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Sammanfattning 
Denna studies syfte är att undersöka konflikthanteringen inom bemanningsbranschen. Det 
som är specifikt för konflikter inom bemanningsbranschen är det trepartssystem som råder 
mellan uthyrningskonsult, kundföretag samt representanten från bemanningsföretaget, vilket 
är det fenomen som författarna till uppsatsen vill belysa genom en kvalitativ undersökning. I 
studien har fem semistrukturerade intervjuer genomförts, samtliga deltagare var verksamma 
inom bemanningsbranschen. Två av respondenterna arbetade som platschef, en var 
kontorschef, en var konsultchef och en var personalansvarig. I resultatet framgår det att 
konflikter mellan uthyrningskonsult och kundföretag inte är särskilt förekommande inom 
bemanningsbranschen samt att konflikter många gånger kan leda till något positivt. Det 
framgår även av undersökningen att konflikter inom bemanningsbranschen uppstår av samma 
anledningar som inom andra branscher, dock är denna bransch i flera avseenden mindre 
konfliktbenägen. En orsak till detta skulle kunna vara det faktum att uthyrningskonsulter ofta 
är anställda under kortare perioder.  
 

Nyckelord: Bemanningsföretag, Kommunikation, Konflikt, Trepartssystem 
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Förord 
Under studiens gång har vårt intresse för bemanningsbranschen vuxit. Processen har varit 
intressant och lärorik. Vi vill tacka alla som har gjort denna undersökning möjlig. Framförallt 
vill vi ge ett stort tack till de fem bemanningsföretag som deltagit i undersökningen för deras 
trevliga bemötande. Tack till er som visat intresse för vår uppsats och ställt upp på intervjuer, 
ni har gett oss inspiration samt bidragit med stora delar av uppsatsens innehåll. Vidare vill vi 
tacka Carola Aili för all hjälp och stöttning samt vår handledare KarinAnna Petersen för 
många goda idéer. Vi vill även tacka deltagarna i vår pilotstudie samt alla de som lagt tid på 
att korrekturläsa vår uppsats.  
 

Anna Holmberg & Anna Jönsson 

Datum: 2008-01-04 
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1. Inledning 
I dagens postmoderna samhälle blir människan, enligt författarna, alltmer flexibel samtidigt 
som varje individ är unik med egna behov och värderingar. Individers olikheter kan i många 
fall leda till konflikter, både i privatliv och i arbetsliv. En undersökning gjord av 
Accoumtemps, ett bemanningsföretag för revision, ekonomi och bokföring, visade att 18 
procent av arbetsgivarens tid går åt till att lösa de anställdas personliga konflikter (Cole, 
1996). Denna relativt höga siffra visar att konflikter inom arbetslivet är ett problem som tar 
mycket tid och energi.  
 
Denna studie belyser konsultchefens upplevelse kring de konflikter som kan uppstå mellan 
uthyrningskonsult och kundföretag inom bemanningsbranschen. Till skillnad från de flesta 
övriga branscher, handlar det i detta fall om ett trepartssystem. Detta trepartssystem innefattar 
uthyrningskonsult, kundföretag samt representant från bemanningsföretag. Coles (1996) 
artikel samt författarnas intresse för konflikter och för bemanningsbranschen låg till grund för 
valet av ämne för denna studie. Ännu en aspekt till ämnesvalet ligger i det faktum att 
författarna genom sökningar i Högskolan Kristianstads databaser, fått relativt få träffar på 
tidigare forskning kring konflikter inom bemanningsbranschen. 
 
Författarna är medvetna om att konflikter i allmänhet är ett känsligt ämne men anser att den 
problematik som en konflikt innebär bör tas upp till ytan. De flesta människor spenderar en 
stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen, därför anser studiens författare att det är viktigt att 
trivseln och stämningen är bra. Konflikter tar energi och innebär för de flesta en känsla av 
obehag, därför tror författarna att många är rädda för detta fenomen. Med denna uppsats vill 
författarna väcka tankar kring ämnet, med förhoppning om en bättre förståelse för 
problematiken. 
 

1.1 Avgränsning 
Människor möter konflikter i alla sammanhang. Begreppet konflikt har ingen generell 
definition utan kan variera i avseende på storlek och innehåll. Konflikter kan kopplas samman 
med olika förhållanden och situationer. Larsen (2006) framhäver i sin bok Konflikter och 
oenighet på arbetsplatsen att konflikter angår oss alla på ett eller annat sätt och att de i princip 
är oundvikliga. Konflikter förekommer i många olika situationer i privatlivet men det är inte 
dessa som författarna till denna studie valt att undersöka. Istället är denna uppsats avgränsad 
till de konflikter som kan uppstå i arbetslivet. Eftersom konflikter även i arbetslivet är ett 
mycket brett område gjordes det även en avgränsning till konflikter inom 
bemanningsbranschen mellan uthyrningskonsult och kundföretag. Studien fokuserar på 
orsaker till sådana konflikter, konflikthantering, förebyggande samt det som sker efter en 
konflikt.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa de konflikter som kan uppstå mellan uthyrningskonsult 
och kundföretag, samt konsultchefens roll i detta. Eftersom uthyrningskonsulten är anställd av 
bemanningsföretaget blir ofta även de inblandade som en tredje part. Avsikten är att bidra till 
en kartläggning av problematiken kring konflikter i ett trepartssystem på den svenska 
arbetsmarknaden.  

2. Disposition 
Studiens upplägg ser ut enligt följande: 
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Inledningsvis beskrivs de teoretiska utgångspunkter som belyser konflikter. Bland annat 
behandlas konfliktorsaker, konflikthantering, kommunikation samt bemanningsföretagens 
funktion i samhället. Dessa teorier finns sedan som bakgrund för analys, slutsats och 
diskussion. Efter teoriavsnittet nämns studiens frågeställningar som följs av metodologin. I 
metodavsnittet redogörs för hur undersökningen genomförts för att få högsta möjliga 
tillförlitlighet. Därefter presenteras respondenterna, studiens urval, datainsamling, etiska 
överväganden samt tillförlitlighet. Vidare redovisas resultat- och analysavsnittet där utvalda 
teman från intervjuerna summerats. Här sammanställs det empiriska materialet från 
intervjuerna genom citat och allmänna uppfattningar från respondenterna, dessa jämförs sedan 
med författarnas teorier. Slutsatsen och diskussionsavsnittet knyter avslutningsvis samman 
undersökningen genom att resultatet, litteraturen samt författarnas egna tankar bearbetas. Till 
sist ges förslag på vidare forskning inom ämnet konflikthantering i bemanningsbranschen.  
 
3. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras delar av den litteratur och tidigare forskning som finns inom 
området. 

3.1 Konflikter 
Synen på konflikter är individuell. Beroende på individernas personligheter påverkas de på 
olika sätt av konflikter. Det som är en konflikt för den ena personen kan vara ett mindre 
problem för den andra. Ett problem behöver inte vara en konflikt. Däremot är en konflikt 
alltid ett problem. Det som sägs avgöra uppfattningen om händelsesituationen är huruvida 
individen är känslig för konflikter eller inte (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 1996). 

Inom psykologin används begreppet homeostas vilket innebär en strävan efter en jämn 
balansgång. I konfliktsammanhang talas det om balans respektive obalans. Då en kraft sätter 
en grupp människor i obalans uppstår det en konflikt. För att nå en lösning på konflikten 
måste denna kraft karakteriseras (Ahrenfelt & Berner, 1994). Konflikter brukar delas in i två 
kategorier, intrapersonliga konflikter och interpersonliga konflikter. En intrapersonlig konflikt 
innebär att en individ är i konflikt med sitt inre jag. Denna studie kommer inte att behandla 
den intrapersonliga konflikten närmre. Studien kommer istället att fokusera på de 
interpersonliga konflikterna utifrån ett konfliktperspektiv. I en interpersonlig konflikt är det 
alltid mer än en part inblandad.  Ett exempel på en sådan situation är en konflikt 
arbetskollegor emellan eller en konflikt mellan medarbetare och chef (Ekeland, 2006). 

3.2 Begreppet konflikt 
Innan teorier och fakta kring konflikter behandlas är det viktigt att klargöra vad begreppet 
innebär. Exempelvis förklarar Wallensteen i Nationalencyklopedin (2007) det som en 
motsättning eller en sammanstötning som måste lösas. En konflikt kan ligga på olika nivåer, 
alltifrån krig mellan länder till en konflikt mellan människor. Det kan vara en konflikt mellan 
två barn men det kan också vara mellan två vuxna människor på en arbetsplats. En konflikt 
uppstår när två eller flera personer, vid samma tidpunkt, strävar efter resurser eller värden 
som inte går att distribuera.  Med andra ord så har de inblandade parterna för höga krav och 
mål i förhållande till de resurser som finns att tillgå (Nationalencyklopedin, 2007). 
 
Ordet konflikt kommer från latinets conflictus som betyder tvist, motsättning eller 
sammanstötning (Maltén, 1998). Härefter följer ett antal forskares beskrivningar och 
tolkningar på konfliktbegreppet. Lewin (i Maltén, 1998) definierar konflikt som ”En kollision 
mellan olika kraftfält” (Maltén, 1998, sid. 145), medan Newcomb (i Maltén, 1998) anser att 
”Konflikt är ett spänningstillstånd mellan individen och den grupp han tillhör med konsekvent 
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störning i kommunikationsmöjligheterna” (Maltén, 1998, sid. 145). DeBono (i Maltén, 1998) 
i sin tur menar att konflikt är ”en kollision mellan intressen, värderingar, handlingar och 
inriktningar” (Maltén, 1998, sid. 145). Vidare har Deutsch (i Maltén, 1998) beskrivit 
begreppet som att ”Det föreligger en konflikt när det dyker upp oförenliga aktiviteter, dvs. när 
den ena verksamheten blockerar, förstör, hämmar eller på ett eller annat sätt skapar problem 
för den andra verksamheten” (Maltén, 1998, sid. 145).  

Människor möter dagligen nya konflikter vare sig de är inblandade i dem eller inte. 
Konflikterna ger sig till känna ute i affärer, på TV, bland vänner, familj och på arbetet. 
Tillfällen då konflikter kan uppstå är flera. Eftersom konfliktsituationerna är många och ser 
olika ut måste de hanteras på olika sätt utifrån särskilda discipliner och utgångspunkter. 
Exempel på sådana utgångspunkter och teorier kan vara stressteori, systemteori samt 
kommunikationsteori. Det finns därför ingen specifik konfliktteori som alltid anses fungera. 
Istället bör konfliktperspektiven anpassas efter situationen. Alla konfliktperspektiv med sitt 
kunskapsinnehåll kallas med ett gemensamt namn för konfliktologi. Konfliktologi är ett ämne 
som intresserar många forskare. Inom konfliktologin är bland annat Marxismen och 
Psykoanalysen de perspektiv som forskare gärna undersöker närmare. Freud och Marx är två 
forskare som ägnade mycket tid åt konfliktologin. Deras gemensamma slutsats av forskningen 
blev att parterna måste känna till konfliktens existens innan det blir möjligt att hantera 
konflikten. Däremot skiljdes deras tankar åt i vissa avseenden. Freud ansåg att genom 
medvetenhet finns det möjlighet att leva med konflikter. Marx däremot menade att en 
konfliktlösning alltid är möjlig genom en samhällsomvandling (Lennéer-Axelsson & 
Thylefors, 1996). 

3.3 Olika sorters konflikter  
Kognitiva konflikter kallas även uppgiftskonflikter, vilka är arbetsrelaterade konflikter kring 
sakfrågor. Konflikten uppstår på grund av att parterna har olika åsikter, intressen eller 
uppfattningar. En kognitiv konflikt ses ofta som positiv då den öppnar upp för medarbetarnas 
kritiska tänkande, argumentationer, nya idéer samt enskilt tänkande istället för grupptänkande. 
Konflikter som blivit starkt känslomässigt laddade, oavsett vad de handlat om, kallas för 
affektiva konflikter. Dessa konflikter ses som mycket negativa och påverkar i regel både 
arbetsresultat och klimatet. Vid en affektiv konflikt hämmas nyskapande, idéer och förslag 
från personalen (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). Enligt Deutsch (i Larsen, 2006) kan 
alla konflikter bli destruktiva om parterna är missnöjda med resultatet eller känner att de 
förlorat något på konflikten. Det är alltså de som är inblandade i konflikten som avgör om 
denna blir destruktiv eller konstruktiv. En destruktiv konflikt har många negativa effekter, 
trappas ofta upp och blir därför svår att hantera (Larsen, 2006). 

3.4 Omständigheter som leder till konflikt 
Alla oenigheter kan leda till konflikter. Det är svårt att kategorisera dem eftersom det kan vara 
problematiskt att veta var gränsdragningen går. En yrkesmässig konflikt kan utvecklas till en 
destruktiv konflikt. Larsen (2006, sid. 29) menar att ”Det paradoxala är att ju närmare 
människor står i förhållande till varandra och ju tryggare de känner sig med varandra, desto 
lättare har de för att ta upp faktorer som leder till konflikter.”  
 
Larsen (2006) anger följande exempel på konfliktorsaker i arbetssammanhang:  
 

- ”konkurrerande behov. 
- kamp om knappa resurser. 
- missförstånd och feluppfattningar. 
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- otydliga och tvetydiga situationer. 
- olika roller och gränsdragningar. 
- skilda värderingar. 
- skilda normer och uppfattningar. 
- kommunikationsproblem. 
- intressemotsättningar. 
- olika uppfattningar. 
- sned maktfördelning. 
- rivalisering. 
- förändringar. 
- stress. 
- psykologiska förhållanden. 
- konkurrens 
- befordringsfrågor” (Larsen, 2006, sid. 29-30). 

 
Larsen (2006) menar vidare att även följande omständigheter ofta ses som konfliktorsaker: 
 

- ”generationsskillnader. 
- förändringar i det invanda, till exempel nya rutiner. 
- missförstått eller ej accepterat beteende. 
- sexuella trakasserier och annat ej accepterat beteende. 
- komplicerade och oöversiktliga omständigheter som lätt kan leda till missförstånd. 
- våra ”emotionella allergier” - områden där vi är särskilt känsliga. 
- yttre/inre press med krav på högre arbetstakt, prestationskrav och stress. 
- uppfattad särbehandling. 
- chefsbyte. 
- ledarstil. 
- missförtroende, generellt eller mot särskilda personer. 
- intriger och klickbildningar. 
- människosyn, att se ned på andra personer eller grupper. 
- otrivsel. 
- illa praktiserad personalpolitik. 
- maktförhållanden. 
- otydliga, tvetydiga och skilda målsättningar. 
- starka värderingsmotsättningar. 
- dålig ”kemi” mellan vissa personer. 
- strukturella förhållanden i organisationen som lätt leder till missförstånd och 

motsättningar” (Larsen, 2006, sid. 31). 
 
Det är nästintill omöjligt att hitta alla konfliktorsaker. Dock finns det vissa generella och 
centrala omständigheter som bör beaktas (Larsen, 2006). Några av dessa förklaras i 
kommande avsnitt. 
 
3.5 Bakgrund till konflikter 
Det finns en historia bakom varje konflikt och det finns ofta flera orsaker till att de uppstår. 
Den kan utlösas av en bagatell men vanligtvis har den byggts upp av en rad faktorer. Grunden 
till konflikten kan ligga i tidigare händelser vilka på något sätt påverkar den nuvarande 
situationen negativt eller framkallar ett hämndbegär (Larsen, 2006). 
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3.5.1 Kontroll och makt 
En annan faktor som ofta orsakar konflikter mellan enskilda personer och grupper inom 
organisationer är kontroll och makt. En alltför dominant ledarstil skapar i många fall 
konflikter. Detta beror på att de flesta människor har svårt för att andra bestämmer över dem, 
speciellt om de ständigt blir övervakade och jagade. Detta har sin grund i barndomen. Redan 
som barn följer människan sin egen vilja. Dock finns det människor som utvecklas mot att 
låta andra bestämma över dem, dessa känner sig trygga med att bli tillsagda vad de ska göra. 
Ledaren bör därför vara medveten om att det kan finnas medarbetare som vill få förklarat i 
detalj vad det är som ska göras (Larsen, 2006). 

3.5.2 Individuellt perspektiv 
Bakgrunden till konflikten beror på den enskilda individens personliga upplevelser, 
erfarenheter och åsikter från barndom till vuxen ålder. Den nuvarande arbetssituationen 
påverkar också, detta bör tas i beaktning när konflikten ska lösas (Larsen, 2006). Detta kan 
liknas med att varje människa bär på en ryggsäck, ett bagage från tidigare erfarenheter och 
upplevelser. Ryggsäckens innehåll skapar människors personligheter och påverkar därmed 
också deras agerande och uppfattning i en konflikt (Ahrenfelt & Berner, 1994). 
 
Även i kultursammanhang bär människor med sig olika erfarenheter. Exempel på faktorer 
som påverkar dessa är familjeförhållanden, samhället individen är uppväxt i, omgivningen 
etcetera. Allt detta påverkar hur individen blir som vuxen, hur den tänker och handlar. Det 
finns exempelvis familjer där bråk knappt förekommer. Människor från dessa familjer saknar 
erfarenhet av hur konflikter går till samt hur de hanteras i jämförelse med dem som kommer 
från den omvända familjesituationen. Sådana här erfarenheter kan avgöra om en människa blir 
konflikträdd och därmed väljer att undvika konflikter i den grad det är möjligt.  De 
upplevelser och kunskaper människor har med sig till arbetsplatsen avgör i vilken 
utsträckning konflikter uppstår. Om flertalet bland de anställda vuxit upp med mycket 
konflikter i sin närhet kan det innebära ett ökat antal konflikter på arbetsplatsen (Ahrenfelt & 
Berner, 1994). 

3.5.3 Externa faktorer 
Alla organisationer påverkas av externa faktorer, det som händer i samhället och i 
organisationens omgivning. Yttre faktorer kan personalen sällan påverka vilket möjligen 
skapar en negativ stämning och hjälplöshet. Externa faktorer kan påverka medarbetarna 
negativt, vilket kan leda till att de mår dåligt, blir stressade samt oense om hur de ska hantera 
situationen. Ett exempel på en sådan faktor är massmedia. Om en organisation kritiseras hårt 
av media krävs det mycket energi av personalen för att diskutera och planera hur de ska 
hantera den offentliga uppmärksamheten. Meningsskiljaktigheter och dispyter uppstår på 
grund av stress och oro, vilket kan leda till konflikter. Även politiska beslut, konkurrens och 
konjunkturer är konfliktsituationer som uppstår externt. Precis som massmedia kan dessa yttre 
situationer påverka klimatet inne i organisationen och därmed också leda till konflikter 
(Ahrenfelt & Berner, 1994). 

3.5.4 Konflikter växer  
Likt en jordbävning har även en konflikt ett epicentrum där källan till konfliktenergin 
återfinns där den är som värst. Konflikter på arbetsplatser sprider negativa energier från 
epicentrat och ut i organisationen på liknande sätt som ringar växer på vatten. På så vis blir 
situationen mer ohållbar ju längre tid det går. De i organisationen som befinner sig långt bort 
från epicentrum kan till slut bli lidande vilket tar energi från personalen och därmed också 
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påverkar arbetsresultatet. Om konflikten pågår under en alltför lång tid tar personalen 
ställning, det uppstår meningsskillnader och det bildas allianser. De i personalen som väljer 
att stå utanför konflikten och förblir neutrala hamnar ofta i kläm. De båda allianserna ser 
dessa medarbetare som svikare eller mesar. Det är därför viktigt att i konflikthanteringen så 
snart som möjligt hitta epicentrat och börja agera (Ahrenfelt & Berner, 1994). 

3.6 Konflikthantering och lösningar 
Varje konflikt är unik med olika individer och olika meningsskiljaktigheter. Det finns därför 
ingen generell handlingsplan för hur hanteringen av konflikten bör gå till. Däremot finns det 
många exempel och förslag att tillämpa som generellt är välfungerande (Larsen, 2006). I 
kommande avsnitt behandlas förslag på hur konflikter kan lösas.  

För att en konflikt ska vara möjlig att lösa menar Larsen (2006) att följande faktorer måste 
uppfyllas: 
 

- ”att parterna inte trivs med situationen. 
- att parterna vill lösa konflikten. 
- att parterna är villiga att prata om problemen tillsammans. 
- att parterna är villiga att göra en insats, att göra något åt saken” (Larsen, 2006, sid. 

93). 

3.6.1 Medling 
Larsen (2006) hävdar att det kan vara mycket svårt att lösa en konflikt där individen själv är 
inblandad, därför rekommenderas det ofta att ta hjälp av en tredje part för att hitta en lösning. 
Personen bör vara objektiv och neural samt någon som de inblandade har förtroende för. 
Tredje person kan vara chefen själv, en kollega, en förtroendevald, en intern konsult, en 
utomstående medlare etcetera. Vilken yrkesroll tredje person bör ha varierar beroende på 
situation (Larsen, 2006). 
 
Många av dem som är inblandade i konflikter vill gärna att medlaren ska lösa konflikten åt 
dem, detta är dock omöjligt. Istället ska medlaren fungera som hjälp åt parterna genom 
processen för att tillsammans hitta en lösning. Begreppet medling härstammar från det 
latinska ordet medius som betyder i mitten. Detta är precis vad medlaren ska göra, placera sig 
i mitten. Medlaren bör undvika att välja sida och istället vara opartisk i frågan (Ekeland, 
2006). En arbetskollega som känner båda parter kan har svårt för att hålla sig neutral. 
Kollegor som ska medla känner ofta en osäkerhet och rädsla för att bli utstötta och mindre 
populära om medlingen skulle misslyckas. Det kan därför vara bättre om chefen fungerar som 
medlare i dessa situationer. Dels ser medarbetare ofta sina chefer som kunniga och dessutom 
står de sällan så nära personalen som en kollega. Dock kan även chefen få problem att hålla 
sig neutral. Det kan uppstå problem med att agera medlare och komma internt från företaget. 
En chef har exempelvis begränsad yttrandefrihet. Dessutom kan det krävas mycket tid att 
agera medlare och tid är ofta en bristvara. Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid valet 
av medlare. Vid riktigt svåra konflikter kan det vara bättre att ta in externa medlare med 
erfarenhet kring just konfliktproblematiken på arbetsplatser. Andra fördelar med externa 
medlare är att de har lättare för att gå rakt på sak och att vara ärliga. Dessutom kommer de 
utifrån med nya ögon och med en annan synvinkel. Dock kan det i vissa sammanhang vara 
negativt att ta hjälp av externa medlare. Exempelvis kan konsulten ingenting om företaget, 
kulturen eller hur systemen fungerar. Ännu en nackdel är att om det efter konflikten uppstår 
mindre dispyter bör dessa snabbt lösas, då finns den externa medlaren inte längre till hands 
(Ahrenfelt & Berner, 1994). 
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3.6.2 Kompromissmetoden 
Det kan vara svårt att hitta konfliktlösningar som alla parter blir nöjda med, i dessa fall kan 
kompromissmetoden vara lämplig att använda. Alla parter har sina idéer om hur den perfekta 
lösningen ska se ut. Genom att kompromissa tar parterna lite avstånd från sitt önskemål och 
möts på mitten. I kompromissmetoden får ingen av parterna precis så som de önskat men det 
är heller ingen som blir helt missnöjd. Det kan även vara chefen eller medlaren som hittar en 
bra kompromissvariant som lösning (Lennéer-Axelson och Thylefors, 1996). 

3.6.3 Konfrontation 
Ett annat sätt att handskas med konflikter kan vara att gå rakt på sak och konfrontera personen 
eller personerna, om detta inträffar är det positivt. Det visar att personen bryr sig och vill reda 
ut konflikten. Om konfrontation uteblir kan detta vara ett tecken på likgiltighet, att personen 
hellre går undan och struntar i om det finns en konflikt. Genom en konfrontation öppnas 
dessutom en dialog där bägge parter får möjlighet att samtala och redogöra för sina åsikter 
och vad de anser om situationen. Genom att ha en arbetsplatskultur med öppen 
kommunikation där konfrontationer ses som tillåtna blir konflikter ofta kortvariga. 
Konfronterar kollegerna varandra, om till exempel arbetsresultat och punktlighet, kommer 
problemen upp till ytan och de reds ut tidigare (Ahrenfelt & Berner, 1994). 

3.7 Efter en konflikt 
Ska arbetet kunna fortsätta sin gång krävs det vissa förutsättningar. För det första är det 
viktigt att alla parter känner sig nöjda med lösningen och framförallt att de känner att 
konflikthanteringen gått rättvist till. Det kan också vara bra för de inblandade att tänka 
tillbaka på vad det var som hände. De bör ta lärdom av händelsen samt reda ut om resultatet 
av konflikten blev positivt eller negativt (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 1996). 

3.7.1 Rättvis behandling 
Det ligger i de flesta människors uppväxt och normer att rättvisa ska skipas. De flesta 
människor som känner sig orättvist behandlade reagerar starkt och tar detta mycket hårt. 
Under konflikthantering är det därför viktigt att chefer, kollegor och medlare gör en rättvis 
bedömning av situationen och inte favoriserar någon av de inblandade. Om båda parter känner 
sig nöjda efter konfliktlösningen är detta ett tecken på att hanteringen av konflikten har gått 
rättvist till. Förutom att lösningen ska ha varit rättvis, ska även hela hanteringsprocessen ha 
varit det. Exempel på detta är att alla parter har fått komma till tals lika mycket och fått 
möjlighet att lämna sina versioner av det som hänt. Genom att chefer eller medlare, under hela 
processen, har ordet rättvisa i bakhuvudet förbättras möjligheten till ett lyckat slutresultat 
(Lennéer-Axelsson & Thylefors, 1996). 

3.7.2 Positiva aspekter 
Enligt Larsen (2006) hävdar många forskare att för att ett team eller en organisation ska 
utvecklas positivt och ha en bra problemlösning är det nödvändigt med konflikter. Både för 
mycket och för lite konflikt är ohälsosamt. För mycket konflikter tar energi och fokus från 
andra saker. För lite konflikter däremot leder till att den nödvändiga kreativiteten uteblir. Att 
det kan komma något positivt ur konflikter pekar bland andra Hocker & Wilmot (i Larsen, 
2006) på. Konflikter kan möjligen: 
 

- ”utlösa mer energi och vitalitet hos de inblandade. 
- leda till att de inblandade känner sig mer kapabla att handla produktivt. 
- leda till att självbilden och bilden av motparten blir mer korrekt. 
- få parter att utveckla en känsla av högre egenvärde.  
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- leda till att relationen till de andra blir bättre. 
- leda till att man blir nöjdare med resultatet” Larsen (2006, sid. 14-15). 

 
Vid denna typ av konflikter ses ofta dessa positiva konsekvenser. Yrkesmässiga eller sakligt 
relaterade oenigheter är ofta kognitiva eller så kallade oenighetskonflikter. Oenigheter inom 
till exempel arbetslivet är ibland otydliga, dessa kommer fram vid en konflikt och kan 
diskuteras och förhoppningsvis leda till en gemensam problemlösning (Larsen, 2006). 
 
Som författarna tidigare nämnt är människor olika konfliktkänsliga. Många människor är till 
och med rädda för konflikter. Människor genomgår konflikter i alla åldrar, från de tidiga 
förskoleåren och vidare genom hela livet. Ändå är det som om behandlingen av konflikter 
förblir svårhanterlig. Genom konflikträdslan förstorar människan upp incidenter i sitt huvud 
och förväntar sig alltid det värsta. Exempel på sådana incidenter kan vara att få sparken eller 
att bli illa omtyckt på arbetet. I regel är dessa scenarier relativt osannolika (Lennéer-Axelsson 
& Thylefors, 1996). 
 
Det finns många metoder och hjälpmedel att tillgå för att på ett bättre och enklare sätt klara av 
att hantera konflikten. Dock är detta inte den svåra delen av en konflikt, utan det är individen 
själv och dennes personlighet. I en konfliktsituation vet individen mer om sig själv än om den 
andra parten. Ändå finns där en önskan om att det är den andra som ska förändras till det 
bättre. Viktigt att komma ihåg här är att det är svårt, nästintill omöjligt, att ändra på någon 
annan. Istället för att önska att andra människor förbättras borde parterna koncentrera sig mer 
på sin egen utveckling. Genom en konflikt kan individen lära sig mer om sig själv och på så 
vis få möjlighet att ändra på sitt beteende. Efter det att en konflikt blivit löst sker det en del 
förändringar. De bägge arbetskollegorna som tidigare var i konflikt med varandra kan efteråt 
känna en trygghet av att vistas i den andres sällskap samt känna en samvaro. Synen på den 
andra människan förändras och parterna får större respekt för varandra. Genom den 
förbättrade kontakten kan stämningen på rasterna bli gemytligare och samarbetet i hela 
arbetslaget förbättras. Efter en konflikt genomgår de inblandade en positiv personlig 
utveckling. Hela arbetslaget påverkas också positivt genom ett förbättrat samarbete samt en 
trevligare stämning (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 1996). 

3.7.3 Ekonomiska aspekter 
Konflikter kräver mycket energi från personalen, arbetslaget och av hela organisationen. Den 
energi och tid som personalen lägger på konflikter tas från arbetssysselsättningen. Genom att 
arbetseffektiviteten och produktiviteten minskar påverkas det slutgiltiga arbetsresultatet, 
stämningen samt personalomsättningen negativt. Blir en arbetssituation outhärdlig riskerar 
organisationen att förlora de medarbetare som har en attraktiv kompetens, då dessa 
medarbetare har stora möjligheter att söka sig till andra arbetsplatser. Nyanställningar är en 
stor ekonomisk fråga inom personalekonomin. Den nyanställda ska genomgå rekrytering, 
introduktion, utbildning samt uppträning, vilket innebär stora utgifter för företaget. Dessutom 
tar det tid innan personen kan ersätta den som slutat fullt ut. Förutom att personalomsättning 
blir dyrt för företaget vid konflikter, kan även minskad produktivitet, utebliven produktion, 
sjukskrivningar etcetera vara faktorer som påverkar företagets ekonomi (Ahrenfelt & Berner, 
1994). 

3.9 Samtalsmetodik och kommunikation 
Ett välfungerande samtal kräver två förutsättningar. För det första att någon talar och för det 
andra att någon lyssnar. Det viktigaste i ett samtal är att lyssna, att någon tar emot intryck och 
tolkningar. Det är den som lyssnar som avgör om det blir ett samtal. Konsten att kunna lyssna 
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anses av många vara något som alla kan. Att lyssna sammankopplas ofta med passivitet eller 
något som är mycket enkelt, vilket gör att lyssnandet kan ses som negativt. Trots detta är det 
bristen på observation i lyssnandet som många gånger är orsaken till missuppfattningar och att 
en konflikt förstoras upp. Viktigt att påpeka här är att lyssna och höra inte är av samma 
innebörd. Skillnaden mellan dessa är att vid lyssnandet finns det mer engagemang och 
uppmärksamhet. En god lyssnare söker förståelse samt tar till sig det som sägs. De flesta är 
goda lyssnare i början av ett samtal men efterhand tappar de koncentrationen. Det gör 
människor för att de gissar sig till vad personen kommer att säga härnäst. Människan avslutar 
den talades mening i huvudet genom gissningar innan hon hunnit höra klart. Detta gör 
människan på grund av att hon snabbt vill kunna ge respons till den talande genom ett bra 
svar. Den som lyssnar har då svårt för att hinna uppfatta allt som sägs och därför kan en 
missuppfattning uppstå (Nilsson & Waldemarsson, 2007). 
 
3.9.1 Begreppet kommunikation 
Ordet kommunikation härstammar från det latinska ordet communicare (Nilsson & 
Waldemarsson, 2007). Kommunikation betyder ungefär göra gemensam, dela något med 
någon. De delaktiga i en kommunikationssituation delar med sig av sina verklighetsbilder 
kring ämnet det talas om. Vid kommunikation talar personerna med varandra, båda gör klart 
för varandra vad var och ens uppfattning av samtalsämnet är. Båda måste förstå hur den andre 
uppfattar verkligheten. Ömsesidig förståelse av hur parterna definierar verkligheten bör 
uppnås, dock behöver parterna inte ha en gemensam uppfattning (Engqvist, 1994). 
 
3.9.2 Kommunikationsproblem 
Kommunikation är viktigt på alla arbetsplatser och inom alla arbetsområden. Det krävs någon 
form av samspel samt kommunikation med kollegor och omvärld i alla yrkesroller. Trots att 
människor sedan födseln har kommunicerat med varandra uppstår det ändå situationer där 
kommunikationen blir en svår handling. Missförstånd och konflikter är exempel på sådana 
tillfällen. Vid en konflikt får människor ofta svårt för att kommunicera och att uttrycka sig på 
rätt sätt. Att föra en tydlig kommunikation på arbetet har blivit svårare. En av anledningarna 
till detta är att människor har blivit mer olika varandra, varje människa blir alltmer unik. Idag 
har människan större möjligeter att uppleva saker, hon är mer mån om sina mål med livet. 
Eftersom individers bakgrunder ser väldigt olika ut kan missförstånd uppstå. En annan 
anledning till att kommunikationen försvårats är att inom arbetslivet blir kolleger alltmer 
beroende av varandra. I regel krävs det att en arbetskollega sköter sina arbetsuppgifter för att 
en annan ska kunna sköta sina. Ju större beroendet av kollegorna blir, desto fler anledningar 
finns det till att en konflikt kan uppstå (Nilsson & Waldemarsson, 2007). 
Kommunikationsproblem är vanliga i konfliktsammanhang. Följderna av detta kan leda till 
bland annat missuppfattningar och kommunikationsbrist. Om någon av dessa följder infaller 
kan konflikten bli svårare att lösa. En av anledningarna till att missuppfattningar uppstår är 
kulturskillnader. Är det internationella kulturskillnader som råder är risken för att problemet 
uppstår större då förståelsen för varandra blir svårare. Människor som saknar respekt för 
varandra eller som av någon anledning har svårt att komma överens undviker gärna att 
kommunicera. Det råder då något som kallas för kommunikationsvakuum. Detta kan ha som 
följd att det blir ryktesspridningar och att det bildas felaktig fakta. Även kommunikationsbrist 
i sig kan leda till missuppfattningar (Larsen, 2006). 
 
3.9.3 Att ge och ta kritik 
Konflikter kan praktiskt taget undvikas om kommunikationen är bra. Om en medarbetare i ett 
tidigt skede informerar en arbetskollega om att dennes uppförande, värderingar, arbetsresultat 
etcetera är oacceptabla, får denna person möjlighet att ändra på sitt beteende. Det kan ju 
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faktiskt vara så att personen i fråga är omedveten om sina brister. Något som bör tas i 
beaktning är att kritiken ges på ett konstruktivt sätt, annars finns det en risk att personen 
känner sig kränkt eller tar illa vid sig. Förutom att det är viktigt att kunna ge negativ kritik är 
den positiva kritiken precis lika viktig. Det kan vara väldigt känsligt att få negativ kritik, 
därför bör den alltid lämnas på tumanhand utan kollegors närvaro. Den positiva kritiken kan 
däremot ges så andra hör den, det kan till och med vara en fördel då personen som får beröm 
blir stolt (Larsten, 2000). Följande punkter bör enligt Larsten (2000) tas i beaktning när kritik 
ges: 
 

• Kritiken måste missuppfattas på ett korrekt sätt, kontrollera därför att mottagaren 
förstått innebörden av den. 

• Kritiken som ges ska vara tydlig och rak på sak. 
• Syftet med att ge kritik är att hjälpa.  
• Det ska framgå i budskapet att detta är vad individen själv tycker och anser (Larsten, 

2000). 
 

Det är inte bara att ge kritik som kan vara svårt och jobbigt utan även att ta emot den. Många 
blir upprörda och ledsna när de får negativ kritik. Istället borde den ses som en möjlighet till 
lärdom. Nedan följer några punkter över hur bemötande av kritik ska hanteras: 

• Det ska vara positivt att få kritik, även om den är negativ. Den ska ses som en 
möjlighet att lära mer om sig själv och om sitt beteende samt en chans till att förändra 
sig till det bättre. 

• Istället för att inta en försvarsställning bör personen ställa frågor så att den förstår vad 
som menas. 

• Efter överlämnandet av kritiken bör mottagaren fundera över det som sagts och ta 
ställning till om det ligger någon sanning i det (Larsten, 2000). 

 
3.9.4 Försvarsmekanismer 
Enligt Freud tar människan, i trängda lägen, till såkallade försvarsmekanismer för att försvara 
sig själv mot angrepp från omgivningen samt när hon känner sig pressad. 
Försvarsmekanismer är för det mesta positiva men de kan bli ett hinder vid 
konfliktsituationer. Det är lättare att fly undan konflikten när situationen blir svårhanterlig 
(Maltén, 1998). Nedan beskrivs några av de försvarsmekanismer som Maltén (1998) anser 
vara de viktigaste: 
 

• Regression: När problem eller konflikter uppstår återfaller personen till omogna eller 
primitiva beteenden. Ett annat exempel på en regressiv reaktion är att framstå som 
hjälplös, vädja till andra att ta hänsyn eller vägra inse att verkligheten har förändrats. 
Vid en konfliktsituation är det svårt att diskutera med en sådan person. 

• Projektion: Det är mycket lättare att se andras svagheter än sina egna. Projektion 
innebär att beskylla andra för det som är en svaghet hos en själv, till exempel en 
individ som har svårt att samarbeta ser denna svaghet hos andra och lägger över den 
på dem. 

• Bortträngning: De problem eller konflikter som en eller flera individer har håller de 
för sig själva. Utåt sett är det som att de inte existerar. Det obehagliga förträngs eller 
bagatelliseras. 

• Förskjutning: Individer som använder sig av försvarsmekanismen förskjutning låter 
sina känslor gå ut över någon annan än den som de egentligen handlar om. Det kan till 
exempel vara en rädsla för att konfrontera den som har skapat dessa känslor och 
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istället går de ut över någon annan som befinner sig på samma nivå eller som är 
underlägsen. 

• Reaktionsbildning: Vid en konflikt visar individen motsatsen till vad den egentligen 
känner, till exempel hycklar vänskap eller liknade. Personen vågar inte visa sin 
aggressivitet och döljer den istället (Maltén, 1998). 

 
3.10 Bemanningsbranschen 
Under det senaste årtiondet har det skett stora förändringar på den svenska arbetsmarknaden. 
Tidigare var övervägande delen av arbetskraften tillsvidareanställda och arbetade på det 
företag de var anställda på. Idag är även andra anställningsformer vanliga. En sådan 
anställningsform är arbetet som uthyrningskonsult för ett bemanningsföretag. Den stora 
skillnaden mellan de båda anställningsformerna är att en uthyrningskonsult genomför sina 
arbetsuppgifter hos ett annat företag än där denne har sin anställning. Alltså arbetsuppgifterna 
genomförs på ett annat företag, hos en annan arbetsgivare. Andra anställningsformer som 
också blir allt vanligare är tillfälliga projektanställningar samt vikariat. Dessa är dock inte 
anställningsformer som denna studie kommer att behandla närmare. Viktigt att påpeka är att 
den traditionella tillsvidareanställningen, där medarbetaren utför sina arbetsuppgifter hos 
samma arbetsgivare som denne innehar anställning hos, fortfarande är den vanligaste 
anställningsformen i Sverige. Gemensamt för den traditionella anställningen och för 
anställning inom bemanningsbranschen är att heltid är den vanligaste sysselsättningsgraden 
(Andersson & Wadensjö, 2004). 
 
3.10.1 Historik 
För drygt 100 år sedan rådde det stor arbetslöshet bland Sveriges kvinnor. Det var en 
nödvändighet att även kvinnorna arbetade för att klara familjeförsörjningen. Vid denna 
tidpunkt startades ett företag som fungerade nästan som ett bemanningsföretag. Företaget 
hette Göteborgs Kvinnliga Kontoristförening och hade en inriktning på maskinskrivning och 
bokföringsarbete. Kvinnorna arbetade i en gemensam lokal och tillsammans kom de i kontakt 
med företag som ville ta emot deras tjänster. Först år 1953 bildades Sveriges första 
bemanningsföretag, Stockholms Stenografservice, som fungerar i princip likadant som dagens 
bemanningsföretag. Inom en snar framtid dök fler bemanningsföretag upp på marknaden, 
bland annat Snabbstenografen som är ursprungsföretaget till Proffice och Manpower 
(Almega, 2005). Personaluthyrning har därmed förekommit under många år i Sverige. Det var 
först i början av 1990-talet som det blev en laglig arbetsform. Under årtiondet expanderade 
branschen kraftigt till följd av den nya lagen (Andersson & Wadensjö, 2004). 

3.10.2 Bemanningsföretagen och auktorisation 
Bemanningsföretagen är en organisation som inriktar sig mot personaluthyrnings- och 
rekryteringsföretag (Resursbemanning, 2007). Bemanningsföretagen har omkring 400 
medlemsföretag och är medlem i Svenskt Näringsliv och Almega, som är ett forum och en 
organisation för de svenska tjänsteföretagen. De har till uppgift att ge expertstöd till företag 
liksom till arbetsgivare. Almega hjälper Bemanningsföretagen med förhandlingar, avtal, 
lönebildning, försäkringar, arbetsrätt, offentlig upphandling, kompetensutveckling samt 
jämställdhet och diskriminering (Almega, 2007). 

I medlemsföretagens verksamhet finns rekrytering, outplacement, entreprenad och uthyrning. 
Ett av syftena med organisationen är att hjälpa kunderna att bli mer effektiva genom att 
tillhanda rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Uthyrningskonsulterna i sin tur får chansen att bli 
mer eftertraktade då de i den föränderliga arbetsmarknaden ständigt får nya kunskaper och en 
ökad kompetens (Almega, 2007). Organisationens huvudsyfte och huvuduppgift är dock att 
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förbättra branschens position samt rykte på arbetsmarknaden. Genom att bland annat sluta 
kollektivavtal samt ta fram bra regler gör Bemanningsföretagen detta möjligt. 
Bemanningsföretagen har även kontakter med omvärld, myndigheter och politiker för att ge 
branschen bättre förutsättningar och möjligheter (Almega, 2005). 

Det är viktigt att ett bemanningsföretag är auktoriserat då det ger ett seriöst intryck gentemot 
kunderna. Detta inger trygghet samt skapar ett större förtroende för företaget. Auktorisationen 
innebär att bemanningsföretagen följer gällande regler och lagar. För att bli auktoriserad krävs 
det att ett bemanningsföretag uppfyller ett antal krav gällande etiska regler, kollektivavtal, 
ansvarsförsäkring, jämställdhetsplan, allmänna leveransvillkor, medlemskap i 
Bemanningsföretagen, ett års verksamhet samt att bemanningsföretaget är ett aktiebolag. När 
dessa krav är uppfyllda utförs det en kreditkontroll. Ansökningen om auktorisation prövas 
sedan av Auktorisationsnämnden, bestående av en opartisk ordförande samt representanter 
från Bemanningsföretagen, LO och HTF. Auktorisationsnämnden går sedan vidare till 
Bemanningsföretagens styrelse. Att kraven uppfylls granskas sedan årligen 
(Resursbemanning, 2007). Fördelarna med att vara ett auktoriserat bemanningsföretag är 
flera. Framförallt är det en fördel för kundföretaget. Det blir en säkerhet för kunden då de 
köper tjänster eftersom ett auktoriserat bemanningsföretag har bra åtgärdningsrutiner om 
kunden inte blir nöjd. Ett auktoriserat bemanningsföretag har en ansvarsförsäkring, vilket 
innebär att kunden är skyddad om en skada skulle uppstå. För övrigt är auktorisation en 
försäkring om att bemanningsföretaget är registrerat, att det använder sig av hederliga 
metoder samt att det följer lagar och förordningar. I och med detta slipper kundföretaget att 
göra egna kontroller utan de kan vara säkra på att arbetet blir utfört med god kvalitet. 
Fördelen med auktorisation utifrån bemanningsföretagets sida är framförallt att det blir 
enklare att knyta till sig kundkontakter samt att etablera sig inom branschen (Almega, 2007). 

3.10.3 Att arbeta som uthyrningskonsult 
Det är inte alla människor som är lämpade att arbeta inom bemanningsbranschen. Många 
människor känner att det är en trygghet att veta vad som ska hända under dagen och vilka 
människor de ska möta. Denna trygghet finns inte alltid för uthyrningskonsulter. 
Uthyrningskonsulter måste istället vara flexibla samt se variationen som en möjlighet att 
utvecklas. För uthyrningskonsulter är tryggheten istället att de får en bra kompetens och 
mycket erfarenheter inom sin yrkesroll. I bemanningsbranschen är detta något som 
konsulterna strävar efter då de enbart blir rekryterade utifrån sin kompetens och erfarenhet. 
Att arbeta som uthyrningskonsult har flera fördelar, bland annat blir det stora variationer i 
arbetsuppgifter vilket resulterar i nya kunskaper samt ger ett konkurrenskraftigt CV. 
Uthyrningskonsulten får dessutom ett brett nätverk då de i regel är kortare perioder på samma 
arbetsplats (Almega, 2007). Många arbetsgivare upplever det som svårt att få den ordinarie 
personalen att samarbeta med de inhyrda konsulterna, vilket leder till att konflikter ofta 
uppstår. För att undvika detta är det viktigt att ha tydliga riktlinjer för vilka kompetenser som 
krävs, skapa förståelse för kundföretagets kultur, tillhandahålla mentorer samt göra 
uppföljningar både med konsulter och ordinarie personal (Filipczak, 1997). 
 
Anställningsformerna inom bemanningsbranschen är desamma som för privata företag och är 
bestämda utifrån lagar och avtal. En uthyrningskonsult kan vara anställd för visstid eller 
tillsvidare. Lönesättningen är i regel individuell och påverkas av kundföretagets lönevillkor. 
En konsult måste vara förberedd på att månadslönen kan variera. Dock har de alltid en fast 
månadslön från bemanningsföretaget. Lönen varierar beroende på hur mycket konsulten 
arbetar. Uthyrningskonsulten har även rätt att tacka nej till arbetsuppdrag. Det finns en 
skillnad i lönevillkoren mellan arbetare och tjänstemän, för arbetare är det kundföretaget som 
bestämmer lönen. Den uthyrda arbetskonsulten tjänar då lika mycket som de övriga anställda 
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på företaget med liknande arbetsuppgifter. Av arbetsgivaren får uthyrningskonsulten alltid en 
lägsta lön varje månad men genom att arbeta mer har konsulten möjlighet att öka lönen 
(Almega, 2007). En annan sak som bör tas i beaktning är att alla parter måste vara överens om 
vem som står för vad, vilka försäkringar som finns, pensionssparande och så vidare för att 
undvika konflikter (Cashin, 1999). 
 
3.10.4 Framtidsutsikter 
I dagsläget arbetar flertalet av de svenska företagen på att hålla utgifterna nere genom att ha 
så lite personal som möjligt. Dock uppstår det tillfällen då företag är i behov av extra 
arbetskraft, exempelvis vid säsongsarbeten, vid större projekt eller då någon i den ordinarie 
arbetsstyrkan är frånvarande. Vid dessa tillfällen är det vanligt att arbetsgivare vänder sig till 
bemanningsföretag för att få hjälp att hitta rätt kompetens för det aktuella arbetet. Att nyttja 
bemanningsföretagens kompetenser är en trend som de senaste åren ökat och förväntas göra 
så även i framtiden. Ännu en faktor som talar för bemanningsbranschens stigande utveckling 
är att utbudet av konsulter ökar. Sverige har många studenter på högskole- och 
universitetsnivå som gärna arbetar extra vid sidan av studierna. För studenterna är tillfälliga 
anställningar praktiskt då de kan parera dessa med studierna och därför vänder sig många till 
just bemanningsföretagen (Andersson & Wadensjö, 2004). 
 
Almega redovisade år 1994 att bemanningsbranschen hade 5 000 anställda. År 2000 tog 
Almega fram samma statistik, siffran hade då ökat till 42 000 anställda. Andersson & 
Wadensjö (2004) menar att ökningen av studerande samt företagens strävan efter att slimma 
sin personal, kommer att innebära en fortsatt expansion för bemanningsbranschen (Andersson 
& Wadensjö, 2004). 

3.11 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Människor möter konflikter i flera olika sammanhang genom hela livet. Många av de 
konflikter som uppstår är arbetsrelaterade, vilket ter sig naturligt eftersom de flesta människor 
vistas en stor del av sin tid på arbetsplatsen. Konflikter tar mycket tid och energi från 
personalen, det är därför viktigt att förebygga samt hantera konflikter på ett korrekt sätt. För 
att detta ska vara möjligt måste konflikten vara medvetandegjord.  
 
Signifikant för de konflikter som uppstår mellan uthyrningskonsult och kund är att det finns 
tre parter inblandade, bemanningsföretag, uthyrningskonsult samt kundföretag. Detta bör 
bemanningsföretaget ta i beaktning vid konflikthanteringen, genom att bland annat ha god 
kommunikation, arbeta opartiskt samt att lyssna till bägge parters versioner. 
Bemanningsföretaget bör även ta hänsyn till att alla individer är olika och att varje konflikt 
därmed är unik. Genom en konflikt kan de inbladade parterna lära sig mycket om sig själva 
och om varandra. Denna lärdom kan bidra till ett förbättrat samarbete, en gemytligare 
stämning på arbetsplatsen samt en ökad arbetseffektivitet. För att undvika att fler konflikter 
uppstår är det viktigt att personal och ledning tar lärdom av tidigare konflikter, detta kan göras 
genom uppföljning och en tydligare kommunikation.  
 
4. Studiens frågeställningar 
Utifrån författarnas intresse att bidra till kunskaper om konflikter i trepartssystem och mot 
bakgrund av ovan redovisad litteratur anses följande frågeställningar bli intressanta:  
 

• Vad är personalansvarigas uppfattning av begreppet konflikt inom 
bemanningsbranschen? 

• Vilka anses vara de vanligaste anledningarna till att en konflikt uppstår? 
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• Hur hanteras en konflikt som uppstår mellan en kund och en uthyrningskonsult? 
• Vilken roll har konsultchefen i konfliktsammanhang? 
• Hur gör bemanningsbranschen för att förebygga konflikter? 
• Hur går bemanningsbranschen till väga vid uppföljning av konflikter? 

 
Bemanningsföretaget är uthyrningskonsultens arbetsgivare, därför blir konsultchefen ofta 
inblandad i de konflikter som uppstår mellan uthyrningskonsult och kundföretag. Människor 
har olika uppfattningar och definitioner av begrepp, det är därför viktigt att respondenterna 
beskriver sin uppfattning av begreppet konflikt samt vilka olika orsaker som leder till att 
konflikter uppstår inom bemanningsbranschen. Det som gör konflikthantering inom 
bemanningsbranschen specifik är att det i regel finns tre parter inblandade, detta till skillnad 
från de flesta andra branscher. Eftersom konsultchefen inte själv är fysiskt närvarande på 
uthyrningskonsultens arbetsplats är det intressant att undersöka hur konsultcheferna gör för att 
förebygga samt följa upp konflikter.  

 
5. Metod 
Uppsatsen är uppbyggd med utgångspunkt i kvalitativ metod, anledningarna till detta är flera. 
I bemanningsbranschen finns det ett begränsat antal personalansvariga som arbetar inom 
studiens område, därför ansåg författarna att en kvantitativ metod skulle ge för lågt 
deltagande. Bryman (2002) skriver att kvantitativ forskning betonar kvantitet när det gäller 
insamling och analys av stora datamängder, vilket inte var forskarnas syfte med studien. 
Genom intervjuer anser sig forskarna få djupare och kanske mer innehållsrika svar än vid 
användning av exempelvis enkäter. Carlström & Carlström-Hagman (2007) definierar en 
intervju som ett samtal med ett visst mål. Författarna till denna uppsats hade som mål att 
fördjupa sig inom studiens frågeställningar och kunde göra det genom intervjuer.  
 
Författarna anser att människors bakgrund och personlighet påverkar deras 
konfliktbenägenhet på arbetsplatsen. Konsultchefers synsätt på konflikter är därför av intresse 
för denna studie. Genom att forskarna har använt sig av kvalitativa intervjuer har 
konsultchefernas uppfattning samt konfliktperspektiv kunnat undersökas. Vid intervjuerna 
användes en intervjuguide som utarbetats utifrån de teoretiska utgångspunkter som 
presenterats samt forskarnas egna funderingar kring frågeställningarna. Frågorna ställdes 
utifrån intervjuguiden, dock ställdes även andra frågor beroende på vilka ämnen som 
konsultcheferna berörde, därför blev intervjuerna semistrukturerade. Författarna ansåg att 
användning av semistrukturerade intervjuer skulle lyfta fram respondenternas uppfattningar, 
tankar etcetera. Dock ger inte intervjuer någon heltäckande bild av verkligheten på det sätt 
som exempelvis observationer gör. Anledningarna till att forskarna inte valde observation 
som undersökningsmetod är flera. Dels är det ogenomförbart att observera konflikten samt 
konflikthanteringen då detta kan upplevas som etiskt oförsvarbart. Forskarnas närvaro kan 
dessutom påverka situationen samt eventuellt förvärra den. Vid en observation får forskarna 
inte heller fram konsultchefernas egna åsikter. 
 
5.1 Urval 
Studien bygger på konflikthantering inom bemanningsbranschen i Sverige, där chefer inom 
denna typ av företag fick utgöra urvalet i denna uppsats. Cheferna som var tänkta att delta i 
undersökningen skulle vara den person som var ansvarig för konflikthanteringen ute hos 
kunderna. Studien valdes att genomföras på några av de största bemanningsföretagen. 
Författarna valde att börja med att söka på Internet Explorer efter bemanningsföretag. De 
företag som valdes ut hade alla kontor i Skåne.  
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Undersökningsdeltagarna var fem stycken, vilka alla arbetade inom bemanningsbranschen. 
Samtliga företag arbetar med personaluthyrning, dock riktar de sig mot olika branscher och 
målgrupper. Tre av företagen saknar specifik inriktning utan vänder sig istället mot de flesta 
yrkeskategorier. Ett av företagen inriktade sig främst mot lager, logistik och industri medan 
ett annat framförallt inriktade sig mot studenter som vill ha ett extraarbete. Detta måste tas i 
beaktning då det påverkar konflikternas innehåll. Av de personer som intervjuades var två 
män och tre kvinnor, detta kommer dock inte att tas i beaktning då denna studie inte har för 
avsikt att spegla innehållet utifrån ett genusperspektiv. Respondenternas befattning på 
företagen innefattade två platschefer, en kontorschef, en konsultchef samt en 
personalansvarig. I uppsatsen kommer respondenterna att benämnas med samlingsnamnet 
konsultchefer. 
 
Författarna valde att börja med att boka in endast fem intervjutillfällen då de ansåg att det var 
ett rimligt antal inom den uppsatta tidsramen. Avsikten var att boka in fler intervjuer om 
svaren skulle skilja sig åt och om mättnad inte uppnåddes. Dock var deltagarnas berättelser 
överlag lika varandra därför ansåg författarna att undersökningen uppnått mättnad och därmed 
var inte fler intervjuer nödvändiga.  

5.2 Datainsamling 
För att försäkras om att intervjuguiden var tydlig och gav användbara svar utifrån studiens 
frågeställningar, gjorde författarna två pilotundersökningar. Vid dessa intervjuades inte 
verksamma inom bemanningsbranschen utan andra personer som arbetade med 
personalfrågor. Anledningarna till att pilotundersökningarna inte gjordes i den bransch som 
studerats var dels för att flera av bemanningsföretagen inte kunde delta på grund av tidsbrist 
samt att intervjuerna endast kunde genomföras under en begränsad tid.  
 
Författarna valde att använda en ljudbandspelare för att spela in intervjuerna. Enligt Kvale 
(1997) är detta den mest förekommande tekniken för att samla in data vid kvalitativa 
intervjuer. Författarna tror dock att i dagsläget är andra hjälpmedel såsom mp3-spelare och 
mobiltelefoner vanligare. Studiens forskare deltog båda vid samtliga intervjuer, en av 
forskarna ställde frågor medan den andre endast lyssnade. I och med detta fick forskarna 
information genom olika medier, vilket Carlström & Carlström-Hagman (2007) 
rekommenderar. Innan intervjuerna började tillfrågades undersökningsdeltagarna om de gick 
med på bandinspelning, vilket samtliga gjorde. Intervjuerna inleddes med ett allmänt samtal, 
detta för att skapa en naturlig och avslappnad miljö. Ljudbandspelaren placerades på bordet 
mellan respondenten och forskarna och sattes igång när den första intervjufrågan ställdes. Av 
de fem intervjuer som bokats fullföljdes samtliga, dock uteblev två av de tilltänkta 
konsultcheferna på grund av sjukdom. Detta meddelades inte författarna förrän på plats, de 
aktuella bemanningsföretagen var dock mycket flexibla och ordnade ersättare. En av de fem 
undersökningsdeltagarna var tyvärr inte tillräckligt insatt inom studiens område, vilket ledde 
till ofullständiga svar på flera frågor. Författarna valde därför att endast ta med vissa delar av 
denna intervju. Författarna upplevde de fyra övriga intervjuerna som givande och intressanta. 
Samtliga företag gav ett positivt bemötande, även undersökningsdeltagarna var trevliga och 
tillmötesgående.   
 
Intervjuguiden som användes under intervjuerna var konstruerad på följande sätt. Intervjuerna 
inleddes med allmänna frågor för att underlätta för deltagarna samt för att få information om 
deras bakgrund och nuvarande roll. Denna inledning följdes av frågor kring huvudämnet 
konflikter. Intervjuguiden har delats in i olika teman med underrubriker samt är bifogad som 
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bilaga I. Intervjusvaren transkriberades sedan av forskarna. Wibeck (2000) nämner tre olika 
transkriptionsnivåer och anser att en första transkription bör ligga någonstans mellan nivå II 
och III. Eftersom syftet med intervjuerna i undersökningen var att återge det huvudsakliga 
innehållet i det som sägs behövde transkriptionen inte vara helt ordagrann. Därför valde 
författarna att främst använda transkriptionsnivån som Wibeck (2000) kallar nivå III. Denna 
nivå är helt skriftspråksnormerad samt har utelämnat oavslutade meningar, omtagningar, 
tvekljud och uppbackningar (Wibeck, 2000). 
 
5.3 Etik 
Etiska regler för hur forskning ska bedrivas har formulerats av både statliga myndigheter och 
anslagsgivande instanser (Bryman, 2001). Dessa måste tas i beaktning vid forskning därför 
blev alla medverkande i undersökningen informerade kring Vetenskapsrådets fyra följande 
huvudkrav: 
 

1. Informationskravet: Undersökningsdeltagarna har blivit informerade om studiens 
innebörd och syfte. Deras deltagande är frivilligt och de har rätt att avbryta sin 
medverkan om så önskas. De upplystes även om vilka moment som ingår i 
undersökningen. 
 

2. Samtyckeskravet: Deltagarna i undersökningen bestämmer själva över sin medverkan. 
De kan avbryta sin medverkan eller dra tillbaka sina uppgifter när som helst utan 
negativa följder. Någon särskild anledning behöver heller inte anges. Forskarna har 
fått de medverkandes samtycke. Det föreligger inte heller något beroendeförhållande 
mellan forskare och respondent.  
 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om undersökningsdeltagarna tillika förtaget 
behandlas med största möjliga konfidentialitet. De medverkandes identitet kan inte 
röjas. De är endast de båda forskarna som vet vilka deltagarna är. Ljudbanden och 
utskrifterna förvaras på ett säkert ställe där obehöriga inte kan komma åt dem. Allt 
material kommer att förstöras efter uppsatsens godkännande. 

 
4. Nyttjandekravet: De uppgifter som deltagarna lämnar ut kommer endast att användas i 

denna undersökning och inte till något annat ändamål (Vetenskapsrådet, 2007). 
 
Ovan nämnda huvudkrav skyddar respondenternas integritet. Samtliga konsultchefers 
medverkande i intervjuerna var frivilligt. Forskarna ansåg att genom användning av 
konfidentialitetskravet är respondenterna skyddade, vilket kan underlätta deras sätt att tala 
fritt. Undersökningsdeltagarna behöver inte heller försvara sina intervjusvar. 
 
5.4 Tillförlitlighet 
Enligt Carlström & Carlström-Hagman (2007) får begreppen reliabilitet, validitet samt 
generaliserbarhet inte samma betydelse i kvalitativ metod som i en kvantitativ metod. I 
följande citat beskriver Carlström & Carlström-Hagman (2007) anledningen till detta: ”Den 
kvalitativt inriktade forskningen utgår istället från att allt måste bedömas utifrån människors 
erfarenheter av verkligheten och deras olika perspektiv på denna verklighet, något som gäller 
såväl de medverkande i undersökningen som forskaren själv” (Carlström & Carlström-
Hagman 2007, sid. 137).  
 
Enligt Bryman (2002) är validitet ur flera aspekter det viktigaste forskningskriteriet. Validitet 
innebär huruvida de slutsatser som forskaren dragit stämmer överens med frågeställningarna 

 
 

22



(Bryman, 2002). Denna studies resultat svarar mot frågeställningarna och därmed kan 
validiteten i flera avseenden styrkas. Reliabiliteten berör materialets giltighet, exempelvis kan 
ledande frågor under intervjuer ge ett ogiltigt resultat menar Kvale (1997). Forskarna undvek i 
största möjliga mån att ställa ledande frågor under intervjuerna, därför anser forskarna att 
resultatet avspeglar verkligheten. De flesta ledande frågor som ställdes var snarare en 
bekräftelse på att forskaren uppfattat respondenten rätt. Reliabiliteten svarar även på om 
resultatet från en undersökning skulle bli detsamma om studien genomförs en gång till vid en 
annan tidpunkt (Bryman, 2002). Med tanke på att bemanningsbranschen ständigt utvecklas 
och förändras kan respondenternas svar bli annorlunda i en framtida undersökning. Då denna 
studie endast är gjord vid ett tillfälle är det svårt att styrka reliabiliteten, detta var inte heller 
undersökningens syfte.  
 
Vid de flesta kvalitativa intervjuundersökningar ställs frågan om huruvida resultaten är 
generaliserbara. Eftersom intervjupersonernas uppfattningar påverkar resultatet av 
intervjuerna är det svårt att generalisera (Kvale, 1997). Författarna anser att resultatet av 
denna studie är generaliserbart för dem som deltagit men inte för hela bemanningsbranschen. 
Det kan även vara så att det som respondenterna berättar inte är det som sker i verkligheten. 
Respondenterna berättar utifrån sin subjektiva verklighetsuppfattning, denna kan skilja sig 
från den faktiska verkligheten. Uppgifterna som lämnas kan vara de som respondenterna anser 
vara rätt och inte hur det i själva verket är. Eftersom undersökningsdeltagarna utlovats 
konfidentialitet, väljer författarna att förutsätta att respondenternas berättelser stämmer 
överens med verkligheten. En annan anledning till att intervjusvaren inte är helt 
sanningsenliga är den mänskliga faktorn att personer lätt glömmer detaljer kring händelser.  
Detta betyder inte att undersökningsdeltagarna ljuger i intervjuerna utan det de berättar är vad 
de upplever som sanning. Forskare bör vara försiktiga under intervjun och ge respondenterna 
tid till eftertanke så att svaren blir mer tillförlitliga (Carlström & Carlström-Hagman, 2007). 
Forskarna till denna studie tog detta i beaktning vid intervjutillfällena.  
 
6. Genomförande 
Bemanningsföretagen som valdes ut till intervjuer kontaktades först via telefon. Vid denna 
första telefonkontakt berättade författarna om sig själva och sitt ärende. Författarna blev då 
hänvisade till personer som arbetade inom området konflikter. Vid presentationen av 
undersökningen som skulle genomföras tillkännagavs att studien skulle handla om 
konflikthantering inom bemanningsbranschen. Intervjuer bokades in med de personer som 
hade tid att delta i undersökningen samt ansåg sig ha kunskaper att tillföra inom studiens 
område. För att via e-post kunna påminna deltagarna om intervjun samt för att kunna meddela 
eventuella förhinder bad författarna om undersökningsdeltagarnas kontaktuppgifter innan 
samtalet avslutats. Ingen av de bokade undersökningsdeltagarna bad om djupare information 
kring intervjun i förväg, därför skickades inte någon vidare förklaring av studien ut.  
 
Författarna besökte undersökningsdeltagarna på deras respektive arbetsplatser där även 
intervjuerna genomfördes. Samtliga fem intervjuer hölls i tysta och avskilda rum, detta för att 
undvika störande moment som exempelvis telefon, besök, höga ljudnivåer etcetera. Båda 
forskarna var närvarande vid samtliga intervjuer där den ena forskaren höll i intervjun medan 
den andra lyssnade samt ställde kompletterande frågor.  
 
7. Resultatpresentation och analys 
För att ta vara på empirin på lämpligast sätt har författarna valt att presentera 
undersökningsresultatet i beskrivande form med citat från intervjuerna. Efter resultatet 
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presenteras analysen med jämförelser och kommentarer från litteraturen. För att bevara 
undersökningsdeltagarnas anonymitet valde författarna att ge respondenterna de figurerade 
namnen Ann, Carin, Erika, Lena och Tina. Med anledning av att respondenterna var få till 
antalet valde författarna att benämna alla med kvinnonamn.  Detta för att försvåra en eventuell 
identifiering kring vem av undersökningsdeltagarna som sagt vad. Författarna har valt att göra 
en sammanställning av respondenternas befattning, utbildning samt anställningstid, även här 
används de figurerade namnen. Tabellen ger läsaren möjlighet att få en inblick i 
respondenternas bakgrund och bifogas som bilaga II. Då det talas om samtliga, några eller 
flertalet respondenter benämns dessa även som konsultchefer, undersökningsdeltagare samt 
representant från bemanningsföretag. Anledningen till att de benämns konsultchefer beror på 
att de alla satt i någon form av ledande position samt var ansvariga för de konsulter som hyrs 
ut. De företag som köper tjänster och hyr personal av bemanningsföretagen valde författarna 
att kalla för kundföretag. De konsulter som är anställda av bemanningsföretagen hyrs ut till 
kundföretagen och benämns därför som uthyrningskonsulter. Författarna har valt att i 
resultatpresentation och analys samt i diskussion och slutsatser koppla rubrikerna till 
frågeställningarna.  

7.1 Uppfattningen om konflikter 
När respondenterna fick frågan vad begreppet konflikt innebar för dem svarade Ann och 
Lena: 

Konflikt är ett problem som ska lösas. (Ann) 
 
För mig innebär det någonting, när det inte fungerar ute på arbetsplatsen… … kanske att de inte 
kan komma överens och prata. Men det behöver inte vara så stora saker som det egentligen är, 
något man måste lösa och ta tag i. Ju längre man väntar ju svårare blir det. (Lena) 

Sammanfattningsvis anser respondenterna att konflikt är en problematik som måste lösas, att 
två eller flera parter inte är överens eller missförstår varandra. När frågan om synen på 
konflikter ställdes svarade Tina: 

Om vi tänker på konsulterna här i detta fallet, så är ju lite speciellt i och med att det oftast är tre 
parter inblandade, om vi tittar på de som är uthyrda och inte på vår interna personal… … då är 
det ju vi, en representant från oss, en representant kanske från kunden och det kan vara vår 
konsult som är uthyrd. 

Det Tina illustrerar är typiskt för ett bemanningsföretag. Att vara tre inblandade parter 
komplicerar situationen, den ansvarige på bemanningsföretaget befinner sig inte själv ute på 
arbetsplatsen och är därför omedveten om vad som sker.  

För vissa av konsultcheferna hade begreppet en negativ innebörd och känsla, dock tror de att 
genom rätt hantering leder konflikter till något positivt. Erika berättade om denna känsla på 
följande sätt: 
 

För det första ska jag väl erkänna att det är ett negativt laddat ord. Även om jag är av den 
uppfattningen att en konflikt kan vara bra. Ur konflikter kommer det, om de hanteras på rätt sätt, 
ofta någonting gott ur också. 

 
Samtliga konsultchefer uppgav att konflikter var ovanliga i deras organisation. Dock berättade 
Erika att: 

 
Det är ju mindre konflikter hela tiden, alltså dagligen… …Stora konflikter, där kunden är så 
missnöjd så att den inte vill ha kvar konsulten, händer inte jätteofta. 
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Konsultcheferna ansåg själva att de var duktiga på att förebygga samt hantera konflikter, dock 
fanns det även andra faktorer till att konflikter var sällsynta. 
 

Anledningen till att detta inte sker så ofta eller knappt alls, beror ju inte enbart på att vi är så 
himla bra på att förebygga dem utan det finns en naturlig förklaring också, nämligen att man ofta 
inte är anställd så länge på ett bemanningsföretag. (Erika) 

 
För respondenterna är konflikt ett problem som måste lösas, detta stämmer överens med 
Wallensteens (Nationalencyklopedin, 2007) definition som säger att en konflikt är en 
sammanstötning som måste lösas. DeBono (i Maltén, 1998) hävdar att en konflikt är ”en 
kollision mellan intressen, värderingar, handlingar och inriktningar”. 
Undersökningsdeltagaren Lenas ovan nämnda citat är av liknande karaktär, då hon beskriver 
begreppet på ett liknande sätt. Precis som Tina nämner är det ofta tre parter inblandade vid 
konflikter som uppstår inom bemanningsbranschen. Den tredje partens roll i konflikten är 
något som Larsen (2006), Ekeland (2006) samt Ahrenfelt & Berner (1994) diskuterar. 
Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) beskriver de affektiva konflikterna som känslomässigt 
negativt laddade, vilket även några av konsultcheferna håller med om. Dock menar dessa 
konsultchefer att det ofta kommer något positivt ur en konflikt, vilket även Hocker & Wilmot 
(i Larsen, 2006) påstår. Konsultcheferna menar att konsulterna ofta är anställda under korta 
perioder, vilket Andersson & Wadensjö (2004) också styrker. Detta kan enligt respondenterna 
påverka konfliktförekomsten inom organisationen.  
 
7.2 Uppfattningar om orsaker till att konflikt uppstår 
Respondenterna var eniga om att kommunikationsproblem var en av de vanligaste 
anledningarna till att det uppstår en konflikt, samt att brist i kommunikationen ofta leder till 
missförstånd som kan orsaka konflikter. Det kan till exempel vara att en person uppfattar det 
någon annan säger på ett felaktigt sätt, därför menar flera av konsultcheferna att otydlig 
kommunikation skapar konflikter som kunnat undvikas.  
 

Det vanligaste tror jag är, och det jag känner erfarenhetsmässigt, så är det mycket missförstånd 
mellan parterna. (Ann)  

En konflikt kan handla om att man inte förstår varandra riktigt, det har blivit någonting som gör 
att man inte har samma uppfattning om saker och ting. (Tina) 

 
En annan faktor till att konflikter uppstår kan enligt några respondenter vara att parterna har 
skilda synsätt. 
 

Man har olika synsätt… …Tyvärr så kan det bero helt och hållet på prestige, vilket är 
fruktansvärt onödigt. Men som sagt oftast så beror det nog på att man har olika syn på egentligen 
samma sak. (Erika) 
 

Några av konsultcheferna lyfter fram hotkänsla på grund av oförståelse för 
bemanningsbranschen, som en annan orsak till konflikt. Dessa konsultchefer menar att om 
personalen som är anställd av kundföretaget är ovana vid att det kommer personal utifrån kan 
de känna sig hotade av deras kompetens och kunskaper. En av anledningarna till detta, kan 
enligt dessa respondenter, vara rädslan för att någon annan ska ta över ens arbetsuppgifter och 
utföra dessa på ett bättre sätt, vilket kan orsaka samarbetssvårigheter.  

Medarbetarna på ett företag ser det nästan som ett hot när det kommer in personal. De uppfattar 
sin egen position i gungning… … man undrade och började ifrågasätta, vad är nu detta? (Tina) 

 
De killarna och tjejerna vi skickar ut… … är inget hot. (Carin) 
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Konsultcheferna uppgav att de var noga med att poängtera att uthyrningskonsulterna arbetar 
för att den övriga personalen ska slippa arbeta övertid och att deras uppgift är att underlätta 
för den ordinarie personalen. Vissa konsultchefer menade att även kulturkrockar och 
fördomar kan ligga till grund för konflikter.  
 

Om vi till exempel tänker på människor med utländsk bakgrund… ... Har kunden redan från 
början en fördom så är det klart att man letar fel, man letar tillkortakommanden och så vidare. 
Och det är ju ingen bra början.  (Erika) 
 
Där kan ju vara vissa konflikter som handlar om just kulturkrockar. Man är van att jobba på ett 
sätt från sitt hemland och vi kanske inte har samma kultur när det gäller det. (Ann) 

 
Ett par av konsultcheferna uppger att även arbetsvägran kan vara en konfliktorsak. Erika 
hävdar att dålig arbetsmiljö kan leda till att en uthyrningskonsult vägrar att utföra vissa 
arbetsuppgifter då denne anser att dessa moment inte är arbetsmiljömässigt bra. Carin 
berättade om ett annat exempel på arbetsvägran gällande de uthyrningskonsulter som har 
andra sysselsättningar vid sidan av sin tjänst hos bemanningsföretaget. Enligt henne kan dessa 
ha svårt att få tiden att räcka till och arbeta den tid som kunden utlovats. Hon berättar att 
uthyrningskonsulten tar på sig ett uppdrag som denne tror sig klara tidsmässigt, om denne 
sedan inte har tid för uppdraget så blir detta en form av arbetsvägran, vilket leder till 
konflikter. Carin påpekar att det även kan vara så att kunden kräver att uthyrningskonsulten 
ska utföra andra arbetsuppgifter eller arbeta fler timmar än vad som var bestämt från början, 
har uthyrningskonsulten då inte möjlighet till detta kan det uppstå en konflikt. 
 
Konsultcheferna nämner kommunikationsproblem som en vanlig konfliktorsak, vilket även 
Larsen (2006) håller med om. Denna uppfattning stämmer överens med Newcombs (i Maltén 
1998) definition av konfliktbegreppet vilken är: ”Konflikt är ett spänningstillstånd mellan 
individen och den grupp han tillhör med konsekvent störning i 
kommunikationsmöjligheterna.” Respondenterna menar att otydlig kommunikation kan leda 
till onödiga missförstånd, vilket även Larsen (2006) skriver om. Larsten (2000) menar att 
konflikter kan undvikas genom bra kommunikation. Skilda synsätt är en annan konfliktorsak 
som både konsultcheferna och Larsen (2006) tar upp. Ännu en anledning till konflikt som 
undersökningsdeltagarna berör är hotkänsla på grund av oförståelse för 
bemanningsbranschen. Känslan uppstår när den ordinarie personalen uppfattar 
uthyrningskonsulterna som ett hot mot deras anställning. Detta kan sammankopplas med 
Freuds teori om att människan i trängda lägen tar till såkallade försvarsmekanismer (Maltén, 
1998). Här påpekar respondenterna vikten av att tydliggöra för personalen att 
uthyrningskonsulterna inte är ett hot. Ytterligare orsaker till konflikt kan enligt några av 
konsultcheferna vara kulturkrockar och fördomar, vilket även Ahrenfelt & Berner (1994) samt 
Larsen (2006) nämner. Slutligen berättade även ett par av undersökningsdeltagarna om 
arbetsvägran som konfliktorsak, denna kan bland annat uppkomma på grund av otydlig 
kommunikation som diskuterats ovan.   

7.3 Konflikthantering 
Konsultcheferna berättar att de agerar omedelbart när det uppstår en konflikt. Flera av 
respondenterna börjar med att lyssna till alla parters versioner av det som hänt och tar därefter 
eventuellt ställning.  
 
 …det absolut viktigaste. Agera direkt! Höra båda parters åsikt! (Erika) 
 
 Lyssna och vara lyhörd, försöka få en rak och tydlig kommunikation. (Ann) 
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Önskemålet, det är att man sätter sig ner alla tre som är kanske då berörda av detta, 
projektledare, kund och den medarbetare… …som har varit inblandad i detta… …Och de flesta 
gånger, så om man pratar med varandra så kan man lösa problemet redan där. (Tina) 

 
Fyra av de fem studerade företagen åkte ut till arbetsplatserna för att ta reda på vad som hänt. 
Dock menar respondenterna att det kan uppstå situationer då detta är omöjligt, till exempel 
om kunden redan beslutat sig för att avsluta samarbetet med konsulten. Konsultcheferna 
menar då att de får samtala med kunden för sig och med konsulten för sig. Flera av 
respondenterna påpekade att kunden inte alltid har rätt, därför är det än viktigare att lyssna på 
båda parter.  
 

… jag sätter mig med kunden och frågar; vad är det som har hänt? Så jag har en bild av det, så 
jag inte bara liksom tror på vad kunden säger utan jag måste ju höra på min konsult också, 
givetvis. (Ann) 

 
Händer det någonting så ska man åka ut så fort som möjligt, ta reda på vad det är som har hänt. 
(Tina) 

 
Inget av företagen kunde under intervjuerna visa någon specifik handlingsplan som användes 
vid konflikthantering. Några av respondenterna nämnde dock att de ibland utgick ifrån 
företagets policy. Flera av konsultcheferna menar att varje konflikt är unik och det går därför 
inte att använda sig av en förutbestämd handlingsplan. Nedan följer Anns uppfattning av 
detta: 
 

Jag tror inte på just en handlingsplan för att lösa konflikter… …det är bannemej sunt 
bondförnuft som gäller.  

 
Respondenterna menar att det huvudsakliga vid en konflikt är att hitta en lösning som alla blir 
nöjda med. Ett par av konsultcheferna anser att de har misslyckats med sitt jobb om de inte 
hittar en lösning.  
 

…det som är det viktigaste i en konflikt… …komma till en överenskommelse, att så här är det, 
så här går vi vidare. (Ann) 

 
Konsultcheferna påpekar att en lösning inte alltid behöver betyda att parterna har en 
gemensam uppfattning, det väsentligaste är att parterna förstår och respekterar varandras 
åsikter samt att de kan fortsätta samarbeta. Dock vill respondenterna understryka att det är 
mycket ovanligt att konflikter förblir olösta.  
 

Jag tror aldrig att jag har varit med om att det har slutat med att vi aldrig har kommit överens… 
…jag tror aldrig att jag har avslutat någonting som inte har blivit alltså antingen på det ena eller 
det andra hållet. (Ann) 

 
Respondenterna var eniga om att de sällan behöver använda sig av extern hjälp vid 
konfliktlösningar. Vid behov uppgav några av dem att de skulle vända sig till 
företagshälsovården eller till personalavdelningen på huvudkontoren. Om konflikten inte går 
att lösa är omplacering en alternativ lösning som konsultcheferna nämner, detta görs dock inte 
förrän konsultchefen är säker på vad som hänt. Respondenterna menar att beroende på vad 
som har hänt kan det vara så att medarbetaren känner sig obekväm med att återvända till 
kundföretaget, i dessa fall omplaceras personen till ett nytt företag. Enligt några av 
respondenterna är det lämpligt att byta ut den ansvarige om konflikten inte går att lösa, denne 
kan tillföra nya tankar och idéer som förhoppningsvis kan leda till en lösning.  
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Konsultcheferna menar att det är viktigt att agera i ett tidigt skede, detta för att undvika att 
konflikten blir större än nödvändigt. Ahrenfelt & Berner (1994) är av liknande åsikt då de 
jämför konfliktens utveckling likt ringar på vattnet. Ahrenfelt & Berner (1994) menar att ifall 
konflikten tillåts pågå förvärras situationen, därför är det enligt dem viktigt att hitta epicentrat 
och agera. När en konflikt uppstår börjar flera av respondenterna med att lyssna till vad som 
hänt, detta för att skapa en förståelse kring situationen. Nilsson & Waldemarsson (2007) anser 
att det viktigaste är att lyssna, enligt dem söker en god lyssnare förståelse samt tar till sig det 
som sägs. Återigen poängterar konsultcheferna vikten av en rak och tydlig kommunikation. 
Larsen (2006) rekommenderar att i en konflikt ta hjälp av en tredje part för att hitta en 
lösning. Konsultcheferna berättar att de ofta agerar tredje part vid konflikter som uppstår 
mellan uthyrningskonsult och kundföretag. De sätter sig då ner och lyssnar till båda parter 
antingen tillsammans eller var för sig, ibland sker detta ute på kundföretaget. Lennéer-
Axelsson & Thylefors (1996) poängterar vikten av att chefer, kollegor och medlare gör en 
rättvis bedömning av situationen, detta är något som respondenterna håller med om.  
 
För respondenterna är varje konflikt unik och de tror därför inte att en förutbestämd 
handlingsplan är användbar, denna uppfattning delas av Larsen (2006). Larsen (2006) föreslår 
istället exempel och tillämpningar som generellt är välfungerande. Vikten av god 
kommunikation är något som även Engqvist (1994) diskuterar. Engqvist (1994) menar att en 
ömsesidig förståelse bör uppnås, dock behöver lösningen på konflikten inte innebära att 
parterna får en gemensam uppfattning. Konsultchefernas berättelser visar att de delar 
Engqvists (1994) uppfattning. För respondenterna är det huvudsakliga att hitta en hållbar 
lösning som alla parter är nöjda med, även Deutsch (i Maltén, 1998) framhåller detta då han 
menar att konflikten kan bli destruktiv om parterna är missnöjda med resultatet. Eftersom 
respondenterna menar att en lösning är en överenskommelse om någonting berättar de att det 
är mycket ovanligt att konflikter förblir olösta. Andra konfliktlösningar som 
undersökningsdeltagarna nämner är omplacering, konsultchefsbyte eller extern hjälp. Larsen 
(2006), Ekeland (2006) samt Ahrenfelt & Berner (1994) föreslår medling som en 
lösningsmetod. Vidare menar Lennéer-Axelsson & Thylefors (1996) att kompromissmetoden 
kan vara bra att tillämpa då parterna har svårt att enas kring en konfliktlösning. Konfrontation 
kan vara ännu ett sätt att handskas med konflikter enligt Ahrenfelt & Berner (1994).  
 
7.4 Konsultchefens roll 
Samtliga konsultchefer menade att det var en del av det dagliga arbetet att bli delaktig i 
konflikthanteringen mellan kund och uthyrningskonsult.  De berättade att det är av största vikt 
att vara medveten om att det ingår i yrkesrollen även om det ibland kan vara svårt att inte bli 
personlig. Dock menar flera av konsultcheferna att de bör visa empati utan att låta känslorna 
ta överhand.  

 
Jag har inga som helst problem med det, jag ser det mer som ett steg att… …vi har detta 
problemet, hur ska vi göra för att komma vidare?.. … Jag tycker det är en trygghet att ha 
yrkesrollen i ryggen. (Lena) 
 
Det är ju en del av vårt jobb, det måste man kunna göra. Kan man inte det så får man ett stort 
bekymmer, för det är ju precis som med alla andra konflikter, ju fortare du kan ta i den, ju 
mindre blir den. (Tina) 
 
Personligen har jag inga problem med det, jag jobbar med det dagligen… (Ann) 
 
Givetvis så måste man vara professionell men man måste hela tiden känna av vad som är rätt. 
(Carin) 
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Konsultcheferna ser det som en del av sitt arbete att vara delaktig i konfliktsituationer mellan 
kund och uthyrningskonsult. Enligt respondenterna är detta något de måste vara medvetna om 
och inte vara rädda för. Ahrenfelt & Berner (1994) beskriver att kollegor ogärna agerar 
medlare vid en konflikt på grund av rädsla och osäkerhet. Ahrenfelt & Berner (1994) anser 
därför att det är bra om chefen tar rollen som medlare. 
 
7.5 Förebyggande 
Respondenterna var alla eniga om att en bra förberedelse är betydelsefullt för det kommande 
samarbetet.  
 

Förarbetet är jätteviktig, det är jätteviktigt med en kontinuerlig dialog med konsulterna, det är 
jätteviktigt med en kontinuerlig dialog med kunderna. Speciellt i början på alla uppdrag, att man 
visar sig ute på arbetsplatserna mycket, att man pratar med våra konsulter och kunden. (Erika) 

 
Samtliga konsultchefer uppgav att de poängterar till sina kunder att det är kompetens de säljer 
och inte personligheter. De menar alltså att det är konsultens kompetens och kunskaper som är 
utav betydelse och inte dennes bakgrund, religion, kön etcetera.  
 

Vi säljer kompetens till våra kunder, var de kommer ifrån och så, det spelar oss ingen roll. Utan 
det gäller rätt person på rätt plats. (Lena) 

 
De flesta av konsultcheferna klargjorde att de var väldigt noga med att tydliggöra att 
kompetensen är det väsentliga. Respondenterna anser att kunder som har fördomar eller av 
någon annan icke skälig anledning är negativa till att ta emot uthyrningskonsulter med 
utländsk bakgrund eller liknande, vill bemanningsföretagen inte göra affärer med. Innan 
bemanningsföretaget tar sig an ett uppdrag från en kund, menar respondenterna, att det är 
viktigt att kommunikationen mellan dessa är tydlig. Respondenterna menar också att 
bemanningsföretaget och kunden måste vara överens om vilken form av kompetens som 
efterfrågas, detta kan göras genom att formulera befattningsbeskrivning, kravprofil etcetera. 
Några av konsultcheferna säger att när bemanningsföretaget och kunden har arbetat fram en 
tydlig beskrivning av vilken kompetens de efterfrågar är det viktigt att detta förmedlas till 
uthyrningskonsulten. De menar att det måste tydliggöras vilka krav och förväntningar kunden 
ställer på uthyrningskonsulten.  
 

Då är ju mycket av matchen redan vunnen. Slarvar man i någon ände där, om man har en slarvig 
kravprofil eller man informerar konsulten slarvigt om vad som förväntas, då är ju… …risken för 
att det blir en konflikt större. (Erika) 

 
De menar även att det är viktigt att tydliggöra bemanningsföretagets värderingar, detta bland 
annat för att uthyrningskonsulten representerar bemanningsföretaget. Respondenterna uppger 
att de försöker få uthyrningskonsulten att känna en lojalitet gentemot sin konsultchef. Detta 
för att de vill skapa medvetenhet om att uthyrningskonsulterna inte bara representerar sig 
själva utan även bemanningsföretaget när de är ute på uppdrag, denna lojalitet bör även finnas 
gentemot kundföretaget. 
 
Konsultcheferna berättar att de utför kontinuerliga kontroller för att försäkra sig om att allt 
fungerar på ett önskvärt sätt ute på uthyrningskonsulternas arbetsplatser, detta för att upptäcka 
brister så att konflikter kan förebyggas.  
 

Om vi sätter en konsult på ett uppdrag så följer vi upp både att konsulten trivs och att kunden är 
nöjd, detta gör vi med jämna mellanrum. (Lena) 
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Flertalet av respondenterna arbetar på detta sätt och var eniga om att denna kontakt är mycket 
viktig. Konsultcheferna berättade att de vid besöken på arbetsplatserna bland annat 
undersöker hur det ser ut framåt i tiden med orderutgångar etcetera. De menar även att om 
uthyrningskonsulterna känner att deras arbetsgivare ser deras välmående som viktigt skapar 
detta en känsla av trygghet, vilket gör det lättare att vända sig till sin chef vid konflikter.  
 

Jag tror att det är viktigt att vara ute hos kunden och hos konsulterna, så att de känner att vi bryr 
oss om dem… … det är lätt att få tag på oss. (Ann) 
 

Samtliga undersökningsdeltagare anser att förebyggande av konflikter är ett viktigt moment i 
konfliktsammanhang, det är något som varken Ahrenfelt & Berner (1994), Lennéer-Axelsson 
& Thylefors (1996), Ekeland (2006), Engqvist (1994), Larsen (2006), Larsten (2000) samt 
Nilsson & Waldemarsson (2007) diskuterar närmare i sin litteratur. En viktig del i 
förebyggandet är enligt respondenterna tydlig kommunikation vilket både 
undersökningsdeltagarna och bland andra Larsen (2006), Larsten (2000) samt Nilsson & 
Waldemarsson (2007) tidigare nämnt i andra sammanhang.  
 
7.6 Efter konflikten 
Samliga respondenter ser det som en självklarhet att konflikterna följs upp.  
 

Det är klart att vi följer upp det, har ögonen lite extra på ett sådant ställe för att se om det 
verkligen blev som vi var överens om. (Erika) 

Det viktiga är att följa upp, att alla är nöjda. För jag vill inte hamna i situationer där man säger 
att man löser en konflikt och sedan går man och snackar eller liksom ältar det. (Lena) 

Konsultcheferna uppger att de själva finns tillgängliga för samtal och stöttning, samt att de 
bland annat har egna jurister och professionell konsulthjälp att tillgå. Flera av respondenterna 
berättar att de även har ett gott samarbete med företagshälsovården, framförallt vid sjukdom 
och skador men även vid konflikthantering. Enligt konsultcheferna erbjuds denna stöttning 
och hjälp även under konflikten. Efter en konflikt anser samtliga konsultchefer att det är 
viktigt att förbättra dialogen mellan alla inblandade parter eftersom det är en omöjlighet för 
konsultcheferna att ständigt övervaka arbetsplatsen. 

Vi är ju inte fysiskt närvarande dagligdags på alla uppdrag, utan det blir att försöka att ändå hålla 
en dialog över telefon och även då såklart befinna sig där oftare rent fysiskt. (Erika) 

Lena anser att det är viktigt att undvika att hamna i en ond cirkel, när konflikten är löst bör 
parterna gå vidare. Om en konflikt uppstår igen anser flera av respondenterna att parterna bör 
diskutera problemet ytterligare en gång.  

Man pratar med varandra och försöker ta reda på vad det är. Jag tror inte att man kan göra så 
mycket mer… …det är ju samma sak som att man kan ta hästen till vattnet så får den dricka, 
alltså man kan inte själv dricka utan det får den själv göra… (Tina) 

I de fall där en konsult blivit omplacerad till ett nytt företag och återigen hamnat i en konflikt 
uppger konsultcheferna att de försöker hitta orsakerna till detta.  

 Då får man ju titta på om det är något personligt hos konsulten och agera utifrån det. (Lena) 

Framgår det att problemet ligger hos konsulten och denna inte tenderar att ändra sitt beteende 
menar konsultcheferna att de måste titta närmare på detta och överväga eventuellt avsked. 
Visar det sig att det saknas tydliga belägg för att det är uthyrningskonsulten som misskött sig, 
berättar konsultcheferna, att de försöker omplacera personen till ännu ett nytt kundföretag.  
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För det kan ju vara så att man inte fungerar på ett, men att man fungerar jättebra på ett annat 
ställe. (Tina) 

Samtidigt så gäller det ju att redan på första konflikttillfället, vara tydlig med… …vad som har 
brustit, varför den inte har kunnat vara kvar, så att den utvecklas och inte gör samma misstag 
eller så att den förbättras. (Carin) 

Dock påpekar flera av konsultcheferna att omplaceringar bör ske med försiktighet, eftersom 
det finns risk att kunden tappar tålamodet och väljer att avsluta samarbetet med 
bemanningsföretaget.  

Samtliga konsultchefer var eniga om att det nästan alltid kommer något positivt ur en konflikt.  
 
 En lösning på en konflikt är en positiv händelse. (Ann) 
 

Nya infallsvinklar, nya sätt att tänka, nya sätt att agera… … Ofta så utmynnar de i någonting 
positivt, att man får öppna upp sitt egna tankesätt, sina egna värderingar… …tar upp konflikten 
till ytan så kan det många gånger bli något positivt av det. (Erika) 
 
Det är samma sak som reklamation, sköter man den på ett vettigt sätt så kan det ju inge 
förtroende både för medarbetaren, att man bryr sig, och för kunden också, att man tar tag i saker 
som även kan vara lite jobbiga. (Tina) 

 
Några av respondenterna har uppfattningen att en person som har ett icke önskvärt beteende 
ofta är omedveten om det själv. Enligt dem blir personen genom konflikten medveten om 
problemet och kan därför förändra sitt beteende, vilket är positivt. Flertalet av konsultcheferna 
anser att även om inte alla konflikter går att lösa har parterna fått en större förståelse för 
varandra och kan acceptera den andres åsikter och värderingar. Ännu en positiv aspekt som 
flera av respondenterna nämner är att efter en konflikt har parterna lärt känna varandra bättre 
och kommit varandra närmare.  
 
Det är en självklarhet för samtliga respondenter att följa upp de konflikter som varit, vilket de 
gör bland annat genom samtal och stöttning. Konsultcheferna anser att det är viktigt att 
förbättra dialogen efter en konflikt. Lena menar att parterna bör lämna konflikten bakom sig. 
Lennéer-Axelsson & Thylefors (1996) anser att det är viktigt att alla parter är nöjda med 
resultatet och tar lärdom av vad som hänt. I de fall där konflikten uppstår igen hävdar några 
av undersökningsdeltagarna att problemet återigen bör diskuteras. Lennéer-Axelsson & 
Thylefors (1996) menar att det är nyttigt att titta tillbaka på vad som hände. Om en 
uthyrningskonsult hamnar i konflikt på flera olika kundföretag, berättar konsultcheferna att de 
försöker hitta orsaken till detta. Framkommer det att det är något personligt hos 
uthyrningskonsulten berättar respondenterna att de undersöker detta närmare och vidtar 
åtgärder. Exempel på åtgärder som konsultcheferna nämner är omplacering alternativt avsked. 
Konsultcheferna kontrollerar även mer noggrant de arbetsplatser där konflikter förekommit.   
 
Undersökningsdeltagarna var överens om att en konflikt nästan alltid har en positiv sida, detta 
är något som Larsen (2006) håller med om. Larsen (2006) menar även att det är nödvändigt 
med konflikter för att en organisation ska utvecklas positivt. Respondenternas exempel på 
positiva aspekter är nya infallsvinklar, nya sätt att tänka och agera. Ann nämner att en lösning 
på en konflikt alltid är en positiv händelse. Vid en konflikt menar konsultcheferna att parterna 
blir mer medvetna om sig själva, utvecklas och får möjlighet att förändra beteenden som 
upplevs som negativa. Dock menar några av respondenterna att alla konflikter inte går att lösa 
men att större förståelse samt acceptans för varandra nästan alltid uppnås. Konsultcheferna 
nämner även att de inblandade i en konflikt lär känna varandra bättre, vilket enligt dem är 
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ännu en positiv aspekt. Respondenternas positiva aspekter stämmer till stor del överens med 
dem som Hocker & Wilmot (i Larsen, 2006) samt Lennéer-Axelsson & Thylefors (1996) 
beskriver.  Hocker & Wilmot (i Larsen, 2006) nämner bland annat att konflikter ger energi, 
förbättrar självbilden och bilden av motparten, ökar självkänslan samt förbättrar relationer. 
Lennéer-Axelsson & Thylefors (1996) menar att individen genom konflikter kan lära sig mer 
om sig själv och få möjlighet att ändra sitt beteende. Lennéer-Axelsson & Thylefors (1996) 
påstår även att det är mycket svårt att ändra någon annans beteende, därför bör individen 
fokusera mer på sin egen utveckling. Vidare hävdar Lennéer-Axelsson & Thylefors (1996) att 
efter en konflikt lösts förändras de inblandade parterna, får större respekt för varandra samt att 
samarbetet förbättras, vilket leder till en trevligare stämning. Ahrenfelt & Berner (1994) pekar 
i litteraturen på negativa ekonomiska aspekter som uppstår vid en konflikt, bland annat tas 
energi från arbetssysselsättningen, minskad effektivitet, minskad produktivitet samt ett 
försämrat arbetsresultat. Dessa negativa ekonomiska aspekter, kan enligt Lennéer-Axelsson & 
Thylefors (1996), leda till att personal lämnar företaget eller sjukskriver sig.  
 
8. Diskussion och slutsatser 
Nedan kommer studiens författare att diskutera och dra slutsatser utifrån de resultat, samt den 
analys som redovisats i föregående avsnitt. 
 
8.1 Uppfattningen om konflikter 
Begreppet konflikt kan definieras på flera olika sätt. Som visats i undersökningens 
resultatpresentation är respondenternas gemensamma uppfattning att en konflikt är ett 
problem som måste lösas, vilket överensstämmer med Wallensteens (Nationalencyklopedin, 
2007) definition. Några av konsultcheferna menar att en konflikt kan bero på att något inte 
fungerar som det ska på arbetsplatsen, det uppstår oenigheter som måste redas ut. Samtliga 
respondenter nämner spontant att konflikter är något som måste lösas, dock definierar ingen 
av undersökningsdeltagarna begreppet konflikt som något som måste förebyggas, detta var 
något som nämndes först efter att respondenterna fått frågan. Studiens författare håller med 
om att det är viktigt att lösa konflikter samt anser att det är förvånande att konsultcheferna 
inte fokuserar mer kring förebyggande i sin definition av begreppet. Vidare vill författarna 
även lyfta fram Lenneér-Axelsson & Thylefors (1996) tankar kring att upplevelsen av en 
konflikt är individuell, det som är en konflikt för ena parten behöver inte vara det för 
motparten.  
 
I undersökningen framkom det att konflikter inte är särskilt vanligt förekommande inom de 
bemanningsföretag som deltog i studien. Respondenterna upplevde själva att de var duktiga 
på att förebygga samt hantera konflikter, vilket enligt dem kan vara en anledning till att 
konflikter är ovanliga. Några av respondenterna nämnde att det inte enbart berodde på deras 
agerande i konfliktsammanhang utan även på det faktum att uthyrningskonsulter i regel inte är 
anställda av bemanningsföretaget under någon längre tid. Det är endast konsultchefernas egen 
uppfattning som undersökts därför kan författarna till denna studie inte uttala sig om huruvida 
konsultcheferna hanterar konflikter. Författarna tror att uthyrningskonsulternas korta 
anställningsperioder, som Andersson & Wadensjö (2004) nämner, är den främsta orsaken till 
att konflikter inom bemanningsbranschen är ovanliga. Detta eftersom en uthyrningskonsult 
ofta får kortare tidsbegränsade uppdrag ute hos kundföretag, det hinner därför inte uppstå 
konflikter i samma utsträckning som under längre anställningar. Å andra sidan menar 
författarna att den korta anställningstiden i enstaka fall kan ligga som grund för konflikt, 
uthyrningskonsulten och kundföretagets ordinarie personal får i dessa fall inte möjlighet att 
lära känna varandra samt utveckla ett gott samarbete. Författarna vill framhäva en annan 
aspekt som bland andra Larsen (2006) och Ahrenfelt & Berner (1994) nämner, nämligen att 
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människors erfarenheter och upplevelser påverkar bakgrunden till konflikter och avgör 
huruvida de är konfliktbenägna eller inte.  
 
Författarnas slutsats är att definitionen av konflikt är individuell, dock är respondenternas 
gemensamma uppfattning att en konflikt är ett problem som ska lösas. Ännu en slutsats som 
dras är att konflikter är sällsynta inom bemanningsbranschen, detta beror till stor del på 
uthyrningskonsultens korta vistelse på kundföretaget, då det inte hinner uppstå oenigheter.  
 
8.2 Uppfattningar om orsaker till att konflikter uppstår 
Undersökningen visar att de vanligaste orsakerna till att konflikter uppstår inom 
bemanningsbranschen är kommunikationsproblem, skilda synsätt, kulturkrockar, fördomar, 
arbetsvägran samt hotkänsla på grund av oförståelse för bemanningsbranschen. 
Respondenterna anser att kommunikationsproblem är den mest förekommande orsaken till att 
konflikter uppstår. Denna konfliktorsak är något som Larsen (2006), Newcomb (i Maltén, 
1998), Larsten (2000) med flera diskuterar. Respondenterna samt bland andra Larsen (2006) 
menar att otydlig kommunikation kan leda till missförstånd. Även studiens författare vill 
framhålla kommunikationens betydelse. Författarna menar att tydligheten i dialogen i många 
fall spelar en avgörande roll för resultatet, genom att vara tydlig i sin kommunikation går 
budskapet fram till mottagaren, vilket minskar risken för missuppfattningar. Bland andra 
Larsen (2006) samt respondenterna anser att skilda synsätt kan leda till konflikter. Författarna 
till denna studie hävdar att skilda synsätt i många fall leder till diskussioner, vilka i sin tur kan 
leda till konflikter. Dock vill författarna framhäva att skilda synsätt även kan ses som positivt, 
genom diskussioner utvecklas människor samt lär sig mer om sig själva och andra. Leder 
diskussionen till en konflikt kan även denna bli positiv, vilket kommer att behandlas närmare 
längre fram i avsnittet.  
 
Ahrenfelt & Berner (1994) samt Larsen (2006) tar upp kulturkrockar och fördomar som en 
orsak till konflikt, vilket även undersökningsdeltagarna håller med om. Studiens författare 
instämmer i att kulturkrockar och fördomar kan ligga till grund för konflikter, men tror att 
dessa kommer att minska i framtiden eftersom människor anpassar sig alltmer efter varandra 
och det mångkulturella samhället. Ett par av undersökningsdeltagarna berättar att även 
arbetsvägran kan vara en konfliktorsak. Dålig arbetsmiljö samt tidsbrist hos 
uthyrningskonsulten, ger respondenterna som exempel på faktorer som kan leda till 
arbetsvägran. Författarna till denna studie håller med om att detta kan orsaka konflikter, dock 
kan dessa undvikas genom noggrann arbetsbeskrivning samt väl utarbetad kravprofil. Freuds 
teori om att människan i pressade situationer använder sig av försvarsmekanismer kan 
kopplas till nästa konfliktorsak som nämns av respondenterna, vilken är hotkänsla på grund av 
oförståelse för bemanningsbranschen. Undersökningsdeltagarna menar att denna känsla kan 
uppträda hos kundföretagets ordinarie personal, de kan känna sig hotade av 
uthyrningskonsulten eftersom de blir rädda för att förlora sin ställning inom företaget. Denna 
rädsla kan, enligt respondenterna, bero på att det inte klargjorts för personalen varför företaget 
hyrt in extra personal, därför påpekar konsultcheferna ännu en gång vikten av att vara tydlig 
med information.  Dock poängterar konsultcheferna att denna typ av konflikt minskar i takt 
med att bemanningsbranschen expanderar och blir alltmer känd. Författarna till denna studie 
håller med respondenterna om att det är viktigt att vara tydlig för att undvika denna typ av 
konflikter. 
 
Författarna till denna studie menar att ovan nämnda konfliktorsaker även förekommer på 
företag i andra branscher och sammanhang. Den konfliktorsak som författarna anser vara 
specifik för bemanningsbranschen är hotkänsla på grund av oförståelse för 
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bemanningsbranschen. Som slutsats dras därför att konflikter mellan kundföretag och 
uthyrningskonsulter uppstår av liknande anledningar som på andra arbetsplatser. Dock har 
författarna tankar kring att de konflikter som uppstår inom bemanningsbranschen sällan blir 
så djupgående som de kan bli på andra arbetsplatser. Personal som är anställd och verksam på 
ett och samma företag under längre tid, riskerar i större omfattning att hamna i dispyter som 
kan leda till större konflikter. Uthyrningskonsulter hinner sällan hamna i några större och 
djupgående konflikter på grund av deras i regel korta vistelse på företaget. 
 
8.3 Konflikthantering 
Konsultcheferna var eniga om att det är viktigt att agera så fort som möjligt vid en konflikt, 
detta för att undvika att den förvärras. Ahrenfelt & Berner (1994) är av samma uppfattning. 
Respondenternas första steg i konflikthanteringen är att ta reda på vad som hänt för att få en 
inblick i situationen. Respondenterna hävdar också att det är av betydelse att lyssna, vilket 
Nilsson & Waldemarsson (2007) håller med om. Vidare menar Nilsson & Waldemarsson 
(2007) att genom att lyssna skapas förståelse. Undersökningsdeltagarna berättar att de ofta 
åker ut till arbetsplatserna för att ta reda på vad som hänt, de sätter sig sedan ner och 
diskuterar händelseförloppet med uthyrningskonsulten och de inblandade från kundföretaget. 
Författarna till denna studie anser att i detta sammanhang är lyssnandet och förståelsen 
avgörande då det annars finns risk att döma på förhand. Författarna tycker att det är mycket 
positivt att konsultchefen sätter sig in i situationen genom att besöka arbetsplatsen samt 
samtala med de inblandade parterna. 
 
Under intervjun fick respondenterna frågan om huruvida de använde sig av en handlingsplan i 
samband med konflikthantering. Ingen av undersökningsdeltagarna kunde visa någon sådan, 
dock berättade flertalet respondenter att de utgick ifrån företagets policy. Några av 
konsultcheferna anser att en handlingsplan inte är lämplig att använda, då varje konflikt är 
unik och därför bör behandlas individuellt.  Larsen (2006) är även han skeptisk till 
användandet av en specifik handlingsplan, han menar dock att det finns vissa generella steg 
att utgå ifrån. Studiens författare instämmer i att varje konflikt är unik, de menar att 
människor är olika och reagerar därför på olika sätt i konfliktsammanhang. Utifrån dessa 
aspekter har författarna förståelse för att en handlingsplan för konflikthantering är svår att 
tillämpa i praktiken. Författarna hävdar vidare att ytterligare en orsak till att användandet av 
en specifik handlingsplan försvåras är att uthyrningskonsulterna befinner sig ute på olika 
arbetsplatser inom diverse branscher. Studiens författare menar att eftersom 
uthyrningskonsulterna har varierande arbetsuppgifter och arbetssätt uppstår det olika slags 
konflikter som måste behandlas utifrån de förutsättningar som finns. Författarna anser därför 
att specifika handlingsplaner i konfliktsammanhang är olämpliga att använda inom 
bemanningsbranschen, då konsultcheferna har svårt att veta vilka konflikter som kan uppstå 
på de olika kundföretagen. Dock tror författarna att inom branscher där det ofta uppstår 
likartade konflikter kan det vara bra att arbeta fram en generell handlingsplan som fungerar, 
exempelvis vid kommunikationsbrister. 
 
Respondenterna delar Engqvists (1994) åsikt om att det viktigaste är att hitta en 
konfliktlösning som håller i längden. Engkvist (1994) menar att en lösning inte alltid behöver 
betyda att parterna delar samma uppfattning, det viktigaste är att de förstår varandra och att 
alla parter blir nöjda med lösningen. Eftersom en lösning kan vara att parterna är överens och 
accepterar situationen menar respondenterna att det är ovanligt att konflikter förblir olösta. 
Dock måste alla vara tillfreds med lösningen, om någon av parterna är missnöjd kan 
konflikten, enligt Deutsch (i Maltén, 1998) bli destruktiv, vilket ofta är negativt. I de fall där 
konflikter är svårlösta föreslår undersökningsdeltagarna omplacering, konsultchefsbyte samt 
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extern hjälp som alternativa lösningsmetoder. I litteraturen nämns även andra 
konfliktlösningar, bland annat Ahrenfelts & Berners (1994) konfrontationsmetod, Lenneér-
Axelssons & Thylefors (1996) kompromissmetod samt Larsens (2006), Ekelands (2006) och 
Ahrenfelts & Berners (1994) medlingsmetod. Författarna till denna uppsats anser att ovan 
nämnda lösningsmetoder verkar vara användbara beroende på situation. Inom 
bemanningsbranschen menar författarna att medlingsmetoden i många fall blir naturlig att 
tillämpa, då konsultchefen ofta agerar medlare. Författarna anser att omplacering borde vara 
en sista utväg, dock kan bemanningsföretaget dra fördel av att de har den möjligheten. Skulle 
det vara så att exempelvis uthyrningskonsulten och kundföretaget inte kan samarbeta eller om 
uthyrningskonsulten känner sig obekväm på arbetsplatsen efter konflikten, anser författarna 
att omplacering är ett bra alternativ. Bemanningsföretaget kan då omplacera 
uthyrningskonsulten till ett annat kundföretag, denna möjlighet saknar de flesta andra 
branscher då de endast kan omplacera internt.  
 
Författarnas slutsats är att hanteringen av konflikter är avgörande för resultatet eftersom det är 
viktigt att agera i ett tidigt skede samt att behandla konflikten utifrån ett individuellt 
perspektiv. Undersökningen visar också att de bemanningsföretag som deltagit i studien inte 
använder sig av någon specifik handlingsplan, utan hanterar varje konflikt unikt. Författarna 
drar även slutsatsen att det finns oändligt många sätt att lösa konflikter, det viktiga är att hitta 
den lösningsmetod som passar bäst för situationen och för de inblandade.  
 
8.4 Konsultchefens roll 
Respondenterna hävdar att konflikter inom bemanningsbranschen blir speciella då det i regel 
är tre parter inblandade, uthyrningskonsulten, kundföretaget samt representanten från 
bemanningsföretaget. Enligt undersökningsdeltagarna försvåras konsultchefernas roll då de 
saknar möjlighet att vistas ute hos kundföretaget dagligen och får därmed ingen uppsikt över 
vad som sker. Studiens författare förstår att detta kan skapa komplikationer, dock vill de 
påpeka att med hjälp av dagens teknik såsom e-post och telefon kan kontakten mellan 
uthyrningskonsult och konsultchef ändå vara kontinuerlig. Larsen (2006), Ekeland (2006) 
samt Ahrenfelt & Berner (1994) diskuterar fördelar och nackdelar med att vara tre parter 
inblandade i en konflikt. Larsen (2006) beskriver fördelarna med användning av tredje part 
vid konfliktlösningar, denne bör lyssna till de inblandade i konflikten. Även Lenneér-
Axelsson & Thylefors (1996) anser att det att viktigt att göra en rättvis bedömning av 
konflikten, vilket respondenterna håller med om. Ekeland (2006) vill även framhäva att tredje 
part ska fungera som hjälp under processen, dock är det inte meningen att tredje part ska lösa 
konflikten åt parterna. Larsen (2006) rekommenderar att ta hjälp av en medlare för att hitta en 
lösning, individen kan ha svårt att lösa en konflikt på egen hand där denne själv är inblandad. 
Ahrenfelt & Berner (1994) tar upp fördelar och nackdelar med användandet av externa 
medlare vid konfliktlösningar. Studiens författare menar att bemanningsbranschen har fördel i 
att konsultchefen, som agerar medlare, redan är insatt i situationen samt vet hur företaget och 
dess kultur fungerar.  
 
Författarna till denna studie drar slutsatsen att det som regel är tre parter inblandade i de 
konflikter som uppstå inom bemanningsbranschen. Konsultchefen tar rollen som medlare och 
hjälper de inblandade att hitta orsaken samt lösningen på problemet.  
 
Som tidigare nämnts blir konsultchefen ofta delaktig i de konflikter som uppstår mellan 
uthyrningskonsult och kundföretag. Samtliga konsultchefer lyfte fram vikten av att vara 
medveten om att detta ingår i deras yrkesroll. Konsultcheferna uppgav att det var en del av det 
dagliga arbetet och att de inte hade några problem med att bli en del av konflikten. Flertalet av 
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undersökningsdeltagarna menade att en person i en ledande position måste klara av denna 
problematik.  Några av respondenterna anser att det är viktigt att visa empati, dock poängterar 
de att de måste vara tydliga i sin yrkesroll. Eftersom chefer har en ledande roll bör de enligt 
Ahrenfelt & Berner (1994) agera medlare i konfliktsituationer. Ahrenfelt & Berner (1994) 
menar att kollegor har svårare för att handskas med situationen och hålla sig neutrala. 
Författarna till denna uppsats ser det som positivt att deltagarna i undersökningen känner sig 
trygga i sin yrkesroll vid konflikthantering.  
 
Författarna drar därför slutsatsen att de konsultchefer som intervjuats personligen inte har 
problem med att som medlare bli delaktiga i andras konflikter, de ser det som en del av 
arbetet. Dock vill författarna påpeka att de chefer som blir osäkra vid svårare 
arbetssituationer, generellt har svårare att vara professionella i sitt arbete och därför bör 
fundera över om de är lämpade för denna typ av arbete.  
 
8.5 Förebyggande 
Samtliga undersökningsdeltagare var överens om att förberedelser påverkar det kommande 
arbetet. Konsultcheferna nämner bland annat att genom att redan från början ha en 
kontinuerlig dialog mellan parterna kan många konflikter undvikas. För att förebygga 
konflikter är respondenterna exempelvis noga med att framhålla till potentiella kunder att det 
är kompetens och inte personligheter de säljer. Konsultcheferna menar att 
uthyrningskonsultens bakgrund, religion, kön etcetera inte är av betydelse, därför uppgav 
flertalet av respondenterna att de inte gör affärer med kunder som har fördomar. Författarna 
till denna uppsats håller med om att förebyggandet är av stor betydelse och ser det som 
positivt att bemanningsföretagen är tydliga med att uthyrningskonsulternas kompetens är det 
väsentliga och att de inte gör affärer med företag som har fördomar. Ännu ett sätt att 
förebygga konflikter, är enligt undersökningsdeltagarna, att föra en tydlig kommunikation. 
Respondenterna förklarar att det är viktigt att bemanningsföretaget och kunden är överens om 
vilken kompetens som efterfrågas samt vad som krävs av parterna för att skapa ett gott 
samarbete. Vidare förklarar respondenterna att denna information måste föras vidare till 
uthyrningskonsulterna. Undersökningsdeltagarna vill även framhålla att uthyrningskonsulten 
representerar bemanningsföretaget, därför är det viktigt att tydliggöra bemanningsföretagets 
värderingar. Konsultcheferna menar att om informationen inte är tydlig redan från början är 
risken för konflikter större. Larsen (2006), Larsten (2000) samt Nilsson & Waldemarsson 
(2000) instämmer i att kommunikation och tydlighet är viktiga delar i förebyggandet av 
konflikter. Författarna till denna uppsats anser att god och tydlig kommunikation är viktig i 
alla sammanhang samt hävdar att om kommunikationen är tydlig redan från början ökar 
möjligheterna för ett gott samarbete och goda arbetsresultat. Vidare menar studiens författare 
att bra kommunikation exempelvis kan leda till att bemanningsföretaget förstår kundens 
behov samt kan peka på möjligheterna med den kompetens de hyr ut. 
 
För att i förebyggande syfte upptäcka eventuella brister gör flertalet av konsultcheferna 
kontinuerliga kontroller ute på arbetsplatserna. Respondenterna menar att denna kontakt inte 
enbart är viktig för att förebygga konflikter utan även för uthyrningskonsulternas välmående. 
Om uthyrningskonsulterna känner att deras arbetsgivare bryr sig om dem, menar 
konsultcheferna att uthyrningskonsulterna har lättare för att vända sig till sin chef vid 
eventuella problem. Studiens författare tror att det är bra med en kontinuerlig kontakt samt 
regelbundna besök på arbetsplatserna. Författarna anser att detta kan bidra till att arbetet 
fungerar bättre samt en ökad trivsel på arbetsplatsen, vilket också kan förebygga konflikter. 
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Författarna till denna studie anser att bemanningsföretagens funktion bland annat är att hyra ut 
kompetent personal till företag och drar slutsatsen att det är så de undersökta 
bemanningsföretagen arbetar. Dock vill författarna framhäva att uthyrningskonsultens 
personlighet i flera fall har betydelse. Uthyrningskonsulten kanske inte passar in i 
arbetsgruppen trots att denne har kompetensen som efterfrågas, vilket kan leda till konflikter. 
Underökningen visar även att konsultcheferna arbetar för att förebygga konflikter på flera 
olika sätt, genom till exempel tydlig kommunikation, kontinuerlig kontakt samt besök på 
arbetsplatser.  
 
8.6 Efter konflikten 
För respondenterna var uppföljningen en självklarhet, de uppger att denna sker genom bland 
annat samtal, stöttning och förbättrad dialog. Lenneér-Axelsson & Thylefors (1996) 
diskuterar även de uppföljningens betydelse, de menar att det är viktigt att alla inblandade 
parter blir tillfredställda med konfliktlösningen samt lär sig av händelsen. 
Undersökningsdeltagarna anser att om konflikten uppstår igen är det viktigt att ytterligare en 
gång diskutera problematiken. Respondenterna menar alltså att parterna bör titta tillbaka på 
händelsen, vilket Lenneér-Axelsson & Thylefors (1996) anser är nyttigt i alla sammanhang. I 
de fall där uthyrningskonsulter ständigt hamnar i konflikter uppger konsultcheferna att de 
anstränger sig för att hitta orsakerna till detta. Visar det sig att konfliktbenägenheten beror på 
uthyrningskonsultens personlighet försöker konsultchefen göra något åt detta genom till 
exempel omplacering, alternativt avsked. Respondenterna anser att det är viktigt att noga 
överväga vilka åtgärder som ska vidtas. Enligt Lenneér-Axelsson & Thylefors (1996) 
påverkas människor av konflikter genom att deras personligheter samt attityder ofta förändras. 
Respondenterna uppger även att de har en högre kontroll av arbetsplatser där konflikter 
förekommit. Även uppsatsens författare anser att konflikter påverkar människor. Författarna 
vill påpeka betydelsen av att det finns stöttning att tillgå, exempelvis någon att samtala med 
efter en konflikt för att de inblandade ska ha lättare för att gå vidare.  
 
Begreppet konflikt hade en negativ innebörd för en del av respondenterna men samtliga 
konsultchefer var dock överens om att det oftast kommer något positiv ur en konflikt, vilket 
även Larsen (2006) håller med om. Undersökningsdeltagarna nämner bland annat nya 
infallsvinklar, nya sätt att tänka och agera, ökad förståelse och medvetenhet om sig själv som 
exempel på positiva aspekter för de som varit inblandade i konflikten. Respondenterna samt 
Lenneér-Axelsson & Thylefors (1996) menar att efter en konflikt får de inblandade möjlighet 
att förändra sitt beteende. Lenneér-Axelsson & Thylefors (1996) hävdar även att parterna får 
större respekt för varandra, lättare för att samarbeta samt är trevligare mot varandra när en 
konflikt har lösts. En konflikt drar även med sig negativa aspekter, exempelvis tar Ahrenfelt 
& Berner (1994) upp de ekonomiska aspekterna. Ahrenfelt & Berner (1994) nämner minskad 
effektivitet, minskad produktivitet samt försämrat arbetsresultat som exempel. Studiens 
författare håller med om att det finns både positiva och negativa aspekter kring konflikter, 
dock tror författarna att de negativa aspekterna väger tyngst. En konflikt påverkar både 
människan och arbetsresultatet negativt genom hela processen, därför anser författarna att ju 
fortare en konflikt kan lösas, desto bättre. Författarna anser att det nästan alltid kommer något 
positivt ur en konflikt men att dessa positiva aspekter inte framträder förrän efter konflikten 
lösts.  
 
Undersökningen visar att bemanningsföretagen arbetar aktivt för att följa upp konflikter. 
Författarna till denna studie drar slutsatsen att de negativa aspekterna väger tyngre än de 
positiva aspekterna på grund av att författarna tror att de positiva aspekterna försvinner med 
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tiden.  Författarna menar att det är lätt att personalen går tillbaka till gamla vanor, den ökade 
förståelsen samt den ökade självkänslan kommer därför inte att hålla i längden.  
 
9. Vidare forskning 
Det finns mycket kvar att undersöka inom området som belysts i denna uppsats. 
Bemanningsbranschen expanderar och behovet av kunskaper om konflikter och 
konflikthantering ökar. Konflikter är ett känsligt område och måste därför undersökas med 
försiktighet. I denna uppsats har endast konsultchefernas uppfattningar undersökts, det hade 
därför varit intressant att studera uthyrningskonsulternas och kundföretagens uppfattningar 
samt att jämföra dessa. Det hade även varit intressant att undersöka om det finns någon 
skillnad i uppfattning samt hantering av konflikter mellan kvinnor och män, mellan etniciteter 
och mellan olika generationer. En annan aspekt som varit intresseväckande är hur 
uthyrningskonsulter och kundföretag upplever konsultchefernas roll och agerande vid 
konflikter. I denna uppsats nämns samtal med alla inblandade parter som en del i 
konflikthanteringen, därför hade det varit intressant att undersöka hur dessa genomförs samt 
hur de kan förbättras. Ett sätt att undersöka hur konflikthanteringen går till i verkligheten är 
att genomföra observationer av dessa situationer. Att på plats bevaka det som händer anses 
dock försvåra samt påverka tillvägagångssättet och kan därför vara etiskt oförsvarbart. Det 
hade även varit intressant att fördjupa sig inom antingen konflikthantering, förebyggande av 
konflikter eller uppföljning samt undersöka om det finns stora skillnader mellan teori och 
praktik. Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att jämföra konflikthanteringen, 
förebyggandet samt uppföljningen av konflikter mellan bemanningsbranschen och övriga 
privata företag. En annan intresseväckande aspekt är skillnaden mellan konfliktens struktur 
och förekomst i olika branscher. Även en undersökning utifrån ett helt psykologiskt 
perspektiv vore intressant. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga I 

Intervjuguide 

 
1. Bakgrund. 

• Vad är din befattning inom företaget? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du varit anställd inom området? 
• Vad har du för utbildning? 
• Har du några tidigare erfarenheter inom branschen? 
• Berätta om företaget. 

 
2. Vad innebär begreppet konflikt för dig? 

 
3. Konfliktorsaker. 

• Vilka är de vanligaste faktorerna till att en konflikt uppstår? 
• Vilken faktor är mest konfliktbidragande? 

 
4. Konflikthantering. 

• När en konflikt uppstår mellan en kund och en uthyrningskonsult, hur agerar ni då? 
• Har ni något handlingsprogram ni följer?  
• Hur känner du inför att bli delaktig i en konflikt mellan andra parter? 
• Kan du behålla din yrkesmässiga roll vid en konflikt? 
• Vad gör ni om ni inte lyckas hantera konflikten?  
 

5. Vad gör ni för att förebygga konflikter? 
 
6. Efter konflikten 

• Hur hanterar ni uppföljningen efter en konflikt? 
• Finns det någon stöttning att tillgå? 
• Hur bör parterna gå till väga för att undvika att konflikten uppstår igen? 
• Finns det någon att samtala med efter en konflikt och i så fall vem? 
• Kan det komma något positivt ur en konflikt? Om ja, vad? 
• Har du något du skulle vilja tillägga? 
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11.2 Bilaga II 

Respondenternas bakgrund 
 
Figurerat 
namn 

Befattning Utbildning Anställningstid 
inom området 

Anställningstid 
inom företaget 

Ann 

 

Platschef PA-programmet Cirka 30 år 7 år 

Carin 

 

 

Konsultchef/ 
Teamledare 

PA-programmet 1.5 år 1.5 år 

Erika 

 

Kontorschef PA-programmet 7 år 7år 

Lena 

 

 

Personalansvarig/ 
Teamledare 

Ekonomi - 
programmet 

- 8 år 

Tina Platschef Fil. kand. i 
pedagogik 

8 år 4 år 
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11.3 Bilaga III 
 
Utbildning i konflikthantering 
På Göteborgs Universitet (2007) finns en kurs i konflikthantering som är anpassad för just 
personalspecialister och organisationskonsulter. Kursen innehåller workshops med olika 
teman, i vilka teori varvas med övningar och samtal (Göteborgs Universitet, 2007). 
 
Företagsuniversitetet AB (2007) erbjuder en kurs i konflikthantering, vilken riktar sig mot 
chefer på olika nivåer, gruppledare och projektledare. Utbildningens mål är att ge de 
kunskaper som behövs för att bland annat förebygga samt hantera konflikter 
(Företagsuniversitetet AB, 2007).  
 
Nordic Forum for Information AB (2007) bedriver kvalificerad utbildningsverksamhet inom 
projektledning, ledarskap, IT och bygg. De har bland annat en kurs i konflikthantering, vilken 
vänder sig till personer som redan arbetar som ledare eller är på väg in i en sådan befattning. 
På kursen lär sig deltagarna att få förståelse för varför konflikter uppstår, hur de som ledare 
kan påverka arbetsklimatet för att minimera konflikterna, hur dessa kan hanteras samt att 
bedöma när de ska ta hjälp utifrån (Nordic Forum for Information AB, 2007). 

Företaget Procus Kompetens AB (2007) erbjuder en kurs som heter Kommunikation och 
Konflikthantering. Denna utbildning riktar sig till alla som arbetar med personal, chefer samt 
hela arbetslag och bygger på upplevelseinlärning. Huvudmålet med kursen är att deltagaren 
ska få ökad förmåga att urskilja konflikter och hantera dessa (Procus Kompetens AB, 2007). 

Learning Tree International AB (2007) erbjuder en kurs i konflikthantering. Kursen består av 
sex delar, konfliktens struktur, konfliktens orsaker, steg mot lösningar, grund för samarbete, 
konfliktlösningar samt positiva resultat (Learning Tree International AB, 2007). 
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