat som gjorde att det var lätt för medarbetarna att lösa de problem som dök upp i 

samarbetet, genom konstruktiva lösningsinriktade samtal. Han kom också fram till att en 

demokratisk samarbetskultur är det mest effektiva sättet att förebygga konflikter. Detta på 

grund av att demokratisk samarbetskultur har en sådan låg tröskel för var och en att själva 

kunna ta tag i samtal som löser de tvister som uppkommer (Jordan, 2006). Chefen måste inse 

att en del av hans/hennes roll är att hjälpa andra att diskutera och göra sina konflikter mer 

produktiva (Tjosvold, 1988). Det är chefens ansvar att skapa de rätta förutsättningarna där 

personalen kan utrycka sina åsikter och känslor. För att skapa en samarbetskultur anser Jordan 

(2006) det finns fyra komponenter som alla kan ge bidrag till att skapa en samarbetskultur. 

 

1) Individerna som verkar på en arbetsplats måste ha utvecklat en god kommunikation och 

vara lösningsorienterade personer. Just denna del kan chefen först och främst påverka vid 

rekryteringen. Rekryteringen som även Bang (1999) och Bradt (2008) tar upp som en viktig 

strategi för chefen.   

 

2) Chefskapet är en stor byggsten i uppbyggnaden av en samarbetskultur. Genom att chefen 

bjuder in till positiva samtal och tar initiativ till samtal när det behövs, utgör de själva ett gott 
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föredöme. Chefen som förste kulturskapare är också något som vi nämnt att bland annat Filho 

(2007) diskuterar.   

 

3) Kulturen så som de normer och värderingar vi tidigare nämnt genomsyrar organisationens 

relationer, kommunikationsformer och beteendemönster. Chefen ska fokusera på de positiva 

normer och värderingar som finns och se till att nyanställda skolas in i de normer och 

värderingar som skapar en samarbetskultur. Det bästa är att definiera vilka värderingar som 

finns i företaget och försöka använda dem för att skapa en bättre företagskultur och styra de 

anställdas beteende (Bang, 1999). Filho (2007) tar också upp att chefen tillsammans med sin 

personal, via diskussioner, ska repetera de normer och värderingar som finns på företaget. 

Dessa diskussioner kan lämpligen förekomma vartannat år i form av workshops då de även 

ska granska och ta upp företagets vision och mission.   

 

4) Strukturen är viktig på så sätt att strukturen anger organisationens formella delar så som 

fördelning av roller, ansvar, regler och beslutsformer. Dessa måste också vara tydliga för alla 

anställda, vilket även är en konfliktförebyggande åtgärd då de anställda vet vart de kan vända 

sig för att ta upp gemensamma problem till en konstruktiv dialog. Även strukturen är något 

som vi tagit upp tidigare som både Guttman, (2009), Larsen (2002) och Ljungström och 

Sagerberg (2004) diskuterar som en viktig del för att förebygga konflikter.                

2.4 Kommunikation 

 

En viktig del för att lyckas med att förebygga konflikter ligger i kommunikationen (Lennèer 

Axelson & Thylefors, 1996). Enligt Hesslefors Persson och Håkansson (2003) sker 

kommunikation mellan minst två parter. Den ena parten är en mottagare, och den andra är 

sändare som vill förmedla något. Möjligheten att koda är oändlig, och de signalsystem 

individer använder sig av är både verbala och icke-verbala signaler, vilka visas med koppling 

till våra ord. Varje kodning som en person skickar behöver avkodas av mottagaren, och även 

om det ofta fungerar bra kan det bli problem då inte kommunikationssignalerna stämmer 

överens med varandra, och avkodningen blir fel, vilket kan leda till misstolkningar och andra 

motsättningar (Ahrenfelt & Berner, 1992; Hesslefors Persson & Håkansson, 2003). När 

antalet som arbetar tillsammans ökar blir kommunikationsmöjligheterna flera (Hesslefors 

Persson & Håkansson, 2003). Författarna förtydligar vikten av att en organisation är öppen 

och tydlig med kodsystemet för att förenkla för medarbetarna. 

2.4.1 Chefens roll i kommunikationen 

 

På grund av modern informationsteknik som mail, intranät med mera har chefens roll, som 

informationsspridare, blivit mindre påtaglig (Simonsson, 2002). Nackdelen med den nya 

informationstekniken är att organisationer lätt drabbas av ett överflöde av information vilket 

lätt kan leda till misstolkningar och ovisshet. Det blir svårt för anställd att skilja på oviktig 

och viktigt information, och även om de nås av informationen är det inte säkert att de vet hur 

de ska tolka den. Chefens uppgift ska vara att sortera ut den viktiga informationen samt tolka 

och anpassa den så att den blir meningsfull och användbar. Enligt Harolds och Wood (2006) 

måste en chef lägga vikt och fokus på att mottagaren får förståelse för informationen. Ibland 

är det tillräckligt med ett skrivet meddelande så som brev eller mail, med tydlig och faktisk 

information, men om informationen är komplex och otydlig, som kan behöva förtydligas, är 

det bättre med ett ”ansikte mot ansikte” möte. Balliet (2009) kom i sina studier fram till att 

”ansikte mot ansikte” kommunikation har ett väsentligt större inflytande över samarbetet 

mellan anställda och viljan att anstränga sig än om kommunikationen var skriftlig. Detta för 
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att muntlig kommunikation är mer dynamisk och flytande än skrift som gör det möjligt för 

anställda att mer noggrant adressera vikten av det aktuella ärendet. Det är även något Schiller 

och Cui (2010) håller med om då de säger att anställda är mer öppna i sin kommunikation när 

de kommunicerar ”ansikte mot ansikte” än vid skriftliga meddelande. Det är enligt Simonsson 

(2002) den anställdes föreställningar och engagemang, snarare än regler och order som skapar 

den sammanhållande och drivande kraften inom ett företag. För att förebygga konflikter på 

arbetsplatsen bör chefen reflektera över vad det är för ingredienser som bidrar till ett bra 

samarbete och god kommunikation (Ljungström & Sagerberg, 2004). Som att till exempel 

utveckla feedback system så alla känner sig uppskattade och sedda, eller se till att belöningar 

som finns stöttar ömsesidighet och samarbete så att avundsjuka kan undvikas.  

2.4.2 Öppna/direkta kommunikationslinjer 

Att arbeta med att öppna upp kommunikationen mellan olika avdelningar på arbetsplatsen är 

ett bra sätt att förebygga konflikter (Bohm & Laurell, 2003). Harolds och Wood (2006) menar 

att en bra chef bör ha konstant öppna kommunikationslinjer, för att både kunna vara medveten 

om befintliga problem men även förutspå möjliga framtida konflikter. Öppen kommunikation 

och möten gör att både individer men även hela projektgrupper, känner att de kan ställa frågor 

till sina chefer och medverka i ett forum, där det finns möjlighet att utforma gemensamma 

mål, vilket ökar moralen och gruppens effektivitet. Hyde (2008) diskuterar dock att en chef 

måste vara tydlig med hur anställda ska förhålla sig om chefen har en ”öppen dörr” policy. 

Chefen måste göra det klart för anställda att det måste vara legitima och sakliga frågor de 

kommer med om det är tänkt att chefen ska ta sig tid till dessa. 

 

Missförstånd och olikheter som leder till konflikter kan förebyggas genom arbetsplatsmöten 

och liknande vardagliga företeelser (Lennéer Axelson & Thylefors, 1996). Enligt Simonsson 

(2002) måste det finnas plats för diskussion och dialog för att få ut det mesta av 

kommunikationen, och för att anställda ska känna att de har en möjlighet att vara delaktiga. På 

grund av att chefen ofta har en fullspäckad agenda för möten med anställda finns dock risken 

att det istället blir en envägskommunikation där informationen bara går en väg. Chefen bör 

därför försöka göra utrymme i dessa möten för öppenhet och spontanitet.  

2.4.3 Medarbetarsamtal 

Ett av de tyngsta hjälpmedel en chef har till sitt förfogande för att förebygga konflikter och 

ohälsa är medarbetarsamtalet (Larsen, 2002). Medarbetarsamtalet är chefens bästa möjlighet 

att registrera och reda ut förhållanden som kan ha negativ inverkan på arbetsmiljön och de 

anställdas insatser, för att sedan kunna göra något åt dem. Medarbetarsamtalet är också 

chefens bästa möjlighet att få se företaget ur de anställdas ögon, och få inblick i hur livet ser 

ut inom organisationen. Jordan (2008) menar att det mest grundläggande en chef kan göra för 

att förebygga konflikter är att lyssna omsorgsfullt. Det är först när chefen lyssnat som denne 

kan utveckla synpunkter och önskemål, kring vissa situationer. 

 

Hesslefors Persson och Håkansson (2003) menar att medarbetarsamtal ska ske minst en gång 

om året och att det är viktigt att först och främst skapa en god samtalsmiljö. Chefen bör sätta 

av ordentligt med tid, hitta en plats där parterna känner sig trygga och ostörda. Dessutom bör 

chefen skapa tydliga ramar för vad samtalet ska handla om och varför samtalet ska äga rum, 

detta skapar trygghet för den anställda, och poängtera att det som sägs stannar i rummet. 

Hesslefors Persson och Håkansson (2003) anser att medarbetarsamtalen är en perfekt 

möjlighet för att visa på brister eller möjligheter i chefens ledarskap. Chefen måste få 

medarbetaren att känna sig trygg nog att ge feedback på hur chefen sköter sitt jobb.  
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2.4.4 Feedback 

Det är viktigt att chefen kan säga ifrån och ge konstruktiv feedback vid oenigheter, men det är 

lika viktigt att det görs på ett professionellt sätt så att önskvärt resultat uppnås och så att 

chefen inte riskerar att få sina medarbetare att må psykiskt dåligt och därigenom starta 

konflikter (Larsen, 2002). Enligt Moore (2007) är det viktigt för alla inblandade, både chefen 

och anställda att de håller sig objektiva och inte agerar emotionellt, utan håller sig till fakta 

när det förs samtal kring olika uppgifter och ärenden för att förhindra konflikter. Harolds och 

Woods (2006) menar också att chefen bör akta sig för att använda generaliseringar eller 

ospecificerade uttryck vid vardagliga samtal eller utvecklingssamtal. Enligt Moore (2007) är 

det viktigt att chefen adresserar själva beteendet och inte personen. Att säga att en person är 

lat eller har en dålig attityd leder inte till förändring då den anställda ser detta som en 

personlig attack. Chefen bör istället poängtera vad personen gjort eller sagt som kräver 

förändring.  

2.5 Arbetsmiljö   

 

Enligt Nenzén (2002) beror många konflikter på brister i arbetsmiljön. Arbetsmiljö kan 

beskrivas som de upplevelser en anställd har på arbetsplatsen och omfattar både fysiska, 

psykiska och sociala aspekter (Iseskog, 2009). Den psykosociala arbetsmiljön beskrivs som 

den upplevda verkligheten och de förhållanden människor har till varandra på arbetsplatsen 

och innefattar bland annat relationer mellan anställda, relationen till ledningen och medverkan 

i arbetet (Håkansson, 2005, ref.i Zanderin (red.), 2005). Enligt Nenzén (2002) har under de 

senaste åren psykiska och sociala hälsorisker i arbetslivet hamnat i ökat fokus och de 

psykosociala arbetsmiljöproblemen är starkt kopplade till arbetsorganisation. Med 

arbetsorganisation menas de möjligheter en anställd har till att påverka sin arbetssituation, i 

detta ingår vad denne ska göra, när det ska göras och hur denne ska utföra arbetet (Iseskog, 

2009). Konflikter är ett kännetecken på en osund arbetsorganisation och leder till en 

urholkning av värderingar, värdighet, humör och vilja (Miller, 2000). Enligt Nenzén (2002) 

kan en dålig arbetsorganisation på arbetsplatsen skapa relationsproblem mellan anställda, 

detta eftersom arbetets innehåll och utformning påverkar de sociala relationer som finns på 

arbetsplatsen. Relationsproblem i form av konflikter behöver ofta stora tidskrävande 

bearbetningar, i detta arbete bör ledningen se över hur arbetet fördelas och hur företaget leds.  

2.5.1 Arbetsmiljöarbete 

Enligt lag ska företag idag bedriva arbetsmiljöarbete, detta tituleras systematiskt 

arbetsmiljöarbete och som namnet indikerar ska arbetet bedrivas systematiskt (Iseskog, 2009). 

”2a § Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 

som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.” (Sveriges 

rikes lag) 

 

Arbetsmiljöarbete är till för att kvalitetssäkra arbetsmiljön, förebygga ohälsa och skapa en 

tillfredställande arbetsplats. Arbetsmiljöarbete går ut på att sätta upp policys och rutiner som 

ska efterföljas på arbetsplatsen (Micha Lange, 2002). Vidare ska risker i arbetsmiljön på 

arbetsplatsen finnas och åtgärdas, med hjälp av handlingsplaner om detta behövs. Slutligen 

kräver arbetsmiljöarbete uppföljning både av de åtgärder som sätts in och arbetsmiljöarbetet 

som helhet. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet handlar om att se olika förändringar som kan 

behövas göra för att verksamheten ska fungera bättre (Micha Lange, 2002).   
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Arbetsmiljöarbetet är ofta utdelegerat till chefer och övrig personal på arbetsplatsen (Nenzén, 

2002). Huvudansvaret för arbetet ligger dock alltid hos den högste chefen (Micha Lange, 

2002). Det är han/hon som ska se till att uppgifterna bli gjorda samt att den som blir delegerad 

till ansvaret har kompetens och befogenhet att sköta dessa. Chefer som har stark koppling till 

personal har ofta möjlighet att se signaler om brister i verksamheten därför bör dessa ha 

arbetsmiljöuppgifter fördelade bland sig. I och med att det är personalen som har den största 

kunskapen om arbetsförhållandena på arbetsplatsen bör dessa få ta del i arbetsmiljöarbetet. 

Cestnick (2006) säger att system som anställda arbetar i ska förbättras med hjälp av 

personalen. I den psykosociala arbetsmiljön är det extra viktigt att personalen deltar eftersom 

lösningarna finns hos personalen och det är endast de tillsammans som kan lösa svårigheterna 

(Micha Lange, 2002). 

 

2.5.2 Delaktighet och tydlighet 

 

Att skapa struktur är en viktig del i det förebyggande konfliktarbetet, detta kan göras genom 

organisationsplaner vilka beskriver ansvarsområden och befogenheter (Johansson, 2007). 

Genom att göra organisationsplaner får den anställda en tydlig bild av de gränser som arbetet 

utgör och vad den anställda har för krav på sig. När den anställda inte vet vem som ska göra 

vad och vem som har ansvar för vad i företaget uppstår spänningar vilket kan leda till 

konflikter (Bohm & Laurell, 2003). För mycket frihet när de anställda tar på sig mer ansvar 

kan leda till att konflikterna ökar (Teh et al., 2009). Dock är det viktigt att den anställda har en 

balans mellan struktur och frihet i sitt arbete (Lennéer Axelson & Thylefors 1996). 

 

För att förebygga konflikter på arbetsplatsen är det viktigt att normalisera begreppet konflikt, 

detta går ut på att minska rädslan för konflikter i företaget (Bohm & Laurell, 2003). I många 

företag undviks gärna konflikter, en möjlig konsekvens av att sända ut sådana signaler blir att 

personalen inte framför sina åsikter. Detta kan skapa en underliggande irritation hos 

personalen och kan i slutändan leda till konflikt. Utifrån den synvinkel är det därför viktigt att 

skapa en arbetsmiljö som godtar olikheter som något naturligt och en arbetsmiljö som 

godtycker att anställda inte alltid måste vara överrens. Om de anställda tar upp sina åsikter 

och diskuterar meningsskiljaktigheter leder dessa mer sällan till konflikter (Bohm & Laurell, 

2003). 

 

Företag kan även förebygga konflikter genom att skapa system för konflikthantering, det är 

bra för anställda att veta hur de ska gå tillväga om en konflikt skulle uppstå (Bohm & Laurell, 

2003). Detta är något även Micha Lange (2002) tar upp, författaren anser att det är viktigt att 

personalen har vetskap om vilken chef som har vilket ansvarsområde så de vet var de ska 

vända sig till när problem uppstår. En bra förebyggande åtgärd kan därmed vara att företagen 

har rutiner för konflikthantering, alla bör veta när han/hon ska ta upp en konflikt, vem de ska 

prata med, hur de ska gå tillväga och hur konfliktsituationen bör hanteras (Bohm & Laurell, 

2003). Att skapa policy eller handlingsplaner för konflikter ger struktur, det förtydligar och 

ger beredskap (Johansson 2007). 

 

Stress har ökat i dagens samhälle (Ljungström & Sagerberg, 2004) och är idag ett stort 

arbetsmiljöproblem (Håkansson, 2005, ref.i Zanderin (red.), 2005). Om stressnivån är hög 

leder detta ofta till konflikter på arbetsplatsen (Bohm & Laurell, 2003). Förmågan att 

kommunicera minskar också vid stress vilket skapar konflikter, samtidigt så skapar konflikter 

på arbetsplatsen i sig stress och det kan lätt bli så att individer hamnar i en ondcirkel 

(Ljungström & Sagerberg, 2004). När konflikter uppstått har studier visat att stress är den 
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främsta orsaken till att anställda sjukskriver sig (Philchuk, 2004). Det kan vara bra för företag 

att ha en handlingsplan för stress i sitt arbetsmiljöarbete (Micha Lange, 2002). Denna bör 

kartlägga vad som orsakar stress för att hitta lösningar på dessa problem. Genom att göra den 

anställde delaktig och ge den möjlighet att påverka sin egen arbetssituation kan chefen 

förebygga och minska stressen (Nenzén, 2002; Micha Lange, 2002). Vidare är det även 

viktigt att den anställde får socialt stöd både från chefen och från medarbetarna. 

 

 

Figur 2.1 Stressmodell (Egenkonstruerad) 

2.5.3 Chefens roll i arbetsmiljön 

 

Chefskapet har en viktig del i den psykosociala arbetsmiljön (Nenzén, 2002). En aktiv chef är 

en bra förebyggande metod mot konflikter på arbetsplatsen (Bohm & Laurell, 2003). Med en 

aktiv chef avses att denne ser och kan identifiera svårigheter på arbetsplatsen men samtidigt 

också ha kompetens och utrymme att agera. Även inom arbetsmiljöarbete är det viktigt att 

chefen har återkommande samtal med sina anställda, detta ger möjlighet till stimulans och 

stöd. Samtal gör det även möjligt för chefen att få en ökad förståelse för hur arbetet fungerar 

och se de eventuella problem som kan uppstå i arbetsmiljön. Därmed kan det även sägas att 

chefens kontakt med de anställda är viktigt för att denne ska kunna ta arbetsmiljöansvar och 

skapa en väl fungerande arbetsmiljö (Nenzén, 2002).  

 

Anställda mår bra och trivs på jobbet genom trygghet (Ljungström & Sagerberg, 2004). 

Trygghet skapas genom att anställda vet att de kan sitt jobb, de har kunskaper, erfarenheter 

och förmågor som gör att de känner sig säkra i olika situationer och inte behöver tveka. Det 

finns såklart situationer som kräver rätt hantering, stor erfarenhet, mod och självtillit hos den 

anställde som därmed gör det väsentligt för en chef att ta reda på vad som utgör 

trygghetsbasen hos de olika anställda och var tryggheten eventuellt skulle behöva ökas. 

Cestnick (2006) nämner även vikten av att fråga en anställd om deras behov och finna deras 

nivå av tillfredställelse. Ljungström och Sagerberg (2004) tar upp att en byggsten som behövs 

för att förebygga risken för konflikter, genom att trivas och må bra på jobbet, är stimulans. 

För att få stimulans och vara vaken och pigg behöver en anställd variation i tillvaron. En 

annan del av stimulansen är också att den anställde har möjlighet att utvecklas, genom att 

växa i kunskaper, insikter och erfarenheter och på så sätt bli mogen för andra uppgifter. Att ha 

samtal med anställda är därför en förebyggande åtgärd mot konflikter (Larsen, 2002).     

 

 



 15 

2.6 Sammanfattande modell 

 

Alla tre huvudområdena har gemensamma delar men främst genom chefskapet och strukturen. 

Dessa två delar tar också en stor plats i teorin, om vad chefen ska jobba med för att förebygga 

konflikter på arbetsplatsen. Vidare har varje huvudområde några delar utöver chefskapet och 

struktur som utmärker varje huvudområde var för sig. I kulturen ska chefen jobba med de 

normer och värderingar som han/hon vill ska prägla organisationen. I kommunikationen ska 

chefen arbeta med medarbetarsamtal och öppen/direkt kommunikation och i arbetsmiljön ska 

företaget och chefen jobba med att skapa delaktighet och tydlighet på arbetsplatsen. Varje 

huvudområdes enskilda delar tillsammans med chefskap och struktur leder till tre strategier, 

samarbetskultur, god kommunikation och tillfredställande arbetsmiljö som kan användas för 

att förebygga konflikter.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.2 Sammanfattande modell (Egenkonstruerad)  
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3. METOD 

 
I denna del av uppsatsen avser vi att beskriva vilka metoder vi använt i vår studie och varför 

vi valt de metoder som vi gjort. Vi kommer i detta avsnitt ta upp bland annat hur vi sökt 

information, litteratur och data samt granska dess validitet och reliabilitet.  

 

Efter egna praktiska arbetslivserfarenheter valde vi respektive VD på företagen som 

respondenter eftersom vår upplevelse är att det är de som har den övergripande 

informationen.   

 

3.1 Forskningsansats 

 

Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ undersökning till vår studie, då denna samt 

problemformuleringen avser att gå in mer på djupet i ett relativt outforskat ämne. Enligt 

Jacobsen (2002) bör en problemformulering av denna typ undersökas med hjälp utav en 

kvalitativ ansats, då forskaren vill gå på djupet i ämnet och få fram nyanserad data. Vidare 

kräver detta enligt författaren att fokus ligger på ett fåtal enheter. Vi har därmed valt att 

intervjua ett fåtal företag vilket kommer att ge oss ett intensivt upplägg (Jacobsen, 2002). I ett 

intensivt upplägg görs antigen en fallstudie eller små-N-studie. Vi har genomfört små-N-

studier då vi ville få många olika nyanser på vårt fenomen och få fram ny information. 

Fenomenet ska kunna belysas utifrån olika utgångspunkter vilket vi får genom att använda 

fler än en enhet.  I och med att vi valt en kvalitativ ansats såg vi möjligheter till mer öppna 

frågor och följdfrågor vilket gjorde att vi fick djupare och bättre information (Jacobsen, 

2002). Vi kunde dessutom minska missförstånden i undersökningen då vi hade en personlig 

kontakt med våra respondenter. Genom att vara på plats vid intervjutillfällena kunde vi 

definiera begrepp och reda ut eventuella frågetecken hos våra respondenter.  

 

Med tanke på typen av studie vi gjort har vi valt att börja med en deduktiv ansats som senare i 

studien övergått till en abduktiv ansats. Med deduktion menas att studien ”går från teori till 

empiri”, först samlas data in från tidigare rön och forskare vilket bygger upp förväntningar på 

hur verkligheten ser ut, därefter samlas empiri in för att se om förväntningarna stämmer 

(Jacobsen, 2002). Denna typ av start behövde vi göra för att ha en teoretisk bas att stå på 

innan intervjuerna skulle genomföras. Enligt Jacobsen (2002) kan forskaren förbise 

information om fenomenet då denne endast sökt efter det som har ansett vara relevant och kan 

därmed gå miste om information som ligger utanför dennes insamlade teori. Vi valde att först 

leta upp teorier till studien som vi sedan byggde vår intervjuguide på. Dock valde vi att göra 

en öppen intervjuguide där de inledande frågorna inte tog upp de huvudområden som vi funnit 

i teorin, utan dessa handlade allmänt om vilka åtgärder respondenterna använde sig utav för 

att förebygga konflikter. Detta gjorde vi för att inte som i den deduktiva ansatsen utesluta 

viktig information som eventuellt kunde dyka upp. Det var i detta skede som studien övergick 

till en mer abduktiv ansats. En abduktiv ansats möjliggör att under processens gång utveckla 

empirin samt förfina och justera teorin (Alvesson & Sköldberg, 1994). Efter insamling av 

empiri kunde nu mindre relevant data tas bort och mer fokus läggas på det fakta som framkom 

i det empiriska materialet.    
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3.2 Litteraturstudier  

 

Vår teoretiska referensram bygger på den information som vi samlat in främst från böcker och 

artiklar. Böckerna har vi hittat genom att söka i Högskolans bibliotekskatalog, Hulda och 

genom att söka i Halmstad stadsbibliotekskatalog. De artiklar vi funnit relevanta har vi fått 

fram genom att söka i högskolebibliotekets databaser så som ABI/Inform, Jstore, Emerald, 

Google schoolar och Academic Search Elite. Men vi har även sökt i databasen ELIN genom 

Lunds universitet. De sökord vi främst har använt är, prevent, conflicts, work environment, 

workplace conflict, interpersonal conflicts, communication, organizational culture, corporate 

culture, management och leadership. Dessa ord har vi använt i diverse kombinationer. Vi har 

även sökt på samtliga av dess engelska ords svenska översättningar.    

3.3 Urvalsmetod 

 

När vi skulle göra vårt urval av respondenter till vår studie satte vi upp vissa kriterier för hur 

urvalet skulle se ut. I vårt urval bestämde vi oss för att vi ville ha en spridning hos 

respondenterna i form av att de är inom olika branscher. Vi ville ha möjlighet att få fram 

skillnader och olika uppfattningar om samma fenomen. Därför valde vi denna spridning och 

det är något som Jacobsen (2002) kallar för heterogena respondenter, då de har olika 

bakgrunder. Vi hade även som kriterium att få intervjua VD:n på företaget. Enligt Jacobsen 

(2002) ska urvalet vara ändamålsenligt, med detta menas att urvalet ska spegla den 

information forskaren vill få tag i. Vi valde att vända oss till företag i Halmstad kommun för 

att nå VD:n på plats vid företagets huvudsäte. De fem företagen vi vänt oss till har cirka 150 

till 250 anställda. Företag vid denna storlek är tillräckligt stora för att områden som 

arbetsmiljö och kommunikation ska få ett omfattande arbete. Enligt Herring (2008) försvåras 

kommunikation desto flera anställda det finns i företaget. Vi ville också med vårt urval 

försöka få inblick i ämnet istället för att gå på djupet i en bransch. Utefter kraven vi satt upp i 

form av storlek, sätesstad och bransch letade vi upp lämpliga företag på Internet och gjorde 

sedan ett bekvämlighetsurval, som enligt Jacobsen (2002) innebär att forskaren väljer 

respondenter efter tillgänglighet. Förfrågningar samt bokningar av intervjuer skedde via 

telefonsamtal.  

3.4 Datainsamling 

 

Som tidigare nämnt har vi valt en kvalitativ ansats till vår studie. Vi har också valt ett mindre 

antal intervjuer för att på så sätt kunna göra en djupare tolkning av det insamlade materialet 

(Kvale, 1997). Vi ville hålla intervjuguiden relativt öppen för att inte styra respondenten för 

mycket så att vi kunde få ut information genom en diskussion. Men samtidigt använde vi oss 

av ett strukturerat upplägg då vi hade en del områden som vi behövde få besvarade för att vår 

studie skulle uppfylla sitt syfte. Den kvalitativa forskningsintervjun ska vara fokuserad på ett 

speciellt tema men inte innehålla för standardiserade frågor eller ledande frågor (Kvale, 

1997). Vi genomförde en intervju tidigare än de andra, som förstudie, för att ha möjlighet att 

inför fortsatta intervjuer utöka eller komplettera intervjuguiden. Detta var dock något vi inte 

behövde göra då vi tyckte informationen vi fick var relevant för studien. Samtliga intervjuer 

skedde genom personliga möten på en plats vald av respondenten. Vi besökte därför våra 

respondenter på deras arbetsplats för att de skulle få lika förutsättningar och känna sig trygg i 

situationen och därmed friare kunna tala om sina känslor och upplevelser. Vi deltog alla tre i 

intervjun varav en var huvudintervjuare, en medintervjuare och den tredje antecknade och 

spelade in samtalet. Samtalen spelades in med hjälp av en elektronisk diktafon. Att använda 
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sig av en inspelning vid intervjun ger intervjuaren chans att koncentrera sig på ämnet och 

samtalet samt att det ger möjlighet att efter intervjun avslutats gå tillbaka för omlyssning 

(Kvale, 1997).  

3.5 Analys metod 

 

Vår intervjuguide är utformad efter vår sammanfattande modell av teorin. Detta gjorde vi för 

att få ut en bra empiri i förhållande till teorin, för att sedan kunna göra en så omfattande 

analys som möjligt. Vi valde även att forma intervjuguiden efter modellen för att 

genomgående få en tydlig struktur i studien. För att göra en analys måste material som 

samlats in i första hand organiseras (Denscombe, 2000). Efter att ha genomfört intervjuerna 

med våra respondenter har vi därför valt att skriva ner de bandinspelningar som gjordes i text. 

Detta gjorde vi för att få en bättre överblick över materialet och därmed förenkla analysen 

(Denscombe, 2000; Kvale, 1997). Efter det att vi samlat alla intervjuer i textformat gjorde vi 

en kartläggning av materialet. Meningen med kartläggningen var att eliminera det onödiga 

materialet som inte var av relevans för uppsatsen syfte eller teoretiska antaganden (Kvale, 

1997). Vi valde att sammanfatta texten till en kortare mer relevant text som blev vår empiri 

något som Jacobsen (2002) kallar annotering. Empirin valde vi även att göra i löpande text 

där vi blandade respondenternas svar i olika kategorier utifrån de ämnen vi behandlat i 

teoridelen. Kategorisering gör det möjligt att se hur respondenterna svarat under de olika 

kategorier som forskaren formulerat och på så sätt jämföra svaren för att se hur de skiljer sig 

åt eller liknar varandra (Jacobsen, 2002). Våra huvudkategorier som vi kallar huvudområden 

var kultur, kommunikation och arbetsmiljö. Därefter var det möjligt för oss att lättare finna de 

samband som fanns i och mellan de olika kategorierna, detta i enlighet med Jacobsen (2002).  

3.6 Reliabilitet, validitet och generalisering 

 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som måste undersökas för att avgöra hur giltiga och 

tillförlitliga våra slutsatser av studien är (Jacobsen, 2002). Validitet bedömer huruvida giltig 

studien är och reliabilitet i sin tur hur tillförlitlig den är. Validiteten kan kontrolleras genom 

att data är av rätt karaktär för det som undersöks och om datan har uppmätts på ett riktigt sätt 

(Denscombe, 2009). Tillförlitligheten av studien kan kontrolleras genom att fråga sig om 

huruvida resultatet av studien skulle bli detsamma om någon annan genomförde den. För att 

få en uppfattning om tillförlitligheten ska forskaren redogöra för målet med forskningen, 

syften, teorier, hur forskningen genomförts och hur forskaren resonerat bakom beslut som 

fattas under processen.  

 

Det är viktigt för en studie att respondenterna är korrekt utvalda och att respondenterna ger 

forskaren uppriktig information (Jacobsen, 2002). Enligt Denscombe (2009) kan det hända att 

respondenten, på grund av intervjuarens närvaro, gör uttalanden som inte stämmer överrens 

med handling, detta kallas för intervjueffekten. Vi upplevde dock inte att respondenterna 

påverkades av vår närvaro under intervjuerna. Vidare upplever vi att vi har, under intervjuns 

gång, kunnat styrka riktigheten och relevansen i datan och på så sätt förhindrat felaktig 

information från respondenten sida (Denscombe, 2009). Vi valde att göra en studie om 

konflikter som kan anses vara ett känsligt ämne för våra respondenter, vi var därför 

uppmärksamma på att de kan ha haft motiv att ge oss en snedvriden bild av hur verkligheten 

ser ut (Jacobsen, 2002).  

 

Beroende på att forskare ofta ensamma utför och tolkar intervjuerna i analysen kan detta 

resultera i att forskarens egna perspektiv inverkar på resultatet (Kvale, 1997). Detta fenomen 
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ger en ensidig bild av resultatet, dock kan detta kontrolleras genom att vara flera uttolkare vid 

intervjuer och analys. Då vi var tre stycken som har utfört och tolkat intervjuerna ger detta en 

mer objektiv bild av den tolkning vi gjort av de svar vi fått från våra respondenter, vilket 

också lett till goda diskussioner. 

 

Generalisering innebär frågan om det går att hänvisa ett resultat i en situation som en slutsats 

till även andra situationer (Kvale 1997). För att kunna göra en sådan giltig generalisering 

krävs ett större antal undersökta enheter (Kvale 1997; Denscombe 2009). Då vi endast har 

undersökt fem enheter, anser vi inte att vi kan generalisera till alla befintliga företag.  

3.7 Källkritik  

 

Under processens gång har vi haft svårt att hitta relevanta artiklar till vår studie, det finns få 

exakta studier kring ämnet. Därmed har vi fått gå bakvägen och sökt efter mer generella 

artiklar som handlar om chefskap, konflikter, kultur, kommunikation och arbetsmiljö vilka är 

ämnen som litteraturen tagit upp som förebyggande åtgärder mot konflikter. De artiklar vi 

hittat har vi som nämnt funnit relevanta för vår studie men dock har vissa utav dem inte varit 

tillräckligt vetenskapligt styrkande. Vi har framför allt haft svårt att hitta artiklar inom 

huvudområdet arbetsmiljö. Vi tog hjälp av en bibliotekarie för att försöka bli av med detta 

problem med tyvärr utan framgång.     

 
Vi har valt att använd oss av en liten del studentlitteratur i vår studie och att det varit önskvärt 

att i största mån undvika detta för studiens kvalité. Denna litteratur har vi dock valt att 

använda oss av för att vi anser att den är relevant och passar in i vår studie. 

 

Eftersom vi valt att intervjua endast VD:n kan vi ha gått miste om respondenter som haft 

bättre insikt inom vissa områden. Hade vi valt någon annan respondent innebär det samtidigt i 

sin tur att vi kunnat gå miste om den informationen vi fått av VD:n. Att blanda in ytterligare 

respondenter hade resulterat i en markant ökning av tid och resurser.  

3.8 Efter studien 

 

När vi går tillbaka och tittar på vårt material anser vi att vi samlat in ett bra empiriskt underlag 

men att vi önskat få tag i en mer konkret teoretisk referensram. Då vi uppfattar att utbudet av 

artiklar varit begränsat så har det varit ett tidskrävande arbete att hitta den information med 

tillräcklig relevans vi behövt. De böcker vi hittat har däremot gett oss en bra grund för vår 

studie och vi anser att de synvinklar vi fått fram genom artiklarna kompletterat litteraturen 

och tillsammans har dessa gett oss ett godtagbart underlag.  

 

Våra respondenter hade alla många åsikter inom området förebygga konflikter. Efter 

intervjuerna kunde vi konstateras att intervjupersonerna överlag hade samma erfarenheter och 

åsikter om hur chefer förebygger konflikter. Däremot såg vi att branscherna hade en del 

inverkan på vart deras huvudfokus låg, vilka punkter i huvudområdena som de ville pointera 

mest. Vi hade inte som urvalskrav att respondenterna skulle ha erfarenheter inom området 

konflikter och förebygga konflikter. Dock visade det sig att samtliga hade detta vilket blev en 

stor fördel för resultatet av vår studie. På grund av de relevanta data vi fått fram av våra 

enheter, samt deras heterogenitet har det gett oss ett tillfredställande resultat.    

 

Inspelningarna har varit till god nytta för studien då dessa många gånger lyssnats av igen för 

att ge en försäkran om att all viktig empiri funnits med och att den tolkats korrekt.  
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4. EMPIRI 
 

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera vårt empiriska material. Vi börjar med att 

göra en kort presentation av våra respondenter. Vårt empiriska material kommer sedan att 

presenteras i löpande text under begreppens respektive rubriker.  

 

4.1 Presentation av respondenter 

    
Vi har i vår studie valt att hålla våra respondenters namn och företag anonyma på grund av att 

vi anser att konflikter är ett känsligt ämne. Eftersom vi valt att vända oss till företag med 150-

250 anställda i Halmstadkommun kände vi också att viss data bör elimineras för att minska 

risken för identifiering. Detta val har vi gjort efter Kvales (1997) diskussion om 

konfidentialitet. Problem som också kan uppstå kan exempelvis vara att svaren blir 

konstruerade utifrån vad respondenten tror är det rätta samt att respondenten väljer bort svar 

som kan vara omstridda och som denne inte vill förknippas med offentligt. Vi har därmed valt 

att döpa om våra respondenter till fiktiva namn för att ändå underlätta läsningen och 

förståelsen. Viss fakta kommer att presenteras om respondenterna då vi känner att det är 

väsentligt för vår studie.  
 

Respondent 1 – Karl 

Har jobbat 14 år som chef inom olika företag. Två utav de åren har han varit VD på det 

aktuella företaget. Arbetar inom branschen omvårdnad.     

 

Respondent 2 – Lotta 

Har arbetat 25 år på företaget varav 10 år som VD. Jobbar inom servicebranschen.   

 

Respondent 3 – Max 

Har haft olika chefsroller både i Sverige och utomlands men varit VD på det aktuella företaget 

i 8 månader. Arbetar inom produktions- och tillverkningsbranschen. 

 

Respondent 4 – Per 

Började på företaget som ung och har sedan jobbat sig uppåt och varit VD och koncernchef i 

11 år. Arbetar inom försäljnings- och servicebranschen.   

 

Respondent 5 – Jan    

Har arbetat på det aktuella företaget i 30 år och varit VD och koncernchef där i 12 år. Jobbar 

inom industri- och tillverkningsbranschen.   

4.2 Konflikter 

 

Alla våra respondenter har en liknande syn på konflikter som negativa och Per säger att 

konflikter på arbetsplatsen är något som är väldigt svårt att lösa. Max anser dock rent spontant 

att konflikt ger en möjlighet, när vi inledde med frågan ”vad tänker du på när du hör ordet 

konflikt?”. Det framgick däremot efter hand att även de resterande fyra, ansåg att konflikter 

kan medbringa något positivt.  

 

”Konflikt är en störning i umgänget, konflikter i sig har en negativ laddning” (Jan, Personlig 

kommunikation, 26 mars, 2010) 
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Grunden till konflikter enligt samtliga respondenter härstammar sällan från 

organisationsproblem utan uppkommer istället främst från personliga motsättningar. Det kan 

bero på allt från att medarbetarna ser jobbet som olika viktigt till att de personligen känner 

ogillande mot andra personer inom organisationen. Karl menar att konflikter inte beror på 

själva arbetet eller arbetspress utan simpla saker som är personligt betingade. Karl anser också 

att konflikter kan bero på osäkerhet och Lotta tar upp att en stor orsak är brister i 

kommunikationen. Per påpekar att avundsjuka vid belöningar kan vara en orsak till konflikter 

och Max menar även att missförstånd är en underliggande faktor till dessa. Vidare menar Per 

och Lotta att också människors bakgrund och erfarenheter kan vara en anledning till 

konflikter. 

 

Att personalen presterar sämre när de befinner sig i en konflikt är något som alla våra 

respondenter tagit upp. Två utav dem går även vidare med att påpeka att det påverkar 

effektiviteten och lönsamheten för företaget. En annan viktig punkt som framför allt Per men 

även Karl tar upp är att de anställda mår psykiskt dåligt av att befinna sig i en konflikt vilket 

påverkar ens sätt att diskutera och anställda blir inlåsta i sina egna tankesätt.  

 

”Konflikter påverkar till att man felfokuserar” (Per, personlig kommunikation, 15 mars, 

2010) 

 

Inga utav våra respondenter har någon handlingsplan eller policy för hur de ska hantera 

konflikter på deras arbetsplats. 

 

”I konflikter är så oerhört mycket själar, hjärta och personligheter med och du kan inte säga 

jaha den konflikten står på sidan 38 och nästa på 36, det fungerar inte så” (Max, personlig 

kommunikation, 30 mars, 2010) 

 

Däremot har alla utav respondenterna information om vem som ska vara inblandade när det 

uppstått en större konflikt eller vid kriser. Jan, karl och Lotta berättar även att de har ett bra 

samarbete med personer utanför organisationen som de snabbt kan kontakta vid behov. Alla 

respondenter anser att chefens roll vid en konflikt är stor. Lotta och Max nämner att chefen 

inte ska vara rädd för konflikter utan att han/hon måste våga ta tag i problemet. Jan säger att 

chefens ansvar är att hjälpa medarbetarna ta sig ur konflikten medan både Karl och Per tycker 

att chefen i första hand ska låta dem försöka lösa det själva och inte blanda sig i förrän det gått 

för långt. Max påpekar därmed dilemmat att veta när chefen ska gå in då han anser att chefen 

inte ska förhasta sig men samtidigt ta nödvändiga beslut i tid. Endast Max utav våra 

respondenter har utbildning i konflikthantering däremot har total fyra utav våra företag någon 

inom organisationen med en sådan utbildning. Jan påpekar, som tidigare nämnt, att deras 

företag istället använder sig utav avtal med extern hjälp, vilket även övriga respondenter gör 

vid kriser och konflikter som de inte kunnat lösa själv. Ingen utav respondenterna har någon 

inplanerad tid för att förebygga och hantera konflikter, däremot påpekar Karl och Per att 

chefen måste ta sig tid när det behövs om de vill bli av med konflikten. Lotta menar också att 

personen på deras företag med konflikthanteringsutbildning även har som arbetsuppgift att ta 

sig tid när det behövs.  

 

”Vi tar oss tid när det behövs, det finns ingen planerad tid” (Karl, personlig kommunikation, 

23 mars, 2010) 
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4.3 Förebygga konflikter  

 
Våra respondenter hade olika syn på huruvida chefen ska förebygga alla konflikter på 

arbetsplatsen. Lotta anser att alla konflikter egentligen bör förebyggas, dock menar resterande 

respondenter att konflikter kan tillföra något i organisationen. Max anser att det inte går att 

förebygga alla konflikter, dessutom tror han att det är något konstruktivt i konflikter och ser 

möjligheter i dessa. Även Per och Karl är negativt inställda till att förebygga alla konflikter 

och båda två har inställningen att de inte vill förebygga alla konflikter. Per menar att chefen 

inte ska hindra personalen att själva ta initiativ och Karl menar att konflikter kan tillföra 

utveckling i organisationen. Jan skiljer på negativa och positiva konflikter, positiva vill han 

inte förebygga.  

 

”Man kan inte skapa en arbetsplats där alla går och ler hela tiden, det är människor vi talar 

om” (Jan, personlig kommunikation, 26 mars 2010) 

 

Alla respondenter anser att det är chefens ansvar att förebygga konflikter på arbetsplatsen. 

Även om respondenterna inte anser att chefen ska ingripa i konflikten direkt, så anser de att 

det är deras ansvar att förebygga konflikten så att den inte förvärras. Per menar att chefen ska 

lösa konflikten efter det individuella läget, ibland kan det vara bra att låta de inblandade i 

konflikten vara och ingripa först när det går så långt att konflikten påverkar verksamheten. 

Detta är något även Max nämner, han anser att det är i första hand upp till medarbetarna 

själva att lösa konflikten, går inte detta är det avdelningschefens ansvar att ingripa, när Max 

ingriper har det gått långt, han säger själv att: 

 

”Det brukar vara så att när det hamnar på detta bord då har det varit att det bränner i 

knutarna, men jag tycker det är logiskt att, och det bästa är att dem löser det där” (Max, 

personlig kommunikation, 30 mars, 2010)      

 

Per anser att chefen förebygger konflikter när en anställd vet vad som sker genom att de får 

information och blir delaktiga, men han anser också att han/hon framför allt förebygger 

konflikter genom att lyssna. 

 

”Genom att du lyssnar får du delaktighet… Får jag det från er så är delaktigheten hundra 

gånger större! Lyssna och sen led samtalet dit du vill ha det… Plantera fröet också får du sen 

svaret som du vill ha tillbaka.” (Per, personlig kommunikation, 15 mars, 2010)   

 

Lotta tar upp att chefen förebygger konflikter genom tydlighet. Karl och Max anser att normer 

och värderingar i företagskulturen utgör en viktig del i att förebygga konflikter. Max anser att 

den anställde ska kunna säga det han/hon vill och vara den han/hon är och inte vara rädd för 

att uttrycka sig. Vidare anser han att chefen måste in i konflikten och lära känna människorna 

i den, varför det är si och så, ibland handlar det om missuppfattningar. Lotta är inne på samma 

spår och säger att chefen ska umgås med de anställda för att förutse konflikter, detta är något 

även Karl tar upp. Inga utav respondenterna hade någon nedskriven plan eller policy för att 

förebygga konflikter. Jan, Lotta och Per tog däremot upp att det finns nedskrivet material, 

som kan användas till att förebygga konflikter, indirekt i företagens handböcker, planer, 

policys och intranät. Karl nämner också vikten av att informera sina anställda men han anser 

dessutom att det är viktigt att vara ärlig, stå för sina handlingar och att ha en vision för vad det 

är företaget vill. Jan och andra sidan anser att han inte direkt tänker aktivt på att förebygga 

konflikter utan att han istället har möjlighet att ta tag i konflikter i arbetet med 

medarbetarsamtalen och neutraliserar dem. Jan menar att detta är något som ingår i det 
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löpande ledarskapet och när konflikter uppstår måste chefen i tid gå in och styra konflikten åt 

det bästa hållet. Vidare tror respondenterna att chefen på något sätt också kan öka sin förmåga 

att förebygga eller förutse konflikter via erfarenhet. Per tror också på att utbildning ger större 

förmåga att förebygga eller förutse konflikter.  

4.4 Kultur  

 
”Kultur är vilka normer och värderingar man jobbar efter. Det har inte så mycket att göra 

med arbetet under dagarna utan vad som är accepterat och inte accepterat, det är ingenting 

man skriver om utan något man bygger upp.” (Jan, personlig kommunikation, 26 mars, 2010) 

 
Respondenterna beskriver företagskultur väldigt olika och att det är svårt att definiera. Lotta 

menar att det är svårt att ta på, att det ”sitter i väggarna” och att alla i företaget ska vara 

anpassade till organisationen, ett sätt att vara, klä sig, bete sig och kommunicera på. Per säger 

även han att det är svårt att ta på och att det behövs bedömas av folk utifrån. Karl säger att 

företagskulturen är något grundläggande eller fundamentalt, något som inte går att se men 

görs. Max i sin tur säger att företagskulturen är en lära som alla i företaget själv identifierar 

sig med. Han anser också att företagskulturen ger en gemenskap vilket även Per tar upp som 

menar att personalen har ett kul kamratskap på varje avdelning för sig. Han nämner även att 

säljarna alltid har sina säljkickoffer och att företaget varje år har ett gemensamt julbord. Jan 

tar upp att han två gånger per år håller tal inför hela organisationen.  

 

Max nämner att deras företagskultur är under uppbyggnad och därmed inte är så stark ännu, 

den kräver ytterligare utveckling. Han menar vidare att det är hans uppgift att vara en bra 

förebild för företagskulturen, företagskulturen ska byggas utefter honom då deras organisation 

är under förändring och han är ny VD. Han anser även att det är en utav hans viktigaste 

uppgifter att föra den företagskulturen vidare ner i organisationen. De normer och värderingar 

Max nämner är att alla i företaget ska ha en öppen dialog, entreprenörskap, var och en ska 

känna sig värdefulla, laganda och att företaget ska stå för kvalité, innovation och design. De 

andra respondenterna anser att de har en stark företagskultur. Jan anser att de är stolta över sin 

företagskultur och att den kännetecknas av att alla gör sitt bästa och görs inte det så beror det 

på att förutsättningarna inte finns. Han nämner även att alla kan göra fel men så länge det var i 

god vilja ska ingen behöva skämmas, det viktiga är att anställda aldrig ska behöva vara rädd 

för att tala om att de gjort fel. Lotta anser att företagskulturen är väldigt viktig, de normer och 

värderingar som finns är att alla på företaget ska värdera kunden, att hålla kvalité, lönsamhet 

och att personalen mår bra och trivs på arbetsplatsen. Hon nämner även att disciplin är viktigt. 

Karl anser att deras företagskultur står för ett bra bemötande. 

 

”Bemötande är fullständigt ingrodd i personalen, man ler och hälsar på varandra. Kulturen 

är personerna.”  (Karl, personlig kommunikation, 23 mars, 2010) 

 

Jan tar upp att de normer, värderingar och mål som finns på företaget är nedskrivna både i 

tryckt form och på intranätet. Även Per nämner att det finns en verksamhetshandbok på 

intranätet som tar upp målsättningar och policys. Lotta berättar att de har en broschyr med 

normer och värderingar som hjälper till att leda personalen. Jan nämner även att dessa, en 

gång om året, ska repeteras på avdelningsmötena och divisionsmötena. Han nämner också att 

de generella målen kommer uppifrån ledningen men att de har något såkallat ”fokus mål” där 

medarbetarna kan få vara med och diskutera riktningarna och möjligheterna en del. Karl 

nämner att även de står för öppenhet, nytänkande och vill gärna vara kända för kvalité. Per 

säger att företagskultur är andan i företaget och att denna består av gemenskap och trivsel. 
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Han anser även att de har en öppenhet som är unik och att anställda inte är rädd för att prata 

med cheferna. Per menar vidare att det finns en hög moral och lagmoral, alla ställer upp för 

varandra och ingen är utanför. Både Karl och Per tar upp att det finns olika kulturer på olika 

avdelningar, vilket chefen kan känna av bara genom att lyssna. Per berättar även att en del 

normer är starkare på vissa avdelningar än andra.      

 

Respondenterna har olika åsikter i huruvida det går att leda personalen genom 

företagskulturen. Karl anser att företagskulturen inte är något som går att rå på. Lotta och Per 

anser att det är ett svårt fenomen, Per menar att det inte går att byta normer och värderingar 

utan att det blir konflikter, för att göra det möjligt måste hela personalen bytas ut. Lotta anser 

dock att chefen kan leda företaget med företagskulturen och leda personalen med rätt 

restriktioner. Max tror på att leda genom företagets kultur och detta tror även Jan på som 

säger att chefen kan leda personalen genom att förmedla vad som är tillåtet och inte tillåtet.   

4.5 Kommunikation  

 

Alla respondenter anser att kommunikation är väldigt viktigt och alla anser att bra 

kommunikation är ett led till att förebygga konflikter.  

 

”Samtala och lyssna är ruskigt viktigt och absolut en nyckel till att minska och förebygga 

konflikter.” (Per, personlig kommunikation, 15 mars, 2010) 

 

Samtliga säger att de har en ”öppen dörr” och att de anställda är välkomna att prata. Per är den 

som går längst med konceptet ”öppen dörr”, han menar att det inte får finnas några dörrar och 

att väggarna ska vara gjorda av glas. Karl, Lotta och Max nämner även att de går runt i huset, 

pratar med de anställda och får en inblick i hur livet ser ut i företaget. Max förtydligar dock att 

om en anställd vill prata med honom måste denne vara förberedd. Att komma in till kontoret 

och prata om oviktiga saker är något som han har svårt för, då faller koncentrationen bort på 

annat.  Alla respondenter säger också att de kommunicerar via mail, telefon eller intranät. Jan 

anser att vid viktigare frågor ska chefen informera frågan vidare genom hierarkin, först förs en 

diskussion med avdelningscheferna som i sin tur för vidare informationen till sina 

underordnade.  

 

Tre av fem respondenter nämner att möten är viktig kommunikation. Lotta säger att hennes 

organisation byggs upp med hjälp av möten, en mötesindustri som hon själv kallar det, och 

här ska anställda och chefer kunna diskutera positiva och negativa ämnen kring företaget. 

Max nämner att även han har möten med anställda, där han kan få en möjlighet att fråga 

anställda vad de tycker och känner, för att få igång en diskussion. Max säger också att det 

finns olika sorters människor, vissa är väldigt pratglada andra är tysta, det är hans uppgift som 

chef att fördela tiden så att alla får möjligheten att komma till tals. Max förtydligar precis som 

Per att det är ytters viktigt som chef att kunna lyssna, att veta när det lämpar sig att lyssna 

istället för att prata.  Karl nämner att chefen ska vara objektiv, ärlig och stå vid det han/hon 

säger. Även om Karl anser att information är viktig, säger han att chefen ska vara restriktiv 

med den information denne förmedlar, den ska vara väsentlig och inte överflödig. Detta 

nämner även Per som säger att budskapet ska vara tydligt. Jan menar att osäkerhet är 

destruktivt, om den anställde inte vet vad chefen vill ha sagt kan denne tolka signaler fel och 

skapar egna föreställningar som inte stämmer överens med chefens egentliga budskap. Han 

nämner också att det är svårt att avgöra mängden och djupet i informationen som de anställda 

ska ta del av för att detta problem inte ska uppstå. 
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”Som anställda så måste man vilja ha information, för dem som vill ha information de är 

uppdaterade. Sen ska man naturligtvis hjälpa till och få människor att förstå hur man kan 

komma åt information, var man kan få den och att man kan fråga.” (Lotta, personlig 

kommunikation, 29 mars, 2010)  

 

Tre av fem respondenter tar upp feedback som en viktig del i kommunikationen och att när 

feedback ges ska denna helst vara av konstruktiv natur. Karl menar att detta inte är något 

formellt som protokollförs utan istället väldigt informellt. Lotta säger att feedback ges till alla 

och ofta, både positiva och negativa aspekter, medan Jan poängterar att feedback kan skifta 

väldigt beroende hur chefen och den anställda är som person. Fyra av fem uppmuntrar kritik 

från anställda om hur de sköter sitt arbete, samtliga menar att detta är något som är positivt. 

Dock påpekar de att denna kritik måste vara av konstruktiv natur och får absolut inte vara 

negativ, något som Max också menar att en chef måste kunna skilja på. Lotta säger att hon 

inte har något emot att ta till sig konstruktiv kritik så länge den är befogad och att det finns 

goda argument för den, först då kan hon ändra sig och backa i vissa frågor. 

 

”Är det något du vill kritisera, så vill jag att du kommer med nya förslag.” (Max, personlig 

kommunikation, 30 mars, 2010) 

 

Max är inne på samma linje som Lotta och menar att om någon vill kritisera något, så måste 

han/hon komma med förslag på hur det kan göras bättre. Han resonerar att om en person anser 

att något är felaktigt måste denna person ha en åsikt om något som gör det bättre, annars 

skulle det inte finnas anledning till kritiken i första början. Samtliga respondenter har 

medarbetarsamtal med sina anställda minst en gång per år. Dessa sker i vissa fall tillsammans 

med löneförhandlingen och i andra är de separata. Platsen för samtalen varierar även de enligt 

respondenterna. Karl och Max har det ofta på sitt kontor medan Lotta även kan ha det avskilt 

under frukosten. Lotta påpekar att det finns en struktur för hur dessa samtal mellan chef och 

anställd ska gå till men de blir oftast relativt informella då de regelbundet träffas under 

dagarna. Enligt Max är medarbetarsamtal en situation som ger både chefen och den anställda 

möjligheten till att utvecklas. Ett synsätt som han delar med Jan, som menar att de som är 

ärliga berättar för honom vad han ska göra för att bli en bättre chef, samtidigt som han gör 

detsamma för den anställda. Karls mening med dessa samtal är att komma med konstruktiv 

kritik, han menar att det ger en spegelbild på vad som är trivsel i verksamheten. Per lägger 

vikt på att genom medarbetarsamtalen utbilda de anställda. Han menar att den anställda här 

kan komma med krav på vidareutbildning inom olika områden. Per anser att den anställda har 

ett eget ansvar för sin vidareutbildning och kompetens i framtiden. Lotta tar även hon upp att 

det ska finnas tillfällen till utbildning och utveckling, och att företaget ska göra vad det kan 

för att göra detta möjligt. Lotta anser att syftet med medarbetarsamtal är att: 

 

”Stämma av med varandra och se till att alla drar åt samma håll.” (Lotta, personlig 

kommunikation, 29 mars, 2010) 

4.6 Arbetsmiljö 

 

Alla respondenter uppger att de jobbar med arbetsmiljöarbete i företagen, dock ser det olika ut 

i de olika företagen och detta arbete är ofta ut delegerat till andra på arbetsplatsen. Karl 

nämner att deras arbetsmiljöarbete ligger hos en speciell kommitté och att de för särskilda 

samtal med personalen om just arbetsmiljö, vilka dokumenteras. Han menar vidare att han 

informellt hör saker angående arbetsmiljön över spontana samtal till exempel under lunchen. 

Lotta säger att de har ett särskilt program för sitt arbetsmiljöarbete för att se till att det håller 



 26 

kvalité. Hon nämner även att arbetsmiljön tas upp som en särskild punkt under 

utvecklingssamtalen med anställda och på avdelningsmötena. 

 

”Oftast kommer detta i form av förslag från anställda/chefer om hur företaget kan göra något 

bättre.” (Lotta, personlig kommunikation, 29 mars, 2010) 

 

Per och Jan menar att det är andra än de själva som gör jobbet. Per säger att de har 

handlingsplaner för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till vilket gör att alla känner sig trygga i sin 

roll. Han nämner även att det är viktigt att få bekräftelse på det utförda arbetet och att få stöd 

från andra anställda och chefen när arbetet står still. Jan nämner att det som chefen gör blir 

accepterat och chefen kan inte göra på något annat sätt än det denne vill att de anställda ska 

göra. Chefen sätter exempel på hur andra kan bete sig på arbetsplatsen. Max i sin tur säger att 

de har en personalhandbok som de jobbar utefter. 

 

”Vi har en personalhandbok som vi jobbar intensivt med uppdateringar och anpassningar.” 

(Max, personlig kommunikation, 30 mars, 2010) 

 

Vidare diskuterar respondenterna hur arbetsmiljöarbetet ser ut hos dem. Per anser att det är 

viktigt att skapa en trivsam arbetsmiljö på arbetsplatsen. Han anser att desto mer den anställde 

trivs på arbetsplatsen desto mindre konflikter blir det. Max anser att det är oerhört viktigt att 

alla vårdar varandra på arbetsplatsen. Han säger även att det är viktigt att den anställde är 

aktiv och konstruktiv. Vidare säger Jan att det är viktigt att kunna få vara sig själv.  

 

”Skapa arbetsmiljö där man kan få vara sig själv och öppen och inte gå runt och vara ängslig 

om dagarna. Skapa en sådan miljö genom att låta det vara tillåtet, det måste kännas 

fullständigt naturligt att både få vara sig själv och annorlunda.”  (Jan, personlig 

kommunikation, 26 mars, 2010) 

 

När det kommer till stress är Jan den enda respondenten som uppger att de har en policy för 

detta. Övriga respondenter uppger att de inte har det. Lotta säger att stress är en del av 

verksamheten och att anställda måste tycka om stress för att klara av arbetet. Hon uppger även 

att fler konflikter uppstår när de har mindre att göra på arbetsplatsen. Per nämner att ämnet 

stress alltid tas upp under medarbetarsamtalen med personalen och uppger att många tycker 

om att känna lite stress och att stress är bra om den är positiv. 

 

Alla respondenter uppger att de anställda vet vilka uppgifter och ansvar de har. Per uppger att 

de har en arbetsfunktion till varje anställd. Max anger att de också jobbar på en form av 

arbetsfunktion till de anställda för att få en entydighet i företaget. Han säger dock att de som 

varit anställda länge vet vad de gör och kommer att fortsätta göra på detta vis. Jan säger att 

varje anställd har en arbetsbeskrivning. Karl säger att alla i verksamheten vet vad de ska göra 

men att det saknas en riktig beskrivning för det. Vad de ska göra är något anställda får 

beskrivit för sig när han/hon blir anställd.  

 

Alla respondenter säger att det finns hjälp att tillgå om en konflikt skulle uppstå, detta i form 

av extern hjälp. Per nämner att de har företagshälsovård och att det finns möjlighet till 

psykologisk hjälp. Han menar vidare att om det blir en destruktiv konflikt måste företaget ta 

hjälp utifrån om de inte klarar av att lösa den själv. Även resterande respondenter har kontrakt 

med företag om de behöver hjälp. Karl har funderingar på att anställa en psykolog till 

personalen. 
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5. ANALYS 

 
I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera vår analys. Analysen har vi tagit fram 

genom att jämföra de svar vi fått från våra intervjuer med den teoretiska referensramen. Här 

kommer både likheter och olikheter att presenteras. 

 

5.1 Konflikter  

 

Fyra utav våra respondenter ser konflikter som något negativ och resurskrävande. Det är 

något vi kan koppla till Johansson (2007) och Larsen (2002) som säger att konflikter oftast 

uppfattas som negativa och något människan generellt vill undvika. Per nämner också att 

konflikter på arbetsplatsen är svåra att lösa vilket även De Dreu (2007) anser då han säger att 

konflikter är svåra att kontrollera. Dock menar alla respondenter att konflikter också kan vara 

positiva, vilket även Johansson (2007) skriver att det finns de människor som ser konflikter 

som något energigivande och utvecklande. Max anser också att det finns något konstruktivt i 

konflikter och säger att han ser möjligheter i dessa. Detta kan vi dra likheter med Guttman 

(2009) som anser att organisationer måste ändra sitt synsätt att se på konflikter för att ha 

möjlighet att förebygga konflikter och Larsen (2002) som säger att organisationen bör se 

oenigheter som en resurs istället för en konfliktorsak.  

 

Enligt våra respondenter beror konflikter sällan på organisatoriska problem utan problem som 

istället uppkommer från personliga motsättningar. Det är två konflikttyper som Hyde (2008) 

tar upp, arbetssystemskonflikter och beteendekonflikter. Den orsakande faktorn bakom 

beteendekonflikter är att personerna inte gillar varandra. Ljungström och Sagerberg (2004) 

menar att det som är våra grundläggande personligheter är svåra att förändra och då de inte 

stämmer överens med någon annans får vi svårt att kommunicera. Lotta tar upp att en stor 

orsak till konflikter är brist i kommunikationen vilket vi även kan koppla till Larsen (2002) 

som säger att brist i kommunikationen kan leda till konflikter. Per menar att en grund till 

konflikter kan vara avundsjuka vid belöningar, detta kan enligt Jordan (2006) ses som en 

fördelningskonflikt vilken kan handla om hur resurser som pengar och arbetsuppgifter 

fördelas. Max tar även upp att missförstånd är en underliggande faktor till konflikter vilket 

också är något många utav författarna i teorin (Johansson, 2007; Larsen, 2002; Ljungström & 

Sagerberg 2004) säger är en vanlig konfliktorsak. Vidare menar Lotta och Per att människors 

olika erfarenheter och bakgrund kan bidra till att det bildas konflikter. Ljungström och 

Sagerberg (2004) anser att missförstånd, då anställda har olika bakgrunder och erfarenheter, 

kan minskas genom att beskriver sig själv och fråga efter den andres uppfattningar och bilder. 

Genom att göra det skapar det en tydlighet som hjälper till att klara ut oenigheter innan de blir 

konflikter.    

 

Våra respondenter tar upp att personalen presterar sämre när de befinner sig i en konflikt. 

Enligt Bohm och Laurell (2003) påverkas de anställda negativt av konflikter. Konflikter kan 

enligt författarna leda till ohälsa, minskad motivation och ineffektivitet. Två utav våra 

respondenter nämner att konflikter påverkar lönsamheten och effektiviteten bland anställda 

och två går vidare med att säga att konflikter kan leda till att anställda mår psykiskt dåligt. 

 

Alla respondenterna anser att chefen har ett stort ansvar vid konflikter. Max tar däremot upp 

dilemmat att veta när chefen ska gå in i en konflikt då han anser att han/hon inte ska förhasta 

sig men ändå ta ett nödvändigt beslut i tid. Hyde (2008) tar upp att det är chefens ansvar att 
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besvara arbetsplatskonflikter vid rätt tidpunkt och så effektivt som möjligt och Larsen (2002) 

tar upp att tydliga tecken då situationen behöver granskas är när stämningen känns dålig och 

få leenden syns. Lotta och Max nämner att chefen inte ska vara rädd för konflikter och att 

han/hon måste ta tag i problemet vilket vi kan koppla till Johansson (2007) som också säger 

att konflikter inte är något att vara rädd för utan något helt normalt i en organisation.    

5.2 Förebygga konflikter 

 

Endast Max utav våra respondenter har en utbildning i konflikthantering. Men fyra av de 

tillfrågade cheferna uppger att det finns utbildad personal inom ämnet konflikter på deras 

arbetsplats. Att utbilda sin personal eller sina chefer i konflikthantering ger en ökad kunskap 

om hur individen beter sig i en konfliktsituation (Bohm & Laurell, 2003). När individen inte 

är lika rädd för konflikter tar han/hon lättare upp sina åsikter och meningsskiljaktigheter vilket 

förebygger att konflikter uppkommer. Enligt Guttman (2009) har dock inte många chefer gått 

igenom hur företaget ska förebygga och hantera konflikter på deras arbetsplats, men att det är 

något som alla inom organisationen ska göra. Även Larsen (2002) tar upp att det är för 

företagets bästa att ge alla anställda information och utbildning om konflikter. Per tar upp att 

chefen kan öka sin förmåga att förebygga och förutse konflikter genom utbildning, men alla 

respondenterna anser främst att han/hon ökar denna förmåga genom den erfarenhet de samlar 

på sig under åren som chef. Vilket vi kan koppla till Larsen (2002) som säger att chefen bör 

skaffa sig kunskaper om hur han/hon kan förebygga konflikter, men chefer måste också lära 

känna sin organisation och de maktmedel som finns att tillgå för att lyckas. 

        

Alla respondenter anser att det är chefens ansvar att förebygga konflikter. Dock menar fyra av 

dessa att det antingen inte går eller att de inte vill förebygga alla konflikter. De som inte vill 

förebygga alla konflikter anser att vissa kan tillföra utveckling och initiativtagande i 

verksamheten. Detta är något som Ljungström och Sagerberg (2004) skriver om och de menar 

att chefen ska ta tillvara på konflikter som kan vara utvecklande och ge stimulans men också 

se till att ta hand om de konflikter som skadar och har destruktiva förlopp. Jan tar upp att han 

skiljer på negativa och positiva konflikter och menar att han endast vill förebygga de negativa. 

Däremot menar fyra av våra respondenter att chefen bör ingripa när konflikten är på väg att 

bli destruktiva och påverka verksamheten negativt vilket vi kan koppla till Ljungström och 

Sagerberg (2004) som säger att det är chefens ansvar att se till att konflikter inte växer sig 

stora.  

 

Per och Karl nämner att det är viktigt, i förebyggandet av konflikter, att informera personalen 

och göra de delaktiga och Lotta nämner att chefen förebygger konflikter genom tydlighet. 

Lennèer Axelson och Thylefors (1996) anser att strukturen och organisationens utformning 

förebygger konflikter. Även Harolds och Woods (2006) säger att hålla anställda informerade 

och uppdaterade är ett sätt att förebygga konflikter. Om anställda är osäkra på vad som gäller 

på deras arbetsplats kan det skapa konflikter (Ljungström & Sagerberg, 2004). Vidare säger 

författarna att anställda behöver förstå samband och veta till vem de ska vända sig med 

viktiga frågor. Delaktighet hos sina anställda är också något som Tjosvold (1988) diskuterar 

som anser att chefen ska få sina anställda delaktiga vid problemlösning och beslutstagande 

vilket förbättrar kommunikationen och minskar antalet konflikter.    

 

Karl och Max anser att chefen förebygger konflikter med hjälp av de normer och värderingar 

som finns i företagskulturen. Det kan vi koppla till Hyde (2008) som säger att konflikter 

genomgående handlar om kulturen eftersom det är företagskulturen som berättar vad som är 

accepterat och hur anställda ska bete sig. Max anser också att anställda ska kunna säga vad de 
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vill och inte vara rädd för att uttrycka sig vilket också är något Guttman (2009) och 

Ljungström och Sagerberg (2004) diskuterar. De anser att alla anställda måste få tala fritt om 

känslor och tankar, om de får lov att ha olika åsikter kan dessa istället kommuniceras ihop och 

därmed minska konflikterna.  

5.3 Kultur  

 

Alla respondenter har svårt att ta på vad företagskultur är och definiera det. Jan däremot 

beskriver det som de normer och värderingar anställda jobbar utefter, att det inte handlar om 

det dagliga arbetet utan istället om vad som är accepterat och inte accepterat. Kulturen 

påverkar den anställdes sätt att tänka och handla, den präglar också det sätt människan 

reagerar på åsikter och idéer och beskriver vad som är rätt respektive fel (Bang, 1999; Ekman, 

2003; Watson, 2001). Lotta menar att företagskultur ”sitter i väggarna”, att det är ett sätt att 

vara, bete sig, klä sig och kommunicera på och att alla ska vara anpassade till organisationen. 

Detta kan kopplas till Watson (2001) som säger att företagskultur är normerna och 

värderingarna som delas av alla medlemmar i organisationen. Karl anser att företagskulturen 

syns i bemötandet hos personalen och att kulturen är personalen. Detta är något som Filho 

(2007) diskuterar då han anser att den dominerande kulturen på ett företag är reflekterad i 

personalens beteende. Både Karl och Per tar också upp att företagskulturen tillför en 

gemenskap och kamratskap bland de anställda som vi kan koppla till Ekmans (2003) 

resonemang att företagskulturen skapar en samhörighet som ger ansvar gentemot 

organisationen.    

 

Alla respondenter har nedskrivna värderingar och normer tillgängliga för personalen i 

pappersform eller via deras intranät. Både Karl och Max anser att normer och värderingar i 

företagskulturen utgör en viktig del i att förebygga konflikter. Max säger också att det är hans 

uppgift, som chef, att föra företagskulturen vidare ner i organisationen. När ett företag blir så 

stort att chefen inte har möjlighet att ha personlig kontakt med alla anställda är det viktigt att 

formellt meddela företagets kultur och förväntade värderingar genom att skriva ner dem på 

papper åt sina anställda (Filho, 2007). Det Max påpekar, att det är viktigt att föra kulturen 

vidare ner i organisationen är något vi också kan koppla till Filho (2007) som tar upp, att då 

chefen gjort normerna och värderingarna formella är det extra väsentligt att han/hon också 

kommunicera ner dessa värderingar och normer till personalen. Både Karl och Per tar upp att 

det finns olika kulturer på de olika avdelningarna och att de kan ta reda på det genom att bara 

lyssna. Per berättar även att vissa normer är starkare på en del avdelningar än andra. Det är 

även något som Bang (1999) ser som en viktig sak att en chef är medveten om att normer kan 

variera inom olika grupper på samma företag. En chef bör därför röra sig bland sina anställda 

och ingå i småpratet istället för att enbart sitta på sitt kontor och använda mellancheferna som 

kommunikation (Ekman, 2003). Max tar upp just detta att chefen måste in i konflikterna och 

lära känna personerna på arbetsplatsen för att det då är lättare att se eventuella missförstånd i 

god tid. Lotta och Karl anser också att de ska umgås och befinna sig bland personalen för att 

ha möjlighet att förutse eventuella konfliktstarter. Jan tar också upp att normer, värderingar 

och företagets mål ska repeteras en gång om året på deras avdelningsmöten och 

divisionsmöten. Även Filho (2007) tar upp att detta är viktigt för att uppdatera all personal 

och förnya eventuella förändringar hos de normer och värderingar som finns. Han menar att 

dessa ska repeteras genom att chefen tillsammans med personalen ska föra diskussioner och 

workshops där de även ska ta upp företagets vision och mission.       

 

Max tycker att det är viktigt att han är en bra förebild för företagskulturen och att det är han 

som ska skapa företagskulturen utefter honom. Detta kan kopplas till bland annat Bang (1999) 
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som säger att det är viktigt att chefen inte bara skriver ner de normer och värderingar som ska 

gälla utan att chefen måste leva upp till dessa själv genom konkreta handlingar och beteende. 

Jan tar upp att det chefen gör blir accepterat och att chefen inte kan göra på något annat sätt än 

vad han/hon vill att de anställda ska göra. Chefens beteenden och handlingar visas för 

personalen dagligen och blir efterhand regler och tillslut normer och värderingar som 

reflekterar företagskulturen (Filho, 2007). Bradt (2008) tar också upp att det är vad chefen 

säger, gör och prioriterar som formar företagskulturen.  

  

Lotta anser att företagskultur är väldigt viktigt och deras normer och värderingar säger att 

företaget ska värdera kunden och hålla kvalité. Max värderar saker som innovation, kvalité 

och design och Karl säger att de står för öppenhet, nytänkande och även de för kvalitet. 

Guttman (2009) säger, för att anställda ska kunna vända oenigheter till positiva diskussioner 

måste mål, vision och företagets prioriteringar vara tydliga för dem. Chefen och företaget bör 

också sätta upp tre till fyra principer och prioriteringar som är guidande för personalen (Bradt, 

2008). Detta är även något Larsen (2002) tar upp att det är viktigt att skapa starkt 

teambyggande vilket görs genom att skapa stark kultur och struktur genom att sätta upp 

gemensamma mål och normer. Skapa en stark kultur och struktur är dessutom en 

förebyggande åtgärd mot konflikter. Fyra utav våra respondenter anser att de har en stark 

företagskultur och Jan berättar att deras företagskultur står för att alla gör sitt bästa och om de 

inte gör det så beror det enbart på att förutsättningarna inte finns. Den del av företagskulturen 

som nämnts i den översta delen av texten är den officiella kulturen som är det system av 

normer och värderingar som ledningen själv kommit fram till och applicerar på sina anställda 

enligt Watson (2001). Men han diskuterar även den inofficiella kulturen som är de 

värderingar och normer som uppkommit av de anställdas personligheter och erfarenheter. 

Detta kan kopplas till Karls sätt att se på deras företagskultur, då han berättar att de ler och 

hälsar på varandra men även Jans berättelse, som vi nämnt ovan, om att de alltid gör sitt bästa.  

 

Per berättar för oss att säljarna alltid har sina säljkickoffer och att alla anställda vid jul deltar 

vid julbordet och Jan berättar att han två gånger om året håller tal för alla anställda på hans 

arbetsplats. Detta kan vi koppla till Bang (1999) som säger att ritualer och ceremonier som 

förekommer på en del företag präglar kulturen genom att det visar hur chefen/ledningen 

värderar det som skett och det som kommer att ske. Det är även ett tillfälle och strategi för 

chefen att vid just tal att använda sig av de normer och värderingar som ska prägla företaget.       

 

Som vi nämnt tidigare har alla våra respondenter nerskrivna normer, värderingar, mål och 

policys oftast både i pappersform och på intranätet. Per anser att chefen förebygger konflikter 

när en medarbetare vet vad som sker genom att de får information och blir delaktiga. Här blir 

strukturen viktig genom att den göra det tydligt för personalen vilka prioriteringar, mål och 

policys företag strävar efter och står för (Filho, 2007; Guttman, 2009; Larsen, 2002; The et 

al., 2009).  Strukturen anger även vart personalen kan vända sig för att ta upp gemensamma 

problem till en konstruktiv dialog (Jordan, 2006). Karl nämner också vikten av att informera 

sina anställda och att ha en vision för vad det är företaget vill. Lotta tar upp att chefen 

förebygger konflikter genom tydlighet. Genom att göra det tydligt var företaget står idag och 

få alla att medverka mot gemensamma mål minskas risken för att bli desorienterad i otydliga 

målbilder (Ljungström & Sagerberg, 2004). 

 

Karl, Per och Max nämner att deras företagskulturer står för öppenhet. Per anser att deras 

öppenhet är unik och att anställda inte är rädd för att gå och pratat med chefen. Han anser 

också att det finns en hög lagmoral då alla ställer upp för varandra och ingen är utanför. Jan 

tar också upp att de anställda inte ska vara rädda för att berätta om det skett något fel och 
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Lotta berättar att hela deras organisation är uppbyggd på en god och öppen kommunikation. 

Detta kan vi koppla till Jordans (2006) teori om en samarbetskultur som bygger på god 

kommunikation för att fånga upp eventuellt påbörjade konflikter och leda in dem på positiva 

banor. Jordan (2006) kom genom en studie fram att en demokratisk samarbetskultur är det 

mest effektiva sättet att förebygga konflikter genom att en demokratisk samarbetskultur har en 

sådan låg tröskel för varje medarbetare att själva ta tag i samtal och lösa de tvister som 

uppkommer. Något som alla våra respondenter tar upp som mycket viktigt är att alla ska 

kunna säga vad de vill och ta upp en diskussion med sin respektive chef eller direkt till VD:n. 

Som vi tidigare nämnt tar Karl och Per upp att företagskultur medför en gemenskap vilket vi 

också kan koppla till samarbetskulturen som i sig inte bara förebygger konflikter utan som 

också skapar arbetsgemenskap och god kommunikation, vilket på så vis minskar risken till att 

mindre konflikter växer sig större (Jordan, 2006).          

 

Respondenterna har olika åsikter i huruvida chefen kan leda sin personal genom 

företagskultur eller inte. Per anser att det är ett svårt fenomen och att chefen inte kan byta 

normer och värderingar utan att det blir konflikter, han/hon måste i så fall byta ut personalen. 

Detta kan kopplas till Bang (1999) och Bradt (2008) som tar upp att chefen vid rekrytering 

måste se till att de nyanställda passar in i företagets kultur och kan anamma dennes 

värderingar och normer. Jordan (2006) tar också upp att en förändring av de normer och 

värderingar som existerar är något svårt och att chefen istället ska fokusera på de positiva och 

se till att nyanställda skolas in i dessa. Lotta anser att chefen kan leda personalen med 

företagskulturen genom att ge ut rätt restriktioner. Max tror också på att leda personalen 

genom företagskulturen och även Jan som säger att chefen kan leda personalen genom att 

förmedla vad som är tillåtet och inte tillåtet. Bang (1999) anser att det bästa är att definiera 

vilka värderingar som finns i företaget och använda dem för att utveckla företagskulturen och 

styra de anställdas beteenden. Bradt (2008) anser också att företagskulturen medvetet kan 

skapas genom företagets chefskap och ledarskap och att den bör göra det genom enkla 

metoder.  

5.4 Kommunikation 

 

Samtliga respondenter betonar att kommunikation är viktigt och anser att en god 

kommunikation på arbetsplatsen är ett led till att förebygga konflikter. Detta kan kopplas till 

Lennéer Axelson och Thylefors (1996) som menar att kommunikation är en viktig del för att 

kunna förebygga konflikter. Alla respondenter delar denna uppfattning och säger att de har en 

”öppen dörr”, så att anställda kan komma och prata när det behövs. Karl, Lotta och Max 

nämner även att de går runt i företaget och pratar med anställda för att få en inblick i hur 

vardagen ser ut i organisationen. Bohm och Laurell (2003) säger att ett bra sätt att förebygga 

konflikter är att öppna upp kommunikationen. Harolds och Wood (2006) menar även att en 

bra chef måste ha konstant öppna kommunikationslinjer för att kunna vara medveten om 

befintliga problem men även kunna förutspå potentiella framtida konflikter. Detta gör att 

anställda känner att de kan ställa frågor till sina chefer där det finns möjlighet att utforma 

gemensamma mål, vilket ökar moral och gruppens effektivitet. Max menar att även om han 

har en ”öppen dörr”, så måste den anställda vara förberedd. Att komma in oförbredd har han 

väldigt svårt att acceptera. Enligt Hyde (2008) bör en chef sätta upp riktlinjer för anställda om 

denne har en ”öppen dörr” policy för att inte bli överväldigad av oviktiga ärenden. Chefen 

måste göra det tydligt att endast sakliga och legitima frågor är välkomna.  

 

Karl nämner att chefen ska vara ärlig, objektiv och stå för det han/hon säger. Enligt Moore 

(2007)  är det viktigt att chefen håller sig objektiv och inte agerar emotionellt utan håller sig 
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till fakta när han/hon kommunicerar med anställda för att förhindra konflikter. Per nämner att 

chefen kan förebygga konflikter genom att lyssna men även Max poängterar vikten av att 

lyssna och att som chef veta när det är lämpligt att lyssna istället för att prata. Jordan (2008) 

menar att det mest grundläggande en chef kan göra för att förebygga konflikter är att lyssna 

omsorgsfullt. Därefter kan chefen utveckla synpunkter kring situationen.   

 

Karl tar upp att information är viktigt men att informationen måste vara restriktiv, väsentlig 

och inte överflödig. Detta anser även Per vara viktigt och säger att budskapet ska vara tydligt. 

Simonson (2002) stödjer detta och menar att en ökad information riskerar en situation präglad 

av misstolkningar och ovisshet. Det är chefens uppgift att sortera ut den viktiga informationen 

och tolka den så att den blir meningsfull och användbar. Jan understryker detta och menar att 

osäkerhet är destruktivt. Chefen måste enligt Jan få anställda att tolka signaler rätt så att de 

inte misstolkar det tänkta budskapet. Hesslefors Persson och Håkansson (2003) menar att det 

som en person säger till en annan måste avkodas av mottagaren, och att detta kan resultera i 

misstolkningar och andra motsättningar om inte kommunikationssignalerna stämmer överens 

med varandra. Jan följer ett tankesätt som menar att vid viktigare frågor räcker inte mail och 

telefonsamtal till. Då ska istället chefen föra ett samtal med avdelningscheferna som i sin tur 

gör det samma med de anställda. Enligt Harolds och Wood (2006) är det bra om 

informationen sker muntligt om det är viktigt att det ska förtydligas och tolkas på rätt sätt. 

Även Balliet (2009) och Schiller och Cui (2010) menar att det är bevisat att ett ansikte mot 

ansikte möte har ett väsentligt större inflytande över samarbetet och viljan att prestera än om 

informationen vore skriftlig.  

 

Tre av fem respondenter nämner att möten är viktig kommunikation vilket vi kan koppla till 

Lennéer Axelson och Thylefors (1996) som säger att missförstånd och olikheter kan 

förebyggas genom arbetsplatsmöten. Lotta menar att chefer och anställda här ska kunna 

diskutera negativa och positiva aspekter kring företaget. Max säger att han har möten för att få 

igång en diskussion och få en inblick i hur anställda känner och tycker. Enligt Simonsson 

(2002) måste det finnas plats för diskussion och dialog för att få ut det mesta av 

kommunikationen, och för att anställda ska känna att de har en möjlighet att vara delaktiga.  

  

Karl säger att meningen med medarbetarsamtalen är att få en spegelbild på hur trivseln är i 

verksamheten och Lotta menar att dessa är bra för att stämma av så alla dra åt samma håll. 

Medarbetarsamtalet är chefens bästa möjlighet att se företaget ur de anställdas ögon, och få 

reda på hur livet ser ut inom företaget och ett viktigt redskap till att förebygga konflikter 

(Larsen, 2002). Samtliga respondenter har medarbetarsamtal minst en gång om året, och 

platsen för dessa varierar. Gemensamt är att de alltid är avskiljt. Max och Karl har det oftast 

på sina kontor medan Lotta även kan ha det avskiljt under frukosten. Lotta menar att även om 

det finns tydlig struktur för hur dessa ska gå till är de ofta ganska informella då hon 

regelbundet träffar dessa personer under dagarna. Hesslefors Persson och Håkansson (2003) 

menar att medarbetarsamtal ska föras minst en gång om året och vara på en plats där parterna 

kan känna sig trygga och ostörda, att det ska finnas tydliga ramar för hur samtalen ska gå till, 

samt att det som sägs inte får spridas vidare. 

 

Enligt Max är deras medarbetarsamtal en situation där både medarbetare och chefen får 

möjlighet att utvecklas. Vidare menar fyra av respondenterna att det är positivt att få kritik 

från sina medarbetare om deras chefskap och att det är något som uppmuntras. Dock säger de 

att denna ska vara konstruktiv. Max poängterar också att det är ytterst viktigt för en chef att 

kunna urskilja på kritik och konstruktiv kritik. Detta kan kopplas till Hesslefors Persson och 
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Håkansson (2003) som säger att de anställda ska kunna komma med feedback om chefens 

ledarskap för att påvisa bister eller möjligheter.  

 

Tre respondenter anser att feedback är en viktig del av kommunikationen. För att förebygga 

konflikter på arbetsplatsen bör chefen tänka över vad som skapar god kommunikation och bra 

samarbete, exempel på detta är att utveckla feedbacksystem (Ljungström & Sagerberg, 2004). 

Detta är inte något våra respondenter uttalat sig om, de säger att feedback sker mer informellt 

och under medarbetarsamtalen. Lotta menar att feedback ska ges ofta och till alla, både i 

positiva och negativa aspekter. Det är viktigt att chefen kan ge konstruktiv feedback vid 

oenigheter, men det är lika viktigt att det görs på ett professionellt sätt och att ge feedback till 

sina anställda är därför en väsentlig punkt i förebyggandet av konflikter (Larsen, 2002). Tre 

av fem respondenter påpekar att om feedback ska ges ska den helst vara konstruktiv. Det är 

centralt att chefen använder konstruktiv kritik när denne ska använda sig av feedback, för att 

inte den anställde ska ta illa vid sig (Harolds & Wood, 2006). Moore (2007) menar att chefen 

ska adressera själva beteendet och inte personen kopplat till beteendet om den anställda ska ta 

till sig feedbacken, istället för att försvara sig från en attack.  

5.5 Arbetsmiljö 

 

Arbetsmiljö var något som alla respondenter uppger att de arbetar med på respektive 

arbetsplatser. Detta kan kopplas till att arbetsmiljöarbete är lagstiftat och ska utföras på alla 

arbetsplatser (Iseskog, 2009). Dock är det ingen av respondenterna som själva utför något 

sådant arbete utan de uppger att dessa arbetsuppgifter är utdelegerade till övriga chefer och 

anställda. Karl säger att deras arbetsmiljöarbete sköts av en särskild kommitté i företaget. Att 

delegera ut arbetsmiljöarbetet är vanligt förekommande bland företag (Nenzén, 2002). Per 

pratar mycket om att personalen måste få känna sig delaktig på arbetsplatsen och detta var 

även något Max uttrycker då han säger att det är viktigt att den anställde är aktiv och 

konstruktiv. Även Lotta nämner att personalen är delaktig på så vis att det är de och cheferna 

som kommer med förslag på saker som kan göras bättre i företaget. Delaktighet i 

arbetsmiljöarbetet är något som är viktigt för att arbetsmiljöarbetet ska bli bra, eftersom det är 

personalen som främst känner till bristerna på arbetsplatsen och tillsammans kan göra något åt 

dessa (Micha Lange, 2002).   

 

Alla respondenter säger att deras anställda vet vilka uppgifter de har och vilket ansvar de bär. 

Per nämner att de har en arbetsfunktion till varje anställd, vilket även Max säger att de arbetar 

med. Karl säger att de inte har någon formell arbetsbeskrivning men att anställda fick detta 

beskrivit för sig vid anställningens början. Att skapa struktur genom organisationsplaner är 

viktigt i arbetet att förebygga konflikt (Johansson, 2007). Dessa ger den anställda riktlinjer för 

handlingsutrymme och förklarar vilka krav som ställs på den anställde. Genom att veta vilka 

gränser som existerar och vilket ansvar den anställde har minskar de konflikter som beror på 

otydlighet om vem som ska göra vad. Samtidigt måste det finnas en balans mellan struktur 

och frihet (Lennéer Axelson & Thylefors, 1996).  

 

Lotta anser att konflikter inte är något att vara rädd för, utan att det är något som är viktigt att 

våga ta tag i. Vidare nämner hon att olikheter i åsikter bland personalen är viktigt och att alla 

inte tycker likadant. Även Max menar att personalen måste känna att de kan tycka och säga 

vad de vill utan att vara rädda. Jan nämner att arbetsmiljön ska vara skapt att tillåta öppenhet 

och att det ska kännas naturligt att få vara sig själv men också att få vara annorlunda. Detta 

kan kopplas till idén om att normalisera konflikter på arbetsplatsen, vilken handlar om att 
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förebygga konflikter genom att skapa en arbetsmiljö där människor blir accepterade trots 

olikheter och där det är accepterat att alla inte alltid är överrens (Bohm & Laurell, 2003).     

 

Alla fem respondenter uppger att de inte har någon policy eller handlingsplan för 

konflikthantering i företagen. Max menar att detta inte är möjligt eftersom konflikter är av 

olika karaktär och behöver olika lösningar. Enligt Johansson (2007) är handlingsplaner för 

konflikter något som förebygger konflikter då dessa ger beredskap och förtydligar.  Däremot 

anger Lotta, Jan och Karl att de har kontakt med organisationer och personer utanför företaget 

som ska hjälpa till när konflikter uppstår. Per nämner att de har kontakt med 

företagshälsovård och att det där finns psykologer om någon behöver prata ut om konflikter 

skulle bli svåra. System för konflikter är en viktig del i det förebyggande arbetet mot 

konflikter, det är bra om de inblandade vet vart de ska vända sig om de behöver hjälp (Bohm 

& Laurell, 2003; Micha Lange, 2002).    

 

Bara Jan av våra respondenter uppger att företaget har en policy för stress. Lotta anser att 

stress var en del av arbetet och att det är något som de anställda måste tycka om för att klara 

sig på arbetsplatsen. Hon uppger även att de anställda mår sämre när de har lite att göra på 

arbetsplatsen. Detta är något som kan kopplas till Micha Lange (2002) som säger att stress 

kan uppkomma när den anställde har för lite att göra. Per nämner att stress tas upp i 

medarbetarsamtalen. Han säger även att det är viktigt att anställda blir delaktiga och får stöd 

omkring sig. Att anställda får möjlighet att påverka sin arbetssituation och får stöd är en 

förebyggande åtgärd mot stress (Micha Lange, 2002; Nenzén, 2002).   

 

Per anser att en trivsam arbetsmiljö är något som kan minska konflikter på arbetsplatsen. 

Detta är någonting som Ljungström och Sagerberg (2004) tar upp som en källa till att 

förebygga konflikter. Vidare menar författarna att detta sker genom att den anställde får 

variation i sitt arbete och att denne har möjlighet att utvecklas genom ökade kunskaper, 

erfarenheter och insikter. Per lägger mycket viktig på att ge de anställda möjligheter till att 

utvecklas genom utbildning och att detta var något som uppmuntrades på deras arbetsplats.  

 

Som vi tidigare nämnt är våra respondenter ute i företaget och pratar med personal för att få 

en inblick i hur saker och ting står till i företaget. Karl nämner att han ofta informellt får höra 

saker angående arbetsmiljön över till exempel spontana samtal som vid lunchen. Lotta nämner 

att arbetsmiljö är något som diskuteras med de anställda på deras medarbetarsamtal och att de 

tar upp arbetsmiljö under sina avdelningsmöten. Karl nämner också att de diskuterar 

arbetsmiljö under medarbetarsamtalen och att detta ger en inblick i hur trivseln ser ut i 

företaget. Att samtala med de anställda är viktigt för att förutse och förebygga konflikter 

(Larsen, 2002). Dessa samtal ska ge stöd till de anställda och ge chefen en ökad förståelse för 

hur arbetet fungerar på arbetsplatsen, genom samtal kan chefen se de brister som finns och 

åtgärda dessa. Det är viktigt att chefen är aktiv och har möjlighet att åtgärda de problem som 

kan finnas (Bohm & Laurell, 2003).       
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5.6 Återkoppling till den sammanfattande modellen 

 

Efter insamling av empiriskt material och utförd analys ser återkopplingsmodellen något 

annorlunda ut än den sammanfattandemodellen som angavs i den teoretiska referensramen. 

Kulturen har fått en mer framträdande och central del i arbetet chefen gör för att förebygga 

konflikter. Kommunikationen och arbetsmiljön är fortfarande två väsentliga områden i det 

förebyggande arbetet men dessa ingår istället som huvuddelar i kulturen. Analysen visar på att 

större delen av empirin har gått att koppla till kulturen även om frågorna låg under 

huvudområdena kommunikation eller arbetsmiljö.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5.1 Återkopplingsmodell (Egenkonstruerad)  
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6. SLUTSATS 

 
I denna del av uppsatsen ska vi presentera vårt resultat av studien som även är svaret på vår 

problemformulering. Vi diskuterar och reflekterar över resultatet men även studien som 

helhet samt ger implikationer och förslag på vidare forskning. 

 
 

I början av vår studie fann vi efter diskussion intresse för ämnet konflikter på arbetsplatsen. 

Efter omfattande litteratursökning insåg vi att det fanns brist i informationen och att den 

information som fanns var svårfunnen om vad chefer kan göra för att förebygga konflikter på 

arbetsplatsen. Vi valde därför att göra en kvalitativ studie för att undersöka detta fenomen, 

vilket ledde till vår problemformulering som lyder: 

  

Vilka förebyggande åtgärder mot konflikter mellan anställda använder sig chefer av i 

arbetslivet?  

 

Studien visar på att chefen ska ha ett förebyggande arbete så att konflikter inte får ett 

destruktivt förlopp, men också ta tillvara på de konflikter som kan tillbringa utveckling i 

företaget. Cahn och Abigail (2006) säger att konflikter är oundvikliga och Jan, Karl, Per och 

Max utav våra respondenter anser att de inte vill eller att det inte går att förebygga alla 

konflikter. Vi drar därför slutsatsen att det inte går att undvika alla konflikter men att chefer 

kan förebygga en del konflikter och framför allt se till att de inte får ett destruktivt förlopp.   

 

Av de chefer vi intervjuat har endast Max utav dessa en utbildning i konflikthantering. Vi 

anser att detta är en markant avvikelse från teorin där Bohm och Laurell (2003), Guttman 

(2009) och Larsen (2002) säger att alla inom ett företag ska utbildas i ämnet konflikter och 

framför allt chefen eftersom detta är en förebyggande åtgärd. Vi tror att denna skillnad finns 

framför allt på grund av att företagen vi intervjuat har en ganska omfattande organisation med 

150-250 anställda och därför delegerat ut detta ansvar till annan personal då chefen har en stor 

formell roll.        

 

När vi generellt frågade våra respondenter vad de gör och arbetar med för att förebygga 

konflikter fick vi svaren, informera personalen och göra de delaktiga, tydlighet, lyssna, 

kommunikation, företagskultur med hjälp av normer och värderingar, umgås med anställda 

och åsiktsfrihet. Inget utav de svaren gav oss någon ny information utan detta var alla 

områden vi redan tagit upp i den teoretiska referensramen och som vi närmare i intervjun gick 

in och diskutera med respondenterna. Vi fick därmed samma empirisk som teoretiska svar på 

vår problemformulering. Skillnaden var att det teoretiska materialet mer gick in på detaljnivå 

inom varje område på vad som är förebyggande åtgärder. Vi uppfattar också att den största 

skillnaden mellan teori och empiri i vilka åtgärder en chef ska använda för att förebygga 

konflikter är att den teoretiska referensramen tar upp mer konkreta åtgärder så som 

handlingsplaner och strukturer. Alla respondenter däremot poängterar att detta ligger i det 

löpande chefskapet och inget som kan beskrivas i någon handlingsplan. Vi vill också belysa i 

vår slutsats att vem som är chef och hur denne arbetar informellt är väldigt viktigt för 

förebyggandet av konflikter. Vi har fått uppfattningen av att chefer, på grund av olika 

erfarenheter och personligheter, jobbar med att förebygga konflikter på sitt eget sätt och 

använder sig mer eller mindre utav de olika delarna vi tagit upp och behandlat, beroende på 

vilken strategi som passar företaget bäst.  
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För att förebygga konflikter mellan anställda jobbar cheferna mest med delar inom kulturen 

men även kommunikationen som vi efter analysen anser är en stor del i kulturen. Vi drar 

slutsatsen att de främst använder sig av kultur och kommunikation eftersom de områden är 

något naturligt och fundamentalt som finns på alla arbetsplatser. I kulturen visar studien att 

cheferna framför allt jobbar med att leda sina anställda genom de normer och värderingar som 

formulerats på deras intranät och i deras policys. Policys som berättar vad företaget står för 

och hur anställda ska handla i olika situationer. De påpekar även att chef måste vara ett gott 

föredöme och bete sig så som han/hon vill att de anställda ska bete sig för att lyckas med att 

förebygga konflikter. Däremot var Max den enda respondenten som sa att han var den som 

skulle skapa kulturen genom sitt ledarskap. Återkopplingsmodellen visar på att kulturen är 

den strategi som ligger till grund för att ha möjlighet att förebygga konflikter. För att ha 

möjlighet att jobba med kommunikationen och arbetsmiljön måste cheferna gå in i kulturen, 

där normer och värderingar, för hur till exempel kommunikationen ska gå till, kan bildas. 

Jordan (2006) betonar att kulturen är en viktig åtgärd att arbeta med för att förebygga 

konflikter, Bradt (2008) säger också att chefen kan bygga en kultur och leda de anställda 

genom denna. Lotta, Per och Karl ansåg dock att kultur är något svårbeskrivet vidare ansåg 

Lotta och Per även att kultur var något som dessa inte kunde påverka och därmed inte leda 

personalen genom. Vår slutsats är därför att de chefer, som har svårt att beskriva sin 

företagskultur, bör lägga tid och energi på att få ökad förståelse för fenomenet om hur de kan 

använda sig av det, eftersom vi anser det skapar ett chefskap som förebygger konflikter.   

 

Våra respondenter gav oss viss information som vi kunde koppla till alla tre huvudområden 

fast i olika sammanhang. Framför allt gick allt empiriskt material att koppla till kulturen, 

vilket gjorde att modellen utvecklades där kulturen fick en central roll. Vi blev medvetna om 

att när chefer jobbar med kommunikation för att förebygga konflikter så jobbar de även 

indirekt med kulturen, eftersom kommunikationen utgör en stor del i kulturen. För att ha ett så 

bra förebyggande arbete som möjligt bör chefer fokusera på kulturen och chefer bör även leda 

kommunikationsförändringar och arbetsmiljöförändringar genom kulturen.  

 

 Larsen (2002) säger att ett starkt redskap för att förebygga konflikter är att använda sig av 

medarbetarsamtal vilket vi även genom vår studie fått fram är en mycket vanlig metod som 

alla respondenterna jobbar kontinuerligt med. Vi kan också konstatera att chefer jobbar med 

att bygga upp en öppen/direkt kommunikation för att ha möjlighet att upptäcka oenigheter i 

tid. Ingen utav våra respondenter tog dock upp att de jobbar med arbetsmiljö för att förebygga 

konflikter. Men vi kan ändå se i de svaren vi fick när vi frågade generellt vad de gör för att 

förebygga konflikter att de tog upp delar som vi anser är punkter i arbetsmiljön. Vi drar 

slutsatsen att arbetsmiljön inte har en lika väsentlig betydelse för respondenterna när de 

arbetar med att förebygga konflikter som den har i den teoretiska referensramen. Men vi anser 

ändå att de indirekt jobbar med delar som berör de huvudområdet så som delaktighet och 

tydlighet.  

 

Något vi uppmärksammat och funderat över är att Ahrenfelt och Berner (1992) samt Faresjö 

och Åkerlind (2005) säger att dagens organisationer till större del kännetecknas av platta 

organisationer med upplösning av gränser och strukturer. Dock påvisar bland annat Jordan 

(2006) och alla respondenter att tydlighet och struktur behövs för att förebygga konflikter. Det 

anser vi visar på ett problematiskt dilemma. Utvecklingen går framåt, anställda blir till större 

grad självstyrande, men enligt vår studie är detta också en stor konfliktorsak. Vi anser därför 

att chefer bör ha förståelse för och sträva efter att skapa en balans mellan struktur och frihet. 

Detta för möjligheten att förebygga konflikter.  
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Eftersom våra respondenter lägger mer eller mindre tyngdpunkt på olika åtgärder för att 

förebygga konflikter på deras arbetsplats så anser vi att vi inte kan generalisera vårt resultat 

utan endast få en inblick i ämnet. Praktiska implikationer från vår studie är att ge chefer 

kunskaper och insikt i ämnet samt att ge förslag på praktiska åtgärder för att förebygga 

konflikter i arbetslivet. Vidare ger studien en ökad förståelse för ämnet vilket kan vara till 

hjälp för studenter som siktar på chefsposition och blivande chefer. Som fortsatt forskning 

anser vi att det varit intressant om forskaren gjort enskilda studier på hur kommunikation eller 

kultur kan förebygga konflikter, eftersom vi upplevt att dessa områden har haft störst 

inflytande i det förebyggande arbete i vår studie. En annan synvinkel vi också tycker är 

intressant är att se det ur de anställdas perspektiv, vad de anser en chef bör göra och vad de 

anser är effektiva åtgärder för att förebygga konflikter. Eftersom vi i empirin har fått fram att 

information som förebygger konflikter finns på företagens intranät anser vi att det vore 

intressant att göra en studie om hur anställda använder intranätet i praktiken och hur chefer 

säkerställer att intranätet faktiskt används.     
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Allmänt om chefen 
 Kan du beskriva lite vem du är som person? 

 Vilken utbildning har du? 

 Vilka huvudsakliga uppgifter har du i företaget? 

 Vilken typ av organisation är ni? Hur ser organisation ut? Platt eller hierarkisk? 

Struktur? 

 Vilka faktorer tycker du är utmärkande för ett bra chefskap? 

 Hur är du som chef?  

 

Konflikter 
 Vad tänker du på när du hör ordet konflikt? 

 

Destruktiv konflikt – En destruktiv konflikt kan vara när den växt sig så stor att den styr våra 

känslor och beteende. Den kan också gå in och påverka vårt omdöme samt den stjäl mycket 

energi som vi kunnat använda till bättre saker. 
 

 Vilka orsaker ligger bakom större delen av konflikterna på er arbetsplats? 

 Vad beror konflikter på enligt dig? När har det uppstått en konflikt? Är vissa 

situationer värre än andra? 

 På vilket sätt påverkar konflikter individen, arbetsgruppen och arbetsprestationen 

tror/vet du? 

 Har ni någon plan ni följer när ni befarar att en konflikt uppstår? Hur ser den ut i så 

fall? 

 När ska man som chef ingripa om man befarar en konflikt? 

 Hur ser du på chefens roll vid konflikter? 

 Har du någon utbildning i konflikthantering? Har någon annan i företaget utbildning i 

konflikthantering? 

 Finns det tid och resurser förberett för konflikthantering? Har man tidigare gjort några 

insatser när det gäller konflikter? Lärdomar av det? 

 

 

Förebygga konflikter 
 Vill du förebygga alla konflikter på din arbetsplats? 

 Vad gör ni för att förebygga konflikter på arbetsplatsen? 

 Vad har chefen för ansvar när det gäller att förebygga konflikter? 

 Hur kan man som chef förbättra sin förmåga att förutse/förebygga 

arbetsplatskonflikter? 

 

Kultur 
 Vad är företagskultur enligt dig? 

 Vilka normer och värderingar anser du präglar organisationen? 



 

 Anser du att ni har en stark företagskultur i organisationen? Används den för att 

vägleda personalen? 

 

Kommunikation 
 Hur arbetar du med kommunikation i ditt dagliga arbete? 

 Ser du kommunikation som en nyckel till att minimera konflikter? Hur och varför? 

 Hur hanterar du konstruktiv/negativ kritik eller motstånd mot dig? 

 Hur går era medarbetarsamtal till? 

 Vad har ett medarbetarsamtal för syfte enligt dig?  

 

Arbetsmiljö 
 Hur arbetar Ni med arbetsmiljön? 

 Har ni någon policy för rekrytering? 

 

Avslut 
 Finns det något annat som du tycker att vi bör veta om organisationen eller något som 

vi har pratat om som du vill utveckla ytterligare? 

 Vad skulle du göra/arbeta med om du inte jobbade här? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


