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Sammanfattning 

Det är viktigt att studera arbetslivet med ett samhällsvetenskapligt perspektiv, eftersom 

arbetsplatsen utgör en stor del av vår sociala tillvaro. Konflikter uppstår i alla sociala sammanhang 

och konflikthantering blir då ett viktigt redskap i chefernas arbete att få samarbetet att fungera 

mellan medarbetare. Denna uppsats studerar hur diskursen kring konflikthantering ser ut bland 

första linjens chefer inom Norrköpings kommun. Sju intervjuer har genomförts och sedan 

analyserats, vilket synliggör att konflikthantering framställs vara individcentrerat. Detta 

framkommer då informanterna uppger att de flesta konflikter uppstår på grund av individuella 

värderingar och beteenden hos den enskilda medarbetaren, och att konflikterna därför bör hanteras 

på samma nivå inom organisationen. Denna diskurs framställer även chefernas syn på relationen 

mellan individ och organisation som distanserad. Detta på grund av att informanterna inte tar upp 

organisationens förutsättningar och resurser som tänkbara lösningar till uppkomna konflikter, samt 

att de menar att de riktlinjer som kommunen satt upp inte är användbara i konfliktsituationer i det 

vardagliga arbetet. Detta kan tolkas bero på att det finns en gemensam diskurs bland första linjens 

chefer samt att finns en inbyggd struktur i organisationen som inte synliggör andra aspekter på 

konflikter. Då denna struktur ses vara naturlig för de som befinner sig inom strukturen, ifrågasätts 

den inte. 

 

Nyckelord 

Norrköpings kommun 

Konflikthantering 

Sociala normer 

Sociala strukturer 

Diskursanalys 

 

 

 

  



 

 

 

 

Förord 

Jag vill först och främst tacka min handledare Mats, utan dig hade det idag bara funnits 
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Inledning 

Inledning 

Arbetsplatsen är en stor del av många människors vardag, då vi tillbringar fler timmar på arbetet än 

vi sover varje dygn (genomsnittlig arbetstid är ca 8h/dag,1 och genomsnittlig sömn är ca 7h/dygn2). 

De allra flesta arbeten innebär en vardaglig kontakt med kollegor och/eller samhällsmedborgare. 

Detta leder till att en stor del av vår sociala tillvaro formas och formar oss på arbetsplatsen genom 

mötet med dessa människor. Den sociala tillvaron på arbetsplatsen fungerar inte alltid friktionsfritt, 

och konflikter kan uppstå inom arbetsplatser mellan kollegor och/eller samhällsmedborgare. I en 

större organisation krävs det därför att det, på ett organisatoriskt plan, finns en strategi för att uppnå 

ett så friktionsfritt samarbete som möjligt inom organisationen, samt för att kunna nå goda resultat i 

verksamheterna. Det är även viktigt att det på detta plan skrivs ut värderingar och normer inom 

organisationen, samt att dessa kommuniceras och diskuteras med övriga medlemmar i 

organisationen, för att på så sätt kunna bilda en kollektiv kultur där alla medlemmar inkluderas.  

Ledaren i organisationen är den som har det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för 

ett gott samarbete mellan medarbetare samt att konflikter som uppstår blir lösta. Första linjens chef, 

det vill säga chefen längst ut i organisationen med personalansvar och som är medarbetarnas 

närmsta chef, är den som har det yttersta ansvaret för att konflikter förebyggs. De har även ansvar 

att i direktkontakt med medarbetare hantera de konflikter som uppkommit på arbetsplats.  

Att en organisation och individerna inom den har en fungerande relation är därför viktigt för att 

konflikter ska kunna lösas konstruktivt. Att arbetsplatsen utgör en stor del av vår sociala tillvaro, 

samt att organisationer innehar ett behov av ett fungerade samarbete mellan medarbetare, gör det 

viktigt att studera konflikter med ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Därför bör det även studeras 

hur chefer ser på konflikthantering inom arbetsplatser, samt hur de ser på sin relation till 

organisationen i sin helhet. Detta leder till att synliggöra hur chefens syn på sin roll vid 

konflikthantering djupare kan förstås genom att studera hur denne positionerar sig i organisationen 

samt genom hur den ser på hur konflikter uppstår och hur de bör hanteras.  

Syfte 

Denna uppsats syftar till att studera chefers upplevelse av hur konflikter på arbetsplatser inom 

Norrköpings kommun uppstår och hur de bör hanteras, samt hur de ser på sina förutsättningar för 

konstruktiv konflikthantering av dessa. Detta kommer sedan att sättas i relation till hur cheferna 

förhåller sig till organisationen i sin helhet. Detta görs bland annat genom att studera hur de 

förhåller sig till de riktlinjer gällande konflikter som kommunen, i sitt arbetsgivaruppdrag, satt upp. 

                                                   

1 SCB, Faktisk och vanligen arbetad tid i genomsnitt per vecka för sysselsatta 20-64 år efter hushållsstyp  

2 1177, Sömnsvårigheter 
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Vidare analyseras den bild informanterna förmedlar av relationen mellan individ och organisation. 

Resultatet blir då en förståelse för hur diskursen konflikthantering framträder bland första linjens 

chefer inom Norrköpings kommun. 

Frågeställningar 

 Hur uppstår konflikter på arbetsplatserna, enligt informanterna? 

 

 På vilket sätt menar informanterna att dessa konflikter bör hanteras? 

 

 Hur ser informanterna på sin chefsroll i konfliktsituationer? 

 

 Hur framställer informanterna sin relation till organisationen Norrköpings kommun i sin 

helhet? 

Avgränsningar 

En fallstudie har genomförts för att studera hur första linjens chefer ser på konflikter på 

arbetsplatser, vad som orsakar dem samt hur de anser att konflikterna bör hanteras. Detta görs dels i 

relation till de normer och strukturer som finns inom en grupp/organisation men också de normer 

som finns i samhället. Uppsatsens omfattning gör att den avgränsats till att innefatta sju första 

linjens chefer inom Norrköpings kommun där deras upplevelse kring konflikter och 

konflikthantering är analysens främsta utgångspunkt. Informanterna arbetar inom olika 

verksamhetskontor, bland annat Vård- & Omsorgskontoret och Bygg- & Miljökontoret, vilket har 

gett en spridning på informanter, även om inte alla kontor är representerade i denna studie på grund 

av tidsbrist.  

Från början fanns en tanke hos mig att intervjua chefer från alla verksamhetskontor för att kunna ge 

en mer övergripande bild av hur första linjens chefer ser på konflikthantering. Detta var dock inte 

möjligt på grund av uppsatsens omfattning samt tidsramen för uppsatsen.  

Norrköpings kommun har i sitt arbetsgivaruppdrag satt upp riktlinjer gällande konflikter inom 

arbetsgrupper, vilka har studerats i relation till informanternas uppfattning om dessa. Det har 

medfört att jag har kunnat studera hur informanterna ser på relationen mellan individ och 

organisation. 

Bakgrund 

Norrköpings kommun 

Som bakgrund till denna studie används en kortare presentation av Norrköpings kommun för att 

kunna ge en bättre förståelse av organisationens formella struktur. Norrköpings kommun är en stor 

organisation vilken till största del är styrd av lokalpolitikernas beslut. Inom kommunen finns det 

olika verksamhetskontor som ansvarar för olika områden, och arbetar efter uppdrag från olika 
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nämnder.3 I direkt kontakt med politiken arbetar kommunstyrelsen som ansvarar för att samordna 

och leda planering och uppföljning av kommunens ekonomi, finanser och verksamheter.4 Ett av 

kommunstyrelsens kontor är personalkontoret, vilket ansvarar för personalfrågor, så som 

arbetsmiljö, jämställdhet och chefsstöd med mera. Personalkontorets uppdrag är att driva den 

personalpolitik som personalutskottet i kommunstyrelsen beslutat.5 En förståelse för 

personalkontorets uppdrag är relevant i denna uppsats då chefer inom kommunen kan använda sig 

av personalkontorets stödfunktion vid konfliktsituationer, vilket några informanter menar att de 

ibland också gör. 

Norrköpings kommuns strategi för robust samarbetskultur 

Norrköpings kommun har arbetat fram en övergripande strategi för att uppnå en så kallad robust 

samarbetskultur inom organisationen. Detta för att ”alla medarbetare ska kunna tillhandahålla 

service och tjänster med god kvalité till Norrköpingsborna”.6 Vidare menas det att en kan lära sig av 

de uppkomna konflikterna genom ett skickligt hanterande av dessa. Målet för strategin är en 

förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö, samt att Norrköpings kommun ska bli en bättre 

arbetsgivare med goda resultat i verksamheterna.7 Strategin är uppdelad i två huvuddelar; 

förebyggande åtgärder och direkta åtgärder, vilka i sin tur är uppdelade i två delar var. 

Förebyggande åtgärder handlar om att öka kunskapen om en robust samarbetskultur genom 

utbildning i ämnet, samt att ge stöd i ledarskapet, bland annat genom HR-stöd och utformning av 

rutiner och verktyg. Direkta åtgärder handlar om tidig problemlösning och konflikthantering, där 

både chefer och medarbetare ska ta sitt ansvar och agera när konflikter uppstår, samt om åtgärder 

vid kränkande särbehandling/trakasserier, hot och våld och havererat samarbete. Detta görs bland 

annat genom stöd från HR eller extern part och genom olika rutiner.8 Förståelsen av denna strategi 

ligger till grund för att få en bild av hur organisationen Norrköpings kommun satt upp formella 

riktlinjer kring konflikter och konflikthantering inom arbetsgrupper. Den påvisar också hur 

organisationen på ett strategiskt plan positionerar sig i fråga om uppkomna konflikter och hantering 

av dessa.   

Styrning av organisation  

Bengt Flach, fil.lic. i psykologi, menar att de grundläggande medlen för att leda en organisation är 

politik, normer och procedurer.9 Vidare menar Flach att en ledares främsta uppdrag är att 

förverkliga mål i verksamheten, samt skapa samarbete och leda och utveckla medarbetare.10 

                                                   

3 Norrköpings kommun, Verksamhetskontor 

4 Norrköpings kommun, Kommunstyrelsen  

5 Norrköpings kommun, Personalkontoret 

6 Norrköpings kommun, Robust samarbetskultur 

7 Ibid 

8 Norrköpings kommun, Robust samarbetskultur 

9 Flach, Samverkan och konflikthantering i organisationer, 9f 

10 Ibid, 9f 



4 

Ledaren ska även skapa ramförutsättningar för och lösa konflikter inom gruppen.11 Det är med 

denna bakgrund som informanterna för denna uppsats är första linjens chefer inom organisationen, 

eftersom det ligger i deras uppdrag att samarbetet mellan medarbetare ska fungera och att 

uppkomna konflikter blir lösta.  

Normer 

Oskrivna regler som reglerar och korrigerar mänskligt beteende kan kallas för sociala normer menar 

Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning. Vissa av dessa kan ses som samhällsnyttiga, 

exempelvis att köra på höger sida, vilket alla vinner på men som det inte finns något principiellt 

argument för.12 Beteendenormer har dock ofta oklara syften och är svåra att härleda till ett ursprung, 

men de flesta grupper inom samhället har sina specifika beteendenormer.13 En moralisk norm är 

oberoende om någon annan närvarar vid individuella avvikelser, medan sociala normer måste delas 

av andra för att överhuvudtaget existera.14 Normer används i denna studie som en bakgrund till 

analysens uppbyggnad för att ge en djupare förståelse för hur normer påverkar det sociala samspelet 

inom arbetsgrupper, i denna uppsats främst i konfliktsituationer mellan medarbetare. 

Tidigare forskning 

Vid sökning efter tidigare forskning fokuserade jag på att hitta forskning om konflikthantering, och 

framförallt de som behandlade normer och strukturer. Jag sökte också efter något som kunde 

användas för att studera relationen mellan individ och organisation. Av det som jag hittade gjorde 

jag sedan ett urval, vilket resulterade i den forskning som presenteras nedan. Att det blev just dessa 

var på grund av att jag även önskade lyfta perspektivet på konflikter till en högre organisatorisk 

nivå. Detta för att då kunna innefatta organisatoriska komponenter och kollektiva kulturer som 

förklaringsmodell till uppkomna konflikter och hur dessa skapar diskursen konflikthantering hos 

första linjens chefer.  

Konflikter inom arbetsgrupper 

Definitionen av begreppet konflikt kan se olika ut. Thomas Jordan är universitetslektor i 

konflikthantering, arbetsplatskonflikter, kommunikation i svåra situationer och 

konflikthanteringssystem. Han menar att en definition av begreppet är en kombination av ett 

önskemål som någon inte önskar släppa samt att detta önskemål blockeras av någon annan. Detta 

leder till en frustration för de flesta människor, vilket ger den energi som krävs för att en konflikt 

ska kunna uppstå och drivas.15 För att lösa konflikter kan de hanteras på tre olika nivåer: individ-, 

relations- och systemnivå. Först behöver det studeras på vilken nivå konflikten uppkommit på, för 

                                                   

11 Ibid, 14f 

12 Hedlund, Institutionell teori: ekonomiska aktörer, spelregler och samhällsnormer, 210f 

13 Ibid, 212 

14 Ibid, 227ff 

15 Jordan, Handbok i konflikthantering: för organisationskonsulter och personalspecialister, 8f 
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att hitta möjliga åtgärder och strategier för konstruktiv konflikthantering.16 Psykologen Lasse 

Brännlund menar att de flesta av konflikterna som uppstår i en verksamhet utspelas i det sociala 

fältet, även om många av dem härstammar från andra delar av verksamheten.17 Vidare menar Jordan 

att studerandet av en konflikt på en individnivå fokuserar på den enskilda individers beteenden, 

personlighet och livssituation. Relationsnivån riktar uppmärksamhet på vad som sker mellan olika 

parter, där till exempel skillnader i önskemål, intressen, synsätt med mera orsakar konflikten. 

Systemnivån fokuserar på organisatoriska orsaker till konflikten. Detta kan till exempel innefatta 

otydliga mål, brist på välfungerande forum för dialog med mera. Dessa tre olika nivåer bör tas med 

i beaktande vid en konfliktsituation, för att studera hur de olika nivåerna bidrar till konflikten.18 Det 

finns olika typer av konflikter, varav beteendenormkonflikt är en. Denna typ handlar om vilka 

beteenden som är accepterade och vilka som inte är det. Konkret innefattar dessa konflikter bland 

annat attityder, kommunikation och bemötande. Dessa konflikter kan också vara svåra att hantera 

och lösa, eftersom det kan vara svårt att skilja på sak och person, samt att reaktioner på någons 

beteende och attityder alltid är subjektiva. Därför behöver parterna ofta få hjälp med att synliggöra 

denna typ av konflikt.19 Forskning om konflikthantering är relevant för studien då den behandlar 

orsaker till varför olika konflikter uppstår, men också på vilken nivå de kan utspela sig på samt och 

hur de bör studeras.  

Robust samarbetskultur 

Thomas Jordan menar att det är viktigt att inom en organisation bygga en strategi för att uppnå en 

robust samarbetskultur. Dels för att kunna förebygga att konflikter uppkommer, dels för att kunna 

hantera uppkomna konflikter konstruktivt. Uppbyggandet av strategin bör ske när akuta 

konfliktsituationer är lösta. Denna strategi innehåller tre strategiska uppgifter: tidig problemlösning, 

avslut och beredskap för konflikthantering. Tidig problemlösning handlar om att bygga kapacitet 

för detta, till exempel genom en låg tröskel för dialog och att organisationen är genomsyrad av en 

problemlösande samarbetskultur. Med avslut menas att skapa förutsättningar för att, genom 

användande av makt på ett konstruktivt sätt, göra ett avslut på konfliktfrågor där parterna inte 

lyckats komma överens.20 Centralt i att bygga kapacitet för tidig problemlösning är vad som kallas 

Forum för dialog, vilket ger utrymme för att kunna ta upp frågor och behandla dessa i 

lösningsriktade former.21 En del i detta forum är kultur, vilket handlar om den kollektiva kulturen 

på arbetsplatsen, och innefattar bland annat normer och värderingar kring samarbete, bemötande, 

kommunikation med mera. För att forma en kollektiv kultur på ett verksamt sätt är det viktigt att 

medarbetare och chefer för en reflekterad dialog kring beteenden, normer och värderingar med 

mera. Abstrakta formuleringar kring normer och värderingar behöver här också översättas till 

                                                   

16 Ibid, 9 

17 Brännlund, Konflikthantering: handbok för realister, 72 

18 Jordan, 10 

19 Jordan, 13 

20 Ibid, 192 

21 Ibid, 193 
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konkreta handlingar och beteenden. Att ha ett gemensamt språk hjälper till att forma den kollektiva 

kulturen i en gynnsam riktning.22 Forskningen om denna strategi är i denna uppsats viktig för att 

förstå hur konflikter i arbetsgrupper kan lösas och förklaras på ett organisatoriskt plan, samt att en 

kollektiv kultur är eftersträvansvärd för att kunna hantera konflikter konstruktivt. 

Offentliga policys 

Christoph Knill, professor i political science & Jale Tosun, professor i ekonomi, menar att 

offentliga policys är närvarande i vårt dagliga liv på olika sätt. Därför är det viktigt att studera och 

analysera policys, eftersom det genom detta kan förstås hur policys skapas samt vilken effekt 

policybeslut får.23 Trots att funktionaliteten och effektiviteten av olika offentliga policys ofta har 

ifrågasatts, är de vanligtvis stabila och svåra att förändra.24 Relationen mellan institution och 

individuella handlanden kan undersökas i relation till olika offentliga policys, då tolkningar av 

dessa och handlingar sammankopplas. Policys kan på så sätt ses skapa kultur inom en 

organisation.25 Forskningen om policys är användbar i denna uppsats för att studera relationen 

mellan hur informanterna tolkar organisationen Norrköpings kommuns formella dokument och de 

intervjuade chefernas individuella handlanden.  

Metod 

Kvalitativ metod 

Denna uppsats är av kvalitativ ansats, vilket Alan Bryman i boken Samhällsvetenskapliga metoder 

menar syftar till att fokusera på att studera ord. Denna studie syftar till att undersöka hur 

informanterna talar om konflikthantering, vilket gör att kvalitativ studie är relevant. Vidare menar 

Bryman att det även finns tre andra viktiga delar i den kvalitativa metoden. Den första är en 

induktiv syn, där forskningsresultaten är det som genererar teorin.26 Den andra är en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket innebär att tyngden ligger på hur deltagare i en specifik miljö 

tolkar verkligheten. Den tredje och sista delen är ontologisk ståndpunkt, en konstruktionistisk syn 

på sociala egenskaper där det sociala samspelet skapat företeelser.27 Dessa tre komponenter ligger 

till grund för hur denna studie genomförts, då informanternas syn på konflikthantering i relation till 

sitt ledarskap och organisationen är utgångspunkten, samt att detta ses vara ett resultat av det sociala 

samspelet inom organisationen. Detta kopplas sedan till olika teorier, vilka presenteras i en senare 

del i uppsatsen.  

                                                   

22 Ibid, 194 

23 Knill & Tosun, Public policy: a new introduction, 1 

24 Ibid, 2 

25 Knill & Tosun, 79f 

26 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 340 

27 Ibid, 341 
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Material och urval 

Empirin till denna uppsats består av transkriptioner av intervjuer av första linjens chefer inom 

Norrköpings kommun. Informanterna är verksamma inom olika områden i organisationen och har 

olika yrkesbefattning. Gemensamt är att de alla har personalansvar för medarbetare i den direkta 

verksamheten. Detta är anledningen till att just dessa chefer blivit tillfrågade, då frågeställningarna 

till studien kräver att informanten har ett direkt ansvar att arbeta med konflikthantering inom en 

arbetsplats. Ett målstyrt urval har skett för att hitta informanter som passar uppsatsens 

frågeställningar. Bryman menar att denna urvalsmetod i huvudsak används för att välja ut enheter i 

direkt koppling till valda forskningsfrågor.28 Urvalet av dessa chefer har inte jag personligen gjort, 

utan kontakten med dem har förmedlats av den handledare jag hade under en praktik på 

personalkontoret i Norrköpings kommun. Detta skedde praktiskt genom att jag berättade för min 

före detta handledare om vilken urvalsgrupp jag önskade komma i kontakt med, samt skrev ett 

informationsmail som min före detta handledare sedan skickade ut till de personer hen ansåg 

passade in i beskrivningen. De som ville bli intervjuade tog sedan kontakt med mig personligen. 

Nedan följer en kort presentation av informanterna. 

Informant 1 - chef inom Tekniska kontoret 

Informant 2 – chef inom Utbildningskontoret 

Informant 3 – chef inom Bygg- och miljökontoret 

Informant 4 – chef inom Vård- och omsorgskontoret 

Informant 5 – chef inom Utbildningskontoret 

Informant 6 – chef inom Utbildningskontoret 

Informant 7 – chef inom Vård- och omsorgskontoret 

Intervjuer  

Semistrukturerade intervjuer har genomförts för att uppnå studiens syfte vilket är att studera första 

linjens chefers syn på konflikthantering. Bryman menar att semistrukturerade intervjuer är när 

frågeställningar skrivits upp innan genomförd intervju, men där det finns utrymme för följdfrågor.29 

Enskilda semistrukturerade intervjuer har genomförts med chefer inom olika verksamhetsområden i 

Norrköpings kommun. Sju intervjuer har genomförts för att kunna studera om det finns en 

gemensam diskurs kring konflikthantering samt för att kunna synliggöra likheter eller skillnader 

mellan informanternas syn på konflikter och konflikthantering inom arbetsplatser. Adjungerad 

professor Jan Krag Jacobsen menar att för att kunna urskilja ett mönster krävs det att flera personer 

intervjuas kring samma tema.30 Anledningen till att jag valt att genomföra enskilda intervjuer och 

inte ha fokusgrupper är för att jag önskat få en så nyanserad bild som möjligt av varje enskild 

                                                   

28 Ibid, 350 

29 Bryman, 206 

30 Krag Jacobsen, Intervju: konsten att lyssna och fråga, 18 
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informants syn på ämnet för studien. Krag Jacobsen menar att det är viktigt att stanna kvar i sina 

roller som intervjuare och informant under hela intervjun, för att inte intervjun ska upplösas.31 Detta 

är något jag förhållit mig till och tänkt på att inte fylla i när informanterna tvekat, utan låtit dem 

fundera och formulera om sig om det behövts.  

Diskursanalys 

Diskursanalys används i denna studie både som teori och metod. I boken Diskursanalys som teori 

och metod skriver Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips menar att diskursteori är 

förståelsen av det sociala som diskursiv konstruktion. Sociala fenomen kan därför aldrig ses som 

totalt fixerade. Diskursteori härstammar från två olika teorier, marxismen och poststrukturalismen. 

Marxismen ger förståelse för det sociala, och poststrukturalismen ger teori för betydelse, vilket 

tillsammans ger en teori om betydelsen av det sociala. Språkbruket menar Winther Jørgensen & 

Phillips är ett centralt fenomen där konflikter, sociala regler och diskussioner definierar och 

omförhandlar betydelsestruktur.32 Denna teori är en av inspirationskällorna för denna uppsats, då 

skapandet av diskursen konflikthantering genom informanternas språk är kärnan för analysen. 

Denna teori har också använts som metod för att analysera materialet till studien. 

Mats Börjesson & Eva Palmblad skriver i boken Diskursanalys i praktiken att de menar att den 

samhällsvetenskapliga forskningens uppgift är att studera vilka villkor som den generella bilden av 

verkligheten har, samt ge utrymme för de bilder som vanligtvis inte ges utrymme. Detta på grund av 

att det traditionellt varit många externa aktörer som fått kategorisera och definiera sociala problem 

inom den vetenskapliga branschen.33 Vidare menar Börjesson & Palmblad att språk ses som en 

handling, då verklighet produceras genom att namnge händelser eller företeelser vilket leder till att 

diskurser skapas. Diskurser utesluter och avgränsar, samt ger oss en bild av vad som är möjligt eller 

sant. Detta gör att det inte finns något neutralt synsätt att se på världen.34 För att studera hur språket 

synliggör sociala relationer och skapar kategorier kan diskursanalys användas, menar Iver B. 

Neumann i boken Mening, materialitet, makt: en introduktion till diskursanalys. För att komma åt 

diskursen behövs det ses ”bakom” språket.35 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips menar 

att en diskurs kan sägas vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)”.36 Alla diskurser är inte tillgängliga för alla, vilket kan tydliggöras genom att studera 

fördelningen av en diskurs, där vissa personer ses som sakkunniga, medan andra endast ses som 

människor med åsikter, och inte att de ser en sanning.37 Inom en diskurs kan en bland annat 

                                                   

31 Ibid, 130f 

32 Winther Jørgensen & Phillips, 31f 

33 Börjesson & Palmblad, ”Introduktion: motsatsen till relativism, detta bör vi aldrig glömma, stavas 

absolutism”, 9 

34Börjesson & Palmblad, 10 

35 Neumann, Mening, materialitet, makt: en introduktion till diskursanalys, 35ff 

36 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 7 

37 Ibid, 135 
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kartlägga vilka självklarheter som den är enig om och vilka områden den täcker.38 Denna uppsats 

har inspirerats av diskursanalys som metod för att analysera de transkriberade intervjuerna för att på 

så sätt påvisa diskursen konflikthantering i informanternas språk. Chefernas gemensamma diskurs 

sätts sedan bland annat i relation till hur de framställer medarbetarnas tillgänglighet till denna 

diskurs. Chefernas diskurs kan dock inte ses som en total diskurs, eftersom en diskurs aldrig helt 

kan fixeras och alltid står i relation till andra diskurser.39 Diskursen som framkommit i analysen kan 

därför endast ses som ett skapande av den i intervjusituationen.   

Etisk diskussion 

Alan Bryman menar att det inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns områden som kan 

väcka etiska betänkligheter.40 Därför är det viktigt att förhålla sig till etiska principer som rör 

anonymitet, konfidentialitet, frivillighet och integritet.41 Vetenskapsrådet skriver att det är viktigt att 

individer inte kommer till skada på grund av forskning. Därför behöver forskare förhålla sig till de 

fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.42 Alla informanter i denna studie är anonymiserade på så sätt att varken namn eller 

fullständig befattning framkommer. Det sker praktiskt genom att informanterna endast refereras till 

som informant följt av en siffra, samt genom ett uteslutande av komplett yrkestitel.  Bryman menar 

att det även finns ett informationskrav, där berörda personer ska bli informerade om 

undersökningens syfte och att det också ska framgå att deltagandet är frivilligt och att de kan välja 

att hoppa av om de önskar.43 Alla informanter till denna studie och min före detta handledare har 

fått ett informationsbrev via mail där syfte och frivillighet framgått, samt mina kontaktuppgifter om 

de önskar få kontakt med mig även i framtiden. Alla informanters personuppgifter finns bevarade 

på ett sådant sätt att det inte riskeras att obehöriga kommer åt dem. Integritet är en viktig del i denna 

studie då vissa av informanternas svar handlar om individuella upplevelser, och praktiska exempel 

hämtade från den verksamhet de ansvarar för. Vissa av dessa uttalanden tillför viktiga poänger och 

finns därför med i analysen, men ett övervägande har då först gjorts för att kunna citera utan att 

riskera att det är igenkännbart. Att vissa citat valts bort beror dels på att informanternas svar inte ska 

kunna spåras tillbaka till dem, dels för att skydda integriteten hos de medarbetare som 

informanterna pratar om i olika konfliktsituationer.  

                                                   

38 Ibid, 138 

39 Ibid, 31f 

40 Bryman, 442 

41 Ibid, 131 

42 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, 5f 

43 Ibid, 131 
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Teori 

Organisationsteori 

Begreppet organisation kan ha olika betydelse, men det finns tre generella kännetecken för att 

definiera dess innebörd, menar Lars Lindkvist, professor i organisation och ledarskap Jørgen Frode 

Bakka, lektor i ledelse, politik og filosofi & Egil Fivelsdal, professor emeritus i 

organisationssociologi.44 Komplexitet är ett av kännetecknen som kan urskilja organisationer från 

andra grupperingar. Formalisering är ett annat kännetecken, där en organisation har formella regler 

och instruktioner, bindande avtal med mera. Grupper definieras inom denna teori vara informella 

grupperingar, vilka kan bildas inom en organisation och ha en informell struktur. Tredje 

kännetecknet är mål, vilket innebär att organisationer har formella mål som är stabila och väl 

genomtänkta. Många organisationer kan ha svårt att formulera och enas kring mål, vilket bör tas i 

beaktande vid en organisationsanalys. Dock är mål en viktig del i skapandet av ett gemensamt syfte 

för en organisation.45 Alla organisationer har sina spelregler, som påverkar språket, 

umgängesformerna och hur situationer hanteras. Sociala normer är en central del i detta. Några av 

dessa normer kan på ett organisatoriskt plan vara kodifierade, det vill säga utskrivna i föreskrifter 

och regelsystem, medan många normer är underförstådda förväntningar på gruppmedlemmarnas 

beteende.46 Vissa normer kan ha en sorterande funktion, vilket inkluderar eller exkluderar personer i 

en grupp.47 Att en individ anpassar sig efter normer inom en grupp behöver inte ske medvetet, utan 

kan ske spontant genom kontakt, samtal och samarbete. När en gruppmedlem inte rättar sig efter en 

norm utdelas en sanktion, då de övriga medlemmarna försöker återföra avvikaren till det önskade 

beteendet. Detta sker dock endast vid övertramp av de normer som gruppen anser vara viktiga, och 

vid de mindre viktiga är det inte säkert att gruppen reagerar. Dessutom kan viktigare 

gruppmedlemmar få större utrymme för övertramp utan någon sanktion.48 Denna teori används som 

ett sätt att analysera informanternas syn på uppkomna konflikter på arbetsplatser i relation till 

normer samt hur informanterna menar att medarbetarna förhåller sig till olika normer. 

Organisationsteori kommer också användas för att förstå eventuella orsaker till dessa konflikter. 

Intersektionalitet 

Intersektionalitet studerar olika maktordningar och hur de samspelar med varandra och skapar 

strukturer av förtryck. Teorin används som ett komplement till den genusteori som endast studerar 

kön, och inte tar hänsyn till etnicitet, klass och andra perspektiv.49 Strukturerna av förtryck får 

konsekvenser på flera olika nivåer; i institutionella praktiker, normer samt i individuella handlingar 

                                                   

44 Lindkvist, Bakka, & Fivelsdal, Organisationsteori, 20 

45 Ibid, 20f 

46 Ibid, 106 

47 Ibid, 107 

48 Lindkvist, Bakka, & Fivelsdal, 108 

49 De los Reyes & Mulinari, Intersektionalitet, 7f 
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med mera.50 När dessa strukturer kontextualiseras kan det synliggöras hur strukturella relationer och 

mänskliga handlanden skapar och reproducerar maktordningar.51 Ulla Eriksson-Zetterquist, 

professor i företagsekonomi, och Alexander Styhre, professor i management och organisationer, 

menar att intersektionalitet kan användas inom organisationsforskningen eftersom de olika 

kategorierna klass, kön, sexualitet och etnicitet, återfinns i organisering. Dessa kategorier samverkar 

som tidigare nämnt, och det är först med ett intersektionellt perspektiv, där den dynamiska 

relationen mellan kategorierna studeras, som samverkan blir tydligt och kan tolkas.52 Denna teori 

genererar på så sätt en större förståelse för individers situation i en organisation.53  Att stora 

byråkratiska organisationer kan överleva under längre tid beror på att de är bra på att kategorisera 

människor. Subjekt, det vill säga de människor som passar in i organisationen samt 

handlingsmönster skapas i och med organiseringen. Som en följd av detta byggs det i 

organisationens struktur in fördomar och diskriminering. Detta i sin tur leder till fasta sociala 

kategorier inom organisationen, vilket inkluderar och exkluderar människor.54 För merparten som är 

en del av denna klassificering förefaller systemet vara naturligt. De som får fördel av detta system 

är de personer inom organisationen med stort inflytande, vilkas identitet skapas och stöttas av 

systemets infrastruktur. De personer som inte har detta inflytande måste infogas i en kategori, just 

för att det ses som naturligt.55 Ett intersektionellt perspektiv på organisering kan visa på att det inte 

är personers sociala tillhörighet som skapar organisering, utan tvärtom. Alltså att organisering 

skapar sociala tillhörigheter hos personer inom organisationen. Detta synsätt tydliggör dolda 

processer inom organisering, där bland annat sammanflätningen av etnicitet, klass och genus inom 

organisationer framträder.56 Intersektionalitet används i denna uppsats för att studera relationen 

mellan individ och organisation, samt koppla samman detta med några av de samhällsnormer som 

informanterna tar upp. Detta görs främst i relation till att informanterna har svårt att se hur 

samhällsnormer rörande genus, etnicitet med mera påverkar, varpå ett intersektionellt perspektiv på 

organisering kan ses som en förklaringsmodell för varför detta är svårt att se.  

  

                                                   

50 Ibid, 9 

51 Ibid, 17f 

52 Eriksson-Zetterquist & Styhre, Organisering och intersektionalitet, 12f 

53 Ibid, 14 

54 Ibid, 36f 

55 Ibid, 37 

56 Eriksson-Zetterquist & Styhre, 38 
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Analys 

I denna del av uppsatsen utförs analysen av intervjuerna med första linjens chefer inom 

Norrköpings kommun. Strukturen på analysen utgår från de inledande frågeställningarnas ordning. 

Första delen behandlar hur informanterna beskriver att konflikter uppstår, där likheter och 

skillnader mellan informanternas syn på detta också presenteras. Andra delen beskriver hur 

informanterna anser att konflikter bör lösas samt hur de ser på sin egen roll som chef i 

konfliktsituationer, och hur detta tycks skifta i olika situationer. Tredje och sista delen studerar 

relationen mellan de intervjuade cheferna och organisationen Norrköpings kommun som helhet 

genom att studera hur diskursen konflikthantering framställer denna relation. Första och andra delen 

i analysen presenterar hur informanterna ser på konflikter, medan den tredje delen sätter in 

informanternas svar i en mer tolkande kontext. Upplägget beror på att jag önskat låta 

informanternas röst tydligt få komma fram först i analysen, för att sedan kunna sätta deras svar i ett 

större perspektiv och lyfta in andra kontexter som kan tänkas påverka informanternas syn på 

konflikter.  

Konfliktorsaker 

Genom analysen framställer informanterna bilden av att de anser att det är den enskilda individen i 

olika arbetsgrupper som är den största orsaken till uppkomna konflikter. Den individuella orsaken 

skildras bero på olika anledningar, men störst fokus lägger informanterna på individuella 

värderingar eller beteenden, samt att det är dessa som måste ändras för att konflikten ska lösas.  

Att man själv tänker på att, ja men ”hur är de andra? Hur ska jag bemöta vissa personer i 

vissa situationer?” Och jag tror det är viktigt att prata om det, som sagt man är olika.57 

Flertalet av informanterna beskriver även hur den enskilde individens normer inte upplevs stämma 

med resten av gruppens, och att den enskilde därför väljer att handla på ett annat sätt än gruppen 

bestämt, vilket kan leda till att konflikter uppstår. 

Så kan det bli en konflikt i en grupp, ”vi har ju bestämt att”, och så märker man att någon 

inte gör så i alla fall.58  

Det individuella handlandet utifrån den egna uppfattningen om vad som är rätt eller fel i en situation 

kan alltså leda till konflikter, enligt informanterna. Lindkvist m.fl. menar att många normer inom en 

organisation är underförstådda och handlar om förväntningar på medlemmarnas beteenden.59 

Exempel på konflikter som informanterna tar upp är bland annat hur enskilda medarbetare har en 

annan syn än gruppen på hur ett arbete ska utföras, och att gruppen då väljer att påvisa att detta 

beteende inte uppfyller gruppens förväntningar. Detta kan vara en möjlig orsak till att det uppstår 

                                                   

57 Informant 3 

58 Informant 4 

59 Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 38f 
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sådana situationer som informanterna tar upp där den enskilda personens beteende skapar 

konflikter. Den enskilda individen efterföljer inte de normer som gruppen förväntar sig att alla 

medlemmar ska ha och följa, vilket då leder till konflikter.  

Flera informanter menar att majoriteten av konflikter inom en grupp skapas när någon agerar utifrån 

sina egna värderingar. Det beskrivs bland annat genom att cheferna upplever att medarbetarnas egna 

värderingar ibland inte stämmer överens med uppdraget, och att detta kan vara en källa till konflikt 

mellan olika medarbetare.  

Och det handlar ju ofta om… Att man inte riktigt förstår, vi har ju genomförandeplaner 

som det heter, och mål med varje brukare som man ska jobba mot, och då kan det vara ett 

par stycken som inte tycker att de målen går att jobba efter.60 

Vi kan ju tolka vårt uppdrag på olika sätt eller det kan vara någon som inte riktigt förstår, 

så det kan ju göra att konflikter uppstår.61 

I de flesta organisationer finns det kodifierade normer som är utskrivna i föreskrifter på ett 

organisatoriskt plan, menar Lindkvist m.fl.62 Vidare menar de att det kan vara svårt att enas kring 

mål inom en organisation, vilket är viktigt att kunna för att skapa ett gemensamt syfte.63 En 

svårighet att kunna enas kring mål kan vara en bidragande orsak till de konflikter informanterna tar 

upp som uppstår kring vad uppdraget är, samt hur uppdraget ska tolkas. Det är även möjligt att tolka 

att det handlar om att medarbetarna inte anser att de utskrivna reglerna är rimliga eller legitima, och 

att de då inte efterföljer dem. Resultatet blir en konflikt då alla medlemmar i arbetsgruppen inte 

följer det, på ett organisatoriskt plan, uppsatta målet. 

Vid frågor om varför värderingar och beteenden skapar konflikter i en arbetsgrupp svarar flera av 

de intervjuade cheferna att det ofta handlar om att den enskilda individen har svårt att se utanför 

sina egna normer och värderingar, vilket kan skapa konflikt med någon annan person inom 

arbetsgruppen.  

Det blir mer att man stör sig mer på det personliga planet, så. Och det kan ju vara hur man 

kommunicerar, kan ju också bero lite på hur man är uppväxt och vad man har för 

värderingar och sådär och vad man tycker är okej och inte okej att prata om, och så 

vidare.64 

Sen kan man ju ha konflikter för att det är någon man inte gillar eller inte förstår. Ofta att 

man inte förstår varandra eller inte vill lyssna.65 

Anledningen till att det blir en konflikt kan tolkas som att de andra i gruppen påvisar det oönskade 

beteendet och därmed försöker föra tillbaka personen till det önskade beteendet. Lindkvist m.fl. 
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61 Informant 6 

62 Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 106 

63 Ibid, 20f 

64 Informant 3 
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menar att sanktioner kan utdelas för att ändra personers oönskade beteende.66 Detta beskriver 

informanterna sker i arbetsgrupper, samt hur konflikter mellan individer också påverkar gruppen 

genom att den också blir indragen i konflikten.  

Om de två jobbar ihop så tror jag att det blir mer spänt i hela gruppen, för att man vet att 

det skulle kunna braka loss, eller det skulle kunna bli irriterat eller...67 

Absolut, de drar ju med sig andra genom att vara sura, prata illa om, utelämna 

information, det påverkar hela gruppen.68 

Men jag kan ju tänka mig att det finns grupperingar som tar ställning för den ena eller 

andra parten.69 

Det kan tolkas som att det handlar om att gruppen delar ut sanktioner till individen genom att ta 

hjälp av gruppen för att påvisa det oönskade beteendet. Detta för att kunna förändra det oönskade 

beteendet hos individen så att den följer normerna gruppen har.  

Andra orsaker till konflikter kan enligt informanterna vara att medarbetarna anger organisatoriska 

orsaker till uppkomna konflikter, vilket är vanligt enligt flera av de intervjuade cheferna. Dock 

menar informanterna att detta egentligen bottnar i sociala orsaker.  

[…] De gillar varandra helt enkelt inte. Och då, då blir det ofta att man hävdar att den 

andra gör fel i arbetet, ändå.70 

En schemakonflikt kan uppstå när man inte är nöjd med sitt schema och man tänker inte 

ändra. Och det är ofta privata orsaker.71 

Det är intressant hur informanterna uppger att medarbetare inom en personalgrupp kan påpeka 

organisatoriska orsaker till en konflikt, men att cheferna då tolkar detta som att det inte handlar om 

problem på det organisatoriska planet, utan att det är individuella problem som är källan till 

konflikten. Detta kommer diskuteras vidare i delen om organisationen som helhet för att sätta detta i 

perspektiv till hur informanterna ser på sin relation till Norrköpings kommun. 

Alla informanter tar även på olika sätt upp att roller i grupper har påverkat att konflikter uppstått. 

Flach menar att det inom organisationer finns både formella och ofta också informella roller, vilket 

skapar den sociala strukturen på en arbetsplats.72 De formella rollerna och hur dessa påverkar 

gruppdynamiken framträder då informanter från olika verksamheter kan se liknande problem. Det 

formella rollerna tycks vara lättare för cheferna att se än de informella rollerna, då de flesta av dem 

har flera konkreta exempel.  
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Ja, definitivt. I skolan så finns det tyvärr en rangordning, och vi som chefer försöker 

jobba väldigt aktivt för att motarbeta de här rollerna. Men av någon konstig anledning, 

som ingen egentligen vet, så har lärare någon slags högre status i skolan, och så kommer 

förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare.73 

Ja, det gör de ju. Man har ju personer som sitter på olika ansvarsområden, och det finns 

personer som använder sitt inflytande på ett ickeproduktivt sätt, om man ska uttrycka sig 

så… […] Så det skapar ju konflikter.74 

De formella roller kan alltså handla dels om vilken tjänst de har samt de av chefen tilldelade 

rollerna. Problematiken i detta tycks ligga dels i en hierarki inom en arbetsgrupp samt ett 

maktutövande mot andra medarbetare. Tydligt är att informanterna ser att vissa relationer i 

verksamheterna är hierarkiska, samt att detta beror på formella roller, vilket kan leda till konflikter 

mellan medarbetare.  

Vidare menar informanterna att även de informella rollerna i en grupp kan skapa konflikter mellan 

medarbetare, trots att de formellt inte finns någon skillnad i tjänsterna. 

Det finns ju dom som, vad ska man säga, ser sig själva som, som självutnämnd ledarfigur, 

eller vad man ska säga. Och tar kommandot. Även om de rent organisatoriskt befinner sig 

på samma nivå, och har samma befattning, så är det den ena som, vad ska man säga, 

driver på och bossar. Och det är väl såklart mål för, för tyckanden och den tar sig plats, 

och den bestämmer över mig, ja…75 

De informella rollerna ses alltså skapa konflikter mellan medarbetare när någon utser sig till ledare i 

den informella gruppen om gruppen inte legitimerar och accepterar denna roll och det 

maktutövande som kan finnas i den. Det är även möjligt att dessa konflikter ses bero på att 

medarbetarna anser att det finns ett missbruk av den informelle ledarens makt. 

Diskursanalys kan användas för att analysera hur något talas om, då diskursanalysen menar att 

språket konstruerar vår verklighet genom att diskurser skapas när händelser eller företeelser 

namnges.76 Med hjälp av ett diskursanalytiskt perspektiv på hur informanterna pratar om 

konfliktorsaker kan det konstateras att gemensamt i alla ovanstående citat och analyser av dessa 

citat är att det finns ett fokus på individen som grundorsaken till konflikter inom arbetsgrupper. 

Diskursen konflikthantering blir då något individcentrerat.  

Informanterna diskuterar även hur samhället och värderingar och normer som kan finnas på denna 

strukturella nivå kan påverka konflikter på en arbetsplats. Några informanter tar då upp att 

samhällsnormer präglar och påverkar deras arbete, men framförallt medarbetarnas. Detta menar de 

kan leda till att konflikter uppstår, både internt mellan medarbetare, men också mellan medarbetare 

och samhällsmedborgare. Ett beteende eller norm som tas upp av flera av de intervjuade cheferna är 
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hur medborgarna idag ställer krav på kommunens arbete, och därmed indirekt utförarna. Detta kan 

informanterna se i olika typer av verksamheter där det också tar sig uttryck på olika sätt. 

Jag har en bild av att man öppnat upp kommunen allt mer, liksom medborgarna har större 

insyn, de ska ha större möjligheter att påverka, vi ska ha mer dialog.77 

Alltså, blivit tydligare, svårare konflikter på senare år för föräldrar ställer andra krav och 

beter sig på ett annat sätt, är mer hotfulla, mer aggressiva.78 

Vidare diskuterar informanterna hur konflikter mellan medborgare och medarbetare även kan 

påverka att det uppkommer konflikter internt inom en arbetsgrupp. 

Och det kan ju leda till konflikter, för det är ju inte ens säkert att det stämmer överens 

med våra styrdokument. Och det kan vara svårt för en lärare att hantera ibland. 79 

Och det är klart, det där är ju ett ämne som man kan diskutera internt, där vi går tillbaks 

på vad man tycker. […] Så att ur det perspektivet så är en sådan fråga grund till 

meningsskiljaktigheter då.80 

I dessa exempel menar informanterna att de är de externa aktörerna samhällsmedborgare som 

skapar konflikter. De uppger själva även att de anser att det är effekten av den öppenheten 

Norrköpings kommun har gentemot sina invånare och därmed också användarna av deras tjänster 

och service. Det tycks alltså förekomma en syn av att det finns strukturell grund till dessa 

uppkomna konflikter. Detta menar informanterna resulterar i att medborgarna också ställer andra 

krav än förut på dessa tjänster och service, vilket i sin tur kan leda till en krock mellan 

medarbetarnas syn på sitt uppdrag samt medborgarnas syn. Här lyfter de intervjuade cheferna 

perspektivet till en strukturell nivå, vilket kan tolkas som att de diskursen om konflikthantering som 

något enbart individcentrerat vid dessa fall avviker, då informanterna visar en medvetenhet om 

strukturer och dess påverkan på arbetsgrupper i fråga om konflikter.  

Att konflikter med strukturellt ursprung existerar inom arbetsgrupper kan även ses i andra konkreta 

exempel. Några av informanterna lyfter fram andra samhällsnormer, bland annat om genus, 

funktion och etnicitet. Några informanter menar att dessa normer skapar konflikter, medan andra 

säger att detta inte påverkar medarbetarnas arbete. 

För jag har som sagt inget exempel på att jag varit med om det, men som i vår värld så 

skulle det ju kunna vara allt från att hur vi bemöter någon som är funktionshindrad, eller 

hur vi bemöter pojkar och flickor, eller barnfamiljer med annat etniskt ursprung.81 

 […] Men där vi sett att man inte gärna vill ha medarbetare då eller kollegor med annan 

härkomst på grund av språket, för att man förstår inte varandra.82 
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Så jag har aldrig varit med om att någon haft åsikter som har handlat om att de nyanlända, 

eller vad det nu kan vara, som har blivit en konflikt på skolan. […] Men naturligtvis så 

förstår jag ju, så blåögd är jag inte att jag inte tror att det händer, men det är ingen stor 

händelse som vi har haft.83 

Även om flera av informanterna kan se att samhälleliga normer gällande genus, funktion och 

etnicitet med mera kan påverka medarbetarnas arbete, har de flesta inget konkret exempel på när 

något sådant skapat konflikter. Det är möjligt att tolka detta som att det är svårt att se då 

kategorisering är inbyggt i organisationens struktur. Eriksson-Zetterquist och Styhre menar att 

diskriminering och fördomar är inbyggda i systemet genom organisering, och att detta system ses 

som naturligt. Detta skapar en kategorisering av människor som inkluderas respektive exkluderas i 

organisationen.84 Kategorisering kan i ett intersektionellt sammanhang tänkas behandla normer och 

värderingar rörande genus, sexualitet, etnicitet, och funktion. Med ett intersektionellt perspektiv på 

det informanterna beskriver är det alltså möjligt att tolka att det finns diskriminering baserat på 

normer eller liknande strukturella orsaker inom organisationen, men att några informanter inte kan 

se detta på grund av att det kategoriserande systemet ses som naturligt. 

Liksom informanter frångick diskursen konflikthantering som något individcentrerat vid konflikter 

på grund av medborgarnas krav på kommunen, frångår den individcentrerade diskursen även i dessa 

fall med andra samhällsnormer gällande genus, etnicitet med flera. Informanterna visar att de kan se 

den strukturella nivån som en möjlig orsak till dessa konflikter. Gemensamt för fallen med 

konflikter orsakade av olika samhällsnormer är att informanterna menar att det inte är enskilda 

individer som är orsaken till uppkommen konflikt, utan att det istället är samhället och de 

värderingar som kan finnas där kan påverka att konflikter uppstår inom en arbetsgrupp. Det tycks 

alltså skilja hur informanterna ser på orsaker till konflikter, eftersom de menar att konflikter 

orsakade av värderingar som personer inom en arbetsgrupp har beror på individuella värderingar, 

samt att dessa uppkommit på grund av en personlig bakgrund. I fråga om samhällets påverkan på 

arbetet kan vissa av dem däremot se att det finns värderingar på ett strukturellt plan som kan 

påverka konflikterna. Det är intressant att informanterna menar att medborgarna har värderingar på 

ett strukturellt plan, medan medarbetarnas värderingar finns på ett individuellt plan. Orsakerna 

tycks informanterna inte mena finns på den nivå som konflikten utspelas på, eftersom det i båda fall 

är den enskilda individen som hamnar i en konflikt. Dock tycks diskursen kring konflikthantering 

verka något ambivalent när det gäller orsaker till uppkomna konflikter. Informanterna tycks ha en 

gemensam diskurs om konflikthantering som något individcentrerat i de fall då konflikterna ses 

bero på värderingar inom en arbetsgrupp, men denna diskurs verkar skifta när informanterna pratar 

om samhällsnormer som orsaker till konflikter.  
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Chefens roll 

För att lösa konflikter som uppstår på grund av hur en medarbetare ser på uppdraget menar flera 

informanter att de behöver tillrättavisa personen så att den uppfattar uppdraget korrekt och utför sitt 

arbete på, ett för chefen, önskvärt sätt. De menar att de kan behöva gå in och påpeka och se till att 

medarbetaren ändrar på det individuella beteendet och/eller värderingen.  

Man beter sig på ett sätt som inte är okej. Och har man inte insikt i det när jag tar upp det, 

eller förståelse då kan man behöva ytterligare förstärkning egentligen. För det handlar ju 

ofta om att förändra på ett beteende.85 

Och där tänker jag att som ledare och chef i samspel med en arbetsgrupp uttala 

förväntningar, uttala […] vad som gäller.86 

Lösningen på dessa olika konflikter tycks ligga i att chefens ser till att den enskilda individen tar 

eget ansvar att ändra sin värdering eller sitt beteende, enligt informanterna.  

När medarbetare tar upp organisatoriska orsaker till en konflikt menar informanterna att det 

egentligen handlar om någonting annat. 

En schemakonflikt kan uppstå när man inte är nöjd med sitt schema och man tänker inte 

ändra. Och det är ofta privata orsaker.87 

Det är intressant att informanten i citatet ovan menar på att det handlar om personlig problematik 

hos en medarbetare. Lösningen blir då individuella insatser eftersom det anses att det är den 

enskilde medarbetaren som har fel uppfattning. Dessa ovanstående citat som alla handlar om att det 

är den enskilda individen som är orsaken till konflikten kan påvisa att det finns en gemensam syn 

hos informanterna att även lösningen på dessa problem finns på det individuella planet, eftersom de 

menar att det är där som problemet uppstår. 

De informella rollerna inom arbetsgrupper menar informanterna också bidrar till att skapa konflikter 

i arbetsgrupper. Några av cheferna har valt att arbeta med denna informella struktur och omvandlat 

den till en formell struktur, för att lösa samt undvika eventuella konflikter. Vissa informanter menar 

dock att även denna metod skapar konflikter.  

Informella ledare finns såklart på varje arbetsplats, men jag har haft en strategi att jag ha 

försökt att lyfta upp dem till någon form av ansvarsfullt uppdrag, för det har varit ett sätt 

att jobba med dem.88 

[…] men det kan också bli konflikt i de roller som jag tilldelar dem. Olika ansvarsroller, 

som då kanske någon inte tycker att det var rätt person som fick, eller man accepterar inte 

att den personen får mandat att göra saker, utan att hela gruppen ska vara med.89 
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Vissa av informanterna menar på att problematiken som kan uppstå kring olika roller inom en grupp 

kan lösas eller arbetas med genom individuella insatser, medan vissa informanter menar att detta 

inte löser utan snarare skapar konflikter. Här skils åsikterna åt, men båda citat visar ändå på att det 

är på den individuella nivån lösningen eftersöks. Informanterna påvisar här att de ser strukturella 

orsaker till konflikter rörande roller inom en arbetsgrupp, men hanteringen av dessa faller åter 

tillbaka till den enskilda medarbetaren. Detta kan tänkas påvisa att diskursen konflikthantering är 

individcentrerad när det gäller lösning på en konflikt, även om orsakerna till konflikten kan tänkas 

finnas på olika nivåer inom organisationen.  

Flera av informanter talar om sin roll vid konflikthantering som att vara den som först och främst 

ska hantera konflikterna, och att de enbart vid större konflikter tar hjälp från personalkontoret 

och/eller av riktlinjer.  

Eller jag tänker att det är inte så att jag [..] varit med om så stora konflikter så att jag 

behövt ta hjälp av riktlinjerna.90 

Man är ju i mångt och mycket ganska ensam som chef. Och försöka sy ihop sådana här 

saker. De uppåt är ju sådär lagom intresserade, och tittar ner på en och säger ”lös det!”91  

Synen på sitt ledarskap framträder hos de flesta informanter som något som inte är en del av en 

större helhet, utan som att cheferna ensamma ska lösa uppkomna konflikter utan att ta hjälp av 

någon annan.  

Gemensamt för de olika typerna av konflikterna som beskrivits i denna del av analysen är att det 

anses att de bör hanteras på den individuella nivån. De konflikter som informanterna menar uppstår 

på grund av enskilda medarbetarens beteende eller värderingar, menar cheferna att deras roll är att 

gå in och tillrättavisa den enskilda medarbetaren. Även i de fall av konflikter som beror på olika 

roller inom en arbetsgrupp menar informanterna att konflikterna bör hanteras på individnivån. Det 

kan alltså tolkas som att trots konflikters olika ursprung finns lösningen hos individen. Detta gör att 

diskursen kring konflikthantering än en gång blir individcentrerad.  

Medarbetare i konflikt med medborgare 

Det verkar finnas en skiftning i hur informanterna ser på sina roll som chef i en konfliktsituation 

beroende på konfliktens aktörer. Som tidigare nämnt så tycks cheferna se sin roll som den 

tillrättavisande när de är konflikter mellan medarbetare. När det gäller konflikter mellan 

medarbetare och medborgare ses en skillnad i hur informanterna menar att de bör agera. De menar 

att det då är chefen som är den som får uppdraget att leda de anställda i en lösningsriktning. De 

menar även att det ingår i dennes roll att ha det yttersta ansvaret att bemöta medborgarens åsikter. 

[…] Det är en arg medborgare som efter tre veckors idogt försök aldrig fått tag på 

handläggare, ja då ringer man ju till mig istället och är fly förbannade för att vi är 
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hopplösa att nå. Då måste man ju någonstans, ja vara ursäktande, även om jag i grunden 

inte tycker att min handläggares beteende är okej, så måste jag ju ändå utåt försvara […]92 

Chefen ser sin roll i konflikthantering med medborgare och medarbetare som den som måste gå 

emellan och representera och försvara sin medarbetare. Detta kan tolkas som att informanterna 

menar att normer i samhället, och konflikter som vissa av dessa bär med sig, bör bemötas på ett 

individuellt plan. Detta på grund av att de menar att de kan behöva gå in i enskilda fall av dessa 

konflikter. Intressant är hur de menar på att de kan se en norm i samhället som finns på ett 

strukturellt plan, men inte anser att konflikter orsakade av detta bör behandlas på samma nivå inom 

organisationen. I de fall som konflikten innefattar en medborgare går de i stället i försvarsställning 

och officiellt argumenterar för sin medarbetares beteende. De ser alltså en skillnad i på vilket plan 

konflikterna uppstår, men menar att de i båda fall ska behandlas på ett individuellt plan. Diskursen 

konflikthantering tycks än en gång se att lösning på en uppkommen konflikt finns genom insats hos 

den enskilda personen, trots att informanterna påvisar en förståelse för att konflikten kan ha ett 

strukturellt ursprung.  

Organisationen som helhet 

Efter att ha studerat informanternas syn på hur konflikter uppstår kan det konstateras att de i de 

flesta fall menar att detta finns på det individuella planet. Dock påvisas det genom hur de ser på 

lösningar på konflikter att konflikthantering är individcentrerat, då de inte tar upp organisationens 

struktur eller ramar som en möjlig lösning på uppkomna konflikter. Möjliga orsaker till denna 

samstämmiga syn hos informanterna kan, med hjälp av ett diskursanalytiskt perspektiv, vara att det 

inom gruppen första linjens chefer skapats en diskurs kring konflikthantering som något 

individcentrerat. Iver B. Neumann menar att det genom studerande av språket kan synliggöra hur 

det skapar kategorier och relationer.93 Vidare menar Börjesson & Palmblad att diskurser inte kan 

avspegla vår omvärld neutralt, då diskurser ständigt producerar och reproducerar dessa bilder.94 

Diskursen framträder via analysen konflikthantering som individcentrerat vid flertalet exempel, 

vilka kommer presenteras nedan. Winther Jørgensen och Phillips menar att en diskurs kan 

tydliggöra hur betydelsestrukturen för en diskurs omförhandlas genom konflikter och sociala 

regler.95 I detta fall synliggörs första linjens chefers diskurs konflikthantering genom hur de talar 

om det, samt genom vad de inte talar om. Relationen informanterna har till konflikthantering och 

organisationen på ett strukturellt plan framkommer genom detta, vilket visar på diskursen 

konflikthantering som något individcentrerat, då ramen för verksamheten oftast inte anses påverka 

individerna inom den. 
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Jag tänker att de gånger som jag har lagt mig i har det påverkat arbete också. Så pass 

mycket så att jag var tvungen att gå in och klargöra vilka roller vi har, eller dom har. Och 

vilket krav jag har.96 

Informanterna talar om att konflikter hanteras på en individuell nivå med den enskilda 

medarbetaren som måste tillrättavisas, trots att det är möjligt att det är normer inom gruppen som är 

grundproblematiken, eller att det är organisationens ramar och förutsättningar som gör det svårare 

att synliggöra normerna. Flach menar att ett av de grundläggande medlen att styra en organisation är 

just genom normer.97 I dessa termer talar ingen av de intervjuade cheferna; att normer är ett verktyg 

för att leda, vilket bekräftar att diskursen konflikthantering inte innefattar normer eller strukturer, 

utan att den enbart fokuserar på den enskilda individen som orsaken till konflikter mellan 

medarbetare.  

Jordan menar att systemnivån alltid behöver studeras parallellt med individ- och relationsnivå vid 

en konflikthantering, för att se hur alla dessa nivåer bidrar till den aktuella konflikten.98 Att 

informanterna inte lyfter perspektivet systemnivå vid intervjuer om hur de hanterar konflikter 

mellan medarbetare, påvisar hur diskursen konflikthantering hos cheferna kan tolkas vara fokuserad 

på den enskilda individen som grundproblemet. Det är möjligt att den individcentrerade 

konflikthanteringen kan leda till att liknande konflikter återkommer, då grundproblematiken inte är 

löst. Några informanter talar också om detta; hur det uppstår liknande konflikter i samma 

arbetsgrupp, och att de tycker att det är svårt att hitta vad det beror på. 

Jag kommer inte åt det i alla fall, jag vet inte vad problemet är. Jag hittar det inte, för det 

fortsätter. Det blir bra en period, och sen kommer det tillbaka. […] Och de vill ändra på 

det, och det man säger till dem att de ska ändra på fungerar jättebra ett litet tag, och sen 

faller de tillbaka.99 

Alla intervjuade chefer har gett en bild av att de ser att främsta orsak och hantering av konflikter bör 

finnas på ett individuellt plan. Dock ser flera av cheferna att detta inte tycks hjälpa, då liknande 

konflikter återkommer. Det är möjligt att detta beror på att de utelämnar systemnivån, strukturen, i 

organisationen och hur denna bidrar till uppkomna konflikter. Anledningen till detta kan vara den 

individcentrerade konflikthanteringen där lösningarna på konflikterna enbart är på individnivå. 

Det framträder också en bild av att första linjens chefer och medarbetarna inte har ett gemensamt 

språk eller gemensam förståelse för konfliktens orsak när medarbetarna anger organisatoriska 

orsaker, men cheferna då ser det som personliga meningsskiljaktigheter.  

En schemakonflikt kan uppstå när man inte är nöjd med sitt schema och man tänker inte 

ändra. Och det är ofta privata orsaker.100 
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Detta gör det intressant att studera hur informanterna menar att medarbetarna ser sin situation i ett 

större organisatoriskt sammanhang, men att chefens ges tolkningsföreträde att det är ett individuellt 

problem gör att det är det som antags. Winther Jørgensen & Phillips menar att inte alla diskurser är 

tillgängliga för alla. Detta resulterar i att vissa anses vara experter, medan andra personer inte anses 

kunna se sanningen, utan enbart ha åsikter.101 Detta kan vara en möjlig förklaring till att 

medarbetare och chefer inte har samma syn på vissa konflikters ursprung; att medarbetarna inte ges 

tillgång till chefernas diskurs om den individcentrerade konflikthanteringen. Relationen mellan 

chefer och medarbetare kan då tolkas vara hierarkisk, eftersom det i slutändan är chefens beslut hur 

en konflikt ska hanteras.  

Även i andra typer av konflikter kan denna diskurs synliggöras. Vid konflikter orsakade av 

samhällsnormer menar några informanter att de måste gå in i enskilda fall, och inte att det bör 

hanteras på en organisatorisk nivå.  

ja vara ursäktande, även om jag i grunden inte tycker att min handläggares beteende är 

okej, så måste jag ju ändå utåt försvara och säga ja men nu är det så att det här är en 

person som har otroligt mycket att göra, det är väldigt många som ringer, och ja det är 

beklagligt att du inte fått något svar.102 

Kommunens transparens inför medborgarna, vilket informanterna pratar om när de menar att 

kommunen är mer öppen för insyn idag än tidigare, kan tänkas i grund och botten ligga på ett 

strukturellt plan i organisationen. Trots detta hanteras de problem som kan uppstå på grund av 

denna transparens på ett individuellt plan av första linjens chefer. Om det sätt informanterna menar 

att dessa konflikter uppstår kopplas samman med informanternas syn på sin roll vid 

konflikthantering, kan det tolkas som att de även i detta fall inte verkar ta hjälp av organisationens 

förutsättningar och resurser i konflikthantering som berör kommunens medborgare. 

Konflikthantering framställs då diskursivt som något som inte bör ligga på ett strukturellt plan, trots 

att flera av informanterna beskriver hur det uppstår konflikter i deras verksamheter på grund av 

problematik som vissa samhällsnormer kan generera.  

Flertalet av informanterna menar dock att de inte kan se att samhällsnormer påverkar att konflikter 

uppstår inom arbetsgrupper. Vissa av informanterna menar att normerna inte finns på arbetsplatsen, 

medan andra menar att de tror att de finns där, men att de inte kan se dem. 

Men naturligtvis så förstår jag ju, så blåögd är jag inte att jag inte tror att det händer, men 

det är ingen stor händelse som vi har haft.103 

En möjlig tolkning av att de inte kan urskilja samhällsnormerna på arbetsplatsen kan vara att 

organisationens struktur inte är uppbyggd för att se dessa perspektiv eller att informanterna inte har 

de intersektionella verktygen för att se dem. Detta kan leda till att samhällsnormerna på 

arbetsplatsen osynliggörs, vilket i sin tur kan resultera i konflikter som är svåra att se orsaken till. 
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Eriksson-Zetterquist och Styhre menar att det finns klassificering inom organisationers struktur, 

vilken skapar fasta kategorier av vilka människor som passar in i organisationen och vilka som inte 

gör det.104 Vidare menar de att det intersektionella perspektivet på organisering synliggör att sociala 

tillhörigheter skapar organisering, och tydliggör hur olika kategorier sammanflätas inom 

organisationen.105 Det kan alltså tolkas som att kategorisering, exempelvis rörande genus, etnicitet 

och funktion med flera, skapas och upprätthålls av strukturen för organisationen. Det vill säga att 

personer anses passa in eller inte inom Norrköpings kommun baserat på identiteter eller tillskrivna 

identiteter. Det är också möjligt att tolka att de intersektionella perspektivet saknas hos chefer 

och/eller organisationen. Detta i sin tur kan tänkas leda till att konflikter uppstår på grund av dessa 

normer, men att det uppfattas bero på något annat. Brännlund menar att konflikter som har sitt 

ursprung från andra delar av verksamheten ofta utspelas i det sociala samspelet.106 Det är alltså 

möjligt att de uppkomna konflikter som analysen tidigare tagit upp när informanterna pratar om 

individuella problem i form av samarbete med andra medarbetare kan bero på strukturella problem, 

men att detta inte är synligt för de som befinner sig inom organisationen. Detta kan till exempel 

vara samhällsnormer som påverkar medarbetare och deras arbete. Det är också möjligt att andra 

dokument eller liknande styrmedel påverkar att vissa samhällsnormer eller värderingar inte 

framträder tydligt hos medarbetarna. Även informanterna tar upp detta som möjliga orsaker.  

För de är ganska tydliga varför vi är här och vad vi ska göra och att vi ska vara 

professionella och vilken värdegrund vi ska ha.107 

Informanterna pratar om att det finns vissa värderingar som medarbetarna måste förhålla sig strikt 

till, men att dessa också kan vara förblindande för att se vad som pågår ”bakom” de officiella 

värderingarna. Informanterna menar att de i dessa fall inte lika tydligt kan urskilja en individuell 

värdering, vilket de kunnat göra i det tidigare nämnda exemplen med konflikter mellan 

medarbetare. Detta kan tolkas som att den inbyggda strukturen i organisationen, till exempel genom 

den officiella värdegrunden i Norrköpings kommun, gör det svårt att se andra perspektiv. 

Informanterna tycks i detta fall luta sig mot organisationens formella värdegrund som alla inom 

organisationen måste ha. Intressant är här hur informanterna menar att de i vissa fall kan se hur 

organisationens strukturer påverkar medarbetarnas syn på verksamheten i fråga om värderingar, då 

de menar att värdegrunden är uttalad och alla medarbetare är medveten om kravet att ställa sig 

bakom den. Samtidigt kan det tolkas som att de att i andra konfliktsituationer inte kan se 

organisationens struktur som möjlig orsak, till exempel i fråga om ett oönskat beteende eller när 

medarbetare inte följer utskrivna regler. 

 

När informanterna pratar om de informella rollerna inom arbetsgrupper framkommer en enhetlig 

bild av att detta orsakar konflikter vilka kan tolkas grunda sig i organisationens struktur, då den 
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tillåter att detta system finns. Problematiken informanterna tar upp med de formella rollerna kan 

tolkas bero på den inbyggda kategoriseringen, det vill säga vilka som passar in och vilka som inte 

passar in, inom organisationen. Informanterna tar dock inte upp detta som en möjlig orsak, utan 

talar istället om att de även i dessa fall behöver gå in i den enskilda konflikten och klargöra vad det 

är som gäller.  

Så där var det ju två individer som var väldigt starka, och som ville driva. Och efter vi 

suttit ned och diskuterat, så har man tagit ett litet steg tillbaka.108 

Anledningen till att de anser att de behöver gå in i den enskilda konflikten och inte har perspektivet 

att det kan vara strukturen inom organisationen som påverkar kategorisering, kan vara att systemet 

förefaller naturligt och att osynliga normer råder här. Eriksson-Zetterquist och Styhre menar att 

denna kategorisering ofta ses som naturligt för de flesta inom systemet. Resultatet blir att personer 

med inflytande drar nytta av detta system, medan de med lågt inflytande måste fogas in i en 

kategori.109 I detta fall kan det alltså tolkas som att det inom organisationen Norrköpings kommun 

skapats en klassificering som ses vara naturlig, vilken gör den svår för de som befinner sig i den att 

se detta system. Diskursanalys kan även användas för att analysera detta, då den som tidigare nämnt 

kan användas för att synliggöra relationer och kategorier.110 I detta fall blir relationen mellan 

medarbetare och chefer tydligt hierarkisk, då chefen använder sitt inflytande genom att bestämma 

hur en konflikt ska hanteras.  

 

Ett mer konkret exempel på hur strukturen för organisationen kan bidra till att konflikter uppstår 

kan vara att det på att det strukturellt plan inte finns utrymme för dialog mellan olika medarbetare, 

eller mellan medarbetare och chef. Jordan menar att forum för dialog är viktigt för att kunna bygga 

en robust samarbetskultur, där frågor kan tas upp och behandlas samt att dialog kan föras kring 

värderingar, normer och beteenden.111 Några informanter tar upp bristande resurser i form av bland 

annat tid och utrymme för dialog, men inte att det behöver tillsättas fler resurser för att undvika 

framtida konflikter. En informant talar om hur flera av dennes chefskollegor upplever att de får 

konflikter i knät av medarbetare, då de inte ser sig ha tid för att lösa det. 

För jag tror att mina kollegor också upplever att vi får ganska mycket i knät, som de 

förväntar sig att vi ska lösa, för de själva har inte tid. Alltså det är ju så tidspressat, det är 

ju. […] Vi har ju liksom inte de forumen.112 

En annan kan vara att det inte finns förutsättningar i tjänsten, det är svårt att få till den här 

tiden att sätta sig ner tillsammans och då kan ju mitt stöd handla om att man ger 

förutsättningar för att kunna prata med varandra.113 
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Diskursen blir i detta fall tydlig, då informanterna själva tar upp bristande resurser som möjliga 

orsaker till konflikter och att de som chefer då måste gå in och hantera konflikten i varje enskilt fall. 

De ser alltså en organisatorisk bidragande orsak till konflikter. Diskursen kan också ses komma 

fram genom det de inte pratar om, nämligen att skapa framtida forum och tillsätta resurser. Detta 

kan tänkas bero på att cheferna själva inte ser sin verksamhet sammankopplad till organisationen 

Norrköpings kommun. Det vill säga att de ser organisationens struktur som orsaken, men inte som 

lösningen på konflikten, och att detta kan tolkas grunda sig i att cheferna inte ser sig som en del av 

organisationens struktur och utformarna av den. Som att deras verksamhet endast är en produkt av 

organisationen, och inte att de är medproducenter.  

Relationen mellan individ och organisation, i denna studie första linjens chef och Norrköpings 

kommun som helhet, framträder distanserad. Detta synliggörs bland annat genom att cheferna inte 

tar hjälp av organisationens struktur vid konflikter mellan medarbetare eller medarbetare och 

samhällsmedborgare. Relationen framkommer även genom att flertalet av informanterna menar på 

att de riktlinjer som finns inom kommunen inte är användbara i de flesta konfliktsituationerna. 

Detta menar de beror på att riktlinjerna inte är anpassade till de vardagssituationer där konflikter 

uppstår mellan medarbetare. 

Ja, alltså det finns ju planer och så men liksom vardagskonflikterna finns det väl inte 

riktlinjer direkt. Det tror jag inte.114 

En informant menar att de skrivna dokumenten endast finns för att påvisa ett ställningstagande och 

inte är applicerbara på verksamheten. 

Mycket av sådana där typer av dokument är […] Det blir lite såhär ord som måste finnas, 

på något vis. ”Vi har noll tolerans mot trakasserier”, och sådana här saker. Jag vet inte om 

det hjälper mig så mycket. Man, man hamnar ändå i en vardag där man måste använda 

sitt sunda förnuft.115 

Genomgående i intervjuerna framgår det att informanterna inte använder riktlinjerna och/eller 

strategierna som behandlar konflikter och konflikthantering, samt att de inte tycker att dessa är 

applicerbara på sin verksamhet i vardagen. Då alla informanter på ett eller annat sätt uttryckt att de 

riktlinjer som finns på ett organisatoriskt plan i Norrköpings kommun inte kan användas i de 

dagliga verksamheterna, är det möjligt att tolka att informanternas diskurs kring konflikthantering 

existerar och uppstår bland första linjens chefer inom Norrköpings kommun. Detta kan ses genom 

att informanterna målar upp en gemensam bild av att de inte ser något samspel mellan den 

organisatoriska nivån och deras verksamhet i fråga om konflikter och hantering av dessa. Detta blir 

tydligt bland annat genom att de inte pratar om riktlinjerna som är uppsatta på det organisatoriska 

planet som ett hjälpmedel eller som något som passar in i deras verksamhet. Genom hur 

informanterna pratar om riktlinjerna kan det tolkas som att kulturen inom verksamheten är att inte ta 

hjälp av organisationens ramar, eftersom informanterna uppger att de inte ser på riktlinjer som en 
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förutsättning eller resurs för sitt arbete med konflikthantering. Relationen mellan organisation och 

individ, i detta fall chefen, ter sig vara distanserad. Enligt Knill & Tosun kan det individuella 

handlandet sättas i relation till institutionen/organisationen, då kulturen inom organisationen skapas 

via policys.116 Intressant är här då att vända på situationen, och tolka att det är riktlinjerna som är 

utformade på så sätt att det är dessa riktlinjer som distanserar individerna från organisationen. Det 

kan även tänkas att det inte finns resurser inom organisationen att tillgå, och att cheferna därför 

behöver hantera konflikterna på ett individuellt plan. Hur denna diskurs uppkommit framkommer 

inte lika tydligt, men då det bygger på en relation kan det tänkas att båda faktorer stämmer in i detta 

fall, och att det handlar om förhållandet mellan dessa två nivåer, den individuella och 

organisatoriska, samt hur dessa skapar och återskapar varandra ständigt.  

Vare sig det är organisationens struktur eller chefernas egna val som skapat den distanserade 

relationen, tycks de inte ha ett gemensamt språk, organisationen i helhet och cheferna. Jordan menar 

att det är en förutsättning för att den kollektiva kulturen ska formas i en gynnsam riktning; att 

abstrakta formuleringar kring normer och värderingar översätts till konkreta handlingar och 

beteenden.117 Distansen mellan cheferna och organisationen kan bero på att den organisatoriska 

nivån inte anpassat sitt språk efter verksamheten, och/eller vice versa. Resultaten kan tolkas bli en 

gemensam diskurs bland första linjens chefer av konflikthantering som något individcentrerat, där 

främsta orsaken och lösningen hittas hos individerna i den egna organisationen.  

Neuman menar att diskursanalys kan synliggöra hur språket skapar sociala relationer och 

kategorier, genom att studera vad språket förmedlar.118 En gemensam diskurs kring 

konflikthantering tycks alla informanter förmedla genom hur de talar om detta; att riktlinjerna finns 

på ett högre plan i organisationen och att de endast är användbara vid större konflikter. 

Informanterna säger också att riktlinjerna inte är anpassade till de konfliktsituationer de stöter på i 

det dagliga arbetet. Diskursen framträder även genom det informanterna inte talar om; att resurser 

och förutsättningar för verksamheten skapas av organisationen på ett strukturellt plan, vilket kan 

vara möjlig orsak till uppkomna konflikter i en arbetsgrupp. Att alla de intervjuade cheferna målar 

upp en bild av att det finns en distanserad relation mellan dem och organisationen i helhet i 

konfliktsituationer, kan tolkas som ett indicium på att detta blivit en norm hos gruppen första linjens 

chefer. Denna norm kan i sin tur tänkas fortgå genom en dialog mellan cheferna men även med 

medarbetare, med andra ord att diskursen individcentrerad konflikthantering produceras och 

reproduceras genom språket.  
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Avslutning 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att informanterna generellt framställer konflikthantering 

som något individcentrerad. Detta ses bland annat genom att de intervjuade cheferna pratar om 

konflikter inom arbetsgrupper som en individbaserad problematik. Diskursanalys är ett användbar 

redskap för att analysera hur det talas om något, och på så sätt påvisa diskurser som producerar hur 

vi ser på verkligheten.119 Informanterna pratar om uppkomna konflikter som problem individuellt 

bundna till enskilda personer och deras beteende och värderingar. Exempel på konflikter som tas 

upp av informanterna behandlar främst individuella värderingar och beteenden, och hur detta skapar 

konflikter när de inte stämmer överens med gruppens eller organisationens normer. Lindkvist, 

Bakka & Fivelsdal menar att det inom organisationer finns normer. Om dessa som för gruppen 

anses vara viktiga övertrampas, delas sanktioner oftast ut.120 Orsaker till att detta kan skapa 

konflikter menar de flesta informanterna beror på att den enskilda individen inte kan se utanför sina 

egna normer och värderingar, och att personen då anser att den handlar rätt.  

Vidare menar cheferna att det är vanligt att medarbetare uppger organisatoriska orsaker till 

uppkomna konflikter, men att det egentligen bottnar i sociala orsaker, så som att två medarbetare 

inte tycker om varandra. Andra uppkomna konflikter orsakade av informella och formella roller 

inom en arbetsgrupp menar informanterna kan leda till en hierarki inom gruppen eller 

maktutövande gentemot andra medarbetare. Det framträder också en bild av att medarbetare och 

första linjens chefer inte alltid har ett gemensamt språk eller gemensam förståelse för varför 

konflikten uppstått, då medarbetare anger organisatoriska orsaker, medan cheferna ser individuella 

meningsskiljaktigheter. 

Samhällsnormer menar informanterna bidrar till att konflikter uppstår då samhällsmedborgarnas 

krav på insyn i kommunen ökat. Detta anser de kan leda till konflikter mellan medarbetare och 

samhällsmedborgare, men även till konflikter internt mellan medarbetare som då har olika syn på 

denna insyn. Vidare menar några av informanterna att de kan se hur normer kring genus, etnicitet, 

funktion med mera kan skapa konflikter inom en arbetsgrupp. Till exempel genom att medarbetare 

inte önskar arbeta med en kollega som har en annan etnisk härkomst. Trots att dessa normer är 

något flera informanter kan tänka skapar konflikter, menar några att de inte kan se det. Detta kan 

tolkas bero på att det inom organisationens struktur finns en inbyggd klassificering, vilken är 

naturlig och svår att upptäcka för dem inom detta system. Eriksson-Zetterquist & Styhre menar att 

genom organisering skapas kategorisering och klassificering som ses som naturlig och som 

inkluderar och exkluderar personer i organisationen.121 Informanterna gör en skillnad i orsaker till 

konflikter orsakade av samhällsnormer, då de menar att medborgarnas värderingar har strukturella 
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orsaker, medan medarbetarnas har individuella orsaker. Intressant är här hur informanterna tycks 

frångå diskursen konflikthantering som något individcentrerat, och istället se strukturella orsaker till 

konflikter.  

Vidare kan diskursen individcentrerad konflikthantering påvisas då informanterna menar att 

insatserna ska göras gentemot den enskilda individen, eftersom de anser att de flesta uppkomna 

konflikterna bottnar sig i personliga meningsskiljaktigheter. Chefens roll blir då att vara den som 

tillrättavisar personen, så att den kan ändra det oönskade beteendet eller värderingen, och på så sätt 

passa in i övriga gruppens eller organisationens normer. Ansvaret ligger hos individen att ändra sin 

värdering eller sitt beteende. Vid konflikter som medarbetare menar beror på organisatoriska 

orsaker, anser flera informanter att detta egentligen handlar om sociala orsaker, varpå lösningen 

även då behöver eftersökas på det individuella planet. Även problematik som kan uppstå på grund 

av olika roller inom en arbetsgrupp får också individuella konsekvenser menar informanterna, som 

då söker lösningen genom individuella insatser.  

Vid konflikter orsakade av samhällsnormer där konflikten är mellan en medborgare och 

medarbetare, menar några informanter att de måste gå emellan och försvara sin medarbetares 

beteende. De menar alltså att deras roll skiftar beroende på vilka som konflikten är emellan. I de fall 

där konflikten endast finns inom gruppen, menar de att de behöver gå in och tillrättavisa, medan de 

i en konflikthantering med en medborgare i konflikten representerar medarbetaren och försvarar 

dess handlande. Dock menar informanterna att de i båda typer av konflikter behöver behandlas på 

ett individuellt plan, trots att de själva kan se att samhällsnormer har strukturellt ursprung. 

Diskursanalytiskt perspektiv på hur informanterna talar om lösningar på konflikter påvisar att de, 

trots att de kan anse att konflikters orsak kan finnas både på individ- eller organisatorisk nivå, anser 

att lösningen i båda fall finns på individnivån. Det kan tolkas som att informanterna först frångår 

den individcentrerade konflikthanteringen, för att sedan återvända till den i fråga om lösning och 

åtgärd. 

Genom att ingen av de intervjuade cheferna tar upp att de studerar systemnivån i en 

konfliktsituation, varken i fråga om orsakerna eller lösningarna till konflikter, framträder den 

individcentrerade konflikthanteringen återigen. Jordan menar att det är viktigt att alltid studera alla 

nivåer, de vill säga personlig, relations- och systemnivå för att kunna se hur de olika nivåerna bidrar 

till en den uppkomna konflikten.122 Informanterna tycks utelämna systemnivån i sina reflektioner 

kring konfliktorsaker. De ser heller inte normer som en eventuell bidragande orsak till konflikter. 

Att informanterna inte uppger sig titta på systemnivå samt att menar att de inte använder normer för 

att styra kan tänkas resultera i att liknande konflikter återkommer.  

Chefernas gemensamma diskurs kring konflikthantering kan tänkas vara orsaken till att 

informanterna menar att konflikter orsakade av samhällsnormer, och som de också ser har 

strukturellt ursprung, bör hanteras på ett individuellt plan av första linjens chef. Flera informanter 

menar dock att de har svårt att se på vilket sätt samhällsnormer orsakat konflikter, även om de tror 
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att dessa normer de facto gör det. Detta kan som tidigare nämnt bero på att det är svårt att se den 

inbyggda strukturen i organisationen som kan möjliggöra klassificering och diskriminering baserat 

på kategorier så som genus, etnicitet, funktion med flera. Detta kan i sin tur leda till att konflikter 

som i grund och botten beror på strukturen, kan uppfattas ha andra orsaker. Det är även möjligt att 

andra aktörer och dokument försvårar att värderingar som medarbetare har blir synliga. 

Informanterna tycks mena att de i vissa fall kan se hur organisationens struktur påverkar eventuella 

konflikter, men att de i andra fall inte ser detta.  

Genomgående i analysen visas det med ett diskursanalytiskt perspektiv att diskursen 

konflikthantering också framställer relationen mellan första linjens chefer och organisationen som 

helhet är distanserad. Problem som uppstår i gränsytan mellan organisation och individ läggs på 

individen, eftersom organisationens struktur inte går att rubba. Den gemensamma diskursen 

individcentrerad konflikthantering tycks finnas hos alla de intervjuade cheferna, vilket kan indikera 

att det blivit en norm hos första linjens chefer som fortlöper genom en dialog mellan de olika 

cheferna. Diskursen kring konflikthantering skapas och reproduceras genom språket, dels i dialog 

mellan olika chefer, men även med medarbetare när konflikterna hanteras på ett individuellt plan 

utan att strukturella orsaker beaktas.  

Avslutande diskussion 

De intervjuade cheferna talar i analysen om att de i vissa fall av konflikter kan se strukturella 

orsaker, men framförallt talar de om hur individen i en arbetsgrupp påverkar att konflikter skapas. 

De menar också i samtliga av de exempel på konflikter de tar upp att det är hos den enskilda 

personen som åtgärden och lösningarna bör finnas. Det intressanta ligger i hur cheferna menar att de 

ser att konflikter har sitt ursprung från olika nivåer inom organisationen, men att hanteringen på 

konflikten alltid bör vara på den individuella nivån. Ett intersektionellt perspektiv kan appliceras, 

vilket menar att personer som befinner sig inom ett organisationssystem har svårt att se detta system 

som förefaller naturligt.123 Detta kan ses som en orsak till att informanterna menar att de tror att 

diskriminering kan existera på arbetsplatsen, men att de har svårt att urskilja specifika situationer 

där diskriminering skett. Detta synsätt kan i sin tur tänkas leda till att cheferna också har svårt att se 

sin egen del av ett större system, det vill säga organisationen Norrköpings kommun, eftersom de 

målar upp en bild av att de ibland har svårt att se struktur eller system i organisationen.  

Jag har också, liksom cheferna beskrivit konfliktsituationer som individcentrerade, beskrivit 

cheferna som individer i analysen i och med hur jag lyft fram deras egna utsagor och låtit dessa stå 

ensamma för att sedan analyseras. Det är möjligt att tänka att även cheferna är fångna i ett system 

som gör det svårt för dem att lyfta perspektivet till en annan än den individuella nivån i en 

konflikthantering. Med ett organisationsteoretiskt perspektiv på detta kan det tänkas att normerna 

inom organisationen påverkar personerna inom den.124 De intervjuade cheferna är också en del av 
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det system i organisationen vilken inte ser till organisatoriska komponenter lösningar på uppkomna 

konflikter, vilket kan tolkas vara en norm inom organisationen. Resultatet blir då att eventuella 

organisatoriska orsaker till konflikter som cheferna ser i en konfliktsituation inte åtgärdas i 

hanteringen av konflikten, eftersom fokus ständigt tycks läggas på individuella åtgärder.  

Informanterna tycks ha en distanserad relation till organisationen Norrköpings kommun när det 

gäller konflikthantering. Det är möjligt att se denna relation som en cirkel, där organisationen 

påverkar chefernas diskurs, samt att chefernas diskurs påverkar organisationen. Det vill säga att 

organisationens struktur inte skapar förutsättningar för chefen att ifrågasätta eller beakta strukturen 

vid en konfliktsituation. Detta leder till att chefernas gemensamma sätt att se sin verksamhet som 

skilt från övriga organisationen möjliggörs samt kan fortlöpa. Vidare kan chefernas gemensamma 

diskurs påverka hur strukturen inom organisationen formas, genom att första linjens chefers kultur 

skiljer på deras verksamhet och organisationen som helhet. Då skapas det heller inga krav på att 

organisationen ska anpassas efter de olika verksamheternas behov.  

Det kan tänkas att organisationen blir mer sårbar när relationen mellan individ och organisation är 

distanserad, då cheferna känner sig mer ensamma i sin situation om de inte har en tillräckligt nära 

relation till organisationen. Några informanter har också uttryckt detta; hur de känner att de står 

ensamma i konfliktsituationer med ett krav ovanifrån att lösa uppkomna konflikter i en arbetsplats, 

samt ett krav från sina medarbetare att lösa deras konflikter. Därför anser jag att det är viktigt att 

chefer har en stor förståelse för organisationens förutsättningar och ramar, för att kunna ifrågasätta 

dessa samt använda dem vid en konfliktsituation för att kunna hantera konflikten så konstruktivt 

som möjligt. Det är också viktigt att organisationen har en förståelse för verksamheternas 

vardagliga arbete, och de konflikter som kan uppstå där så att organisationens formella riktlinjer 

och struktur kan vara behjälplig i konfliktsituationer. För att detta ska kunna ske kan det tänkas att 

det behöver finnas utskrivna normer och värderingar som också översätts till konkreta handlingar, 

samt att det förs en dialog kring dessa på olika nivåer inom organisationen. En diskurs produceras 

och reproduceras ständigt, vilket gör det möjligt att förändra den. Det är med andra ord inte 

omöjligt att förändra detta synsätt och relationen mellan individ och organisation. 

Förslag på vidare forskning 

Efter att ha genomfört en analys där det framkommit att flertalet första linjens chefer ser sin relation 

till organisationen som något distanserat, kan det i framtiden tänkas behöva forskas vidare inom 

detta ämnesfält.  

Det är möjligt att organisationens storlek är en orsak till att relationen blir distanserad i frågor om 

konflikthantering. Därför kan det behövas vidare forskning i hur konflikthantering inom större 

organisationer behöver utformas för att kunna synliggöra normer och strukturer vid en 

konfliktsituation, samt för att kunna lösa konflikter konstruktivt. 

En möjlig utveckling av denna studie är att utföra den i en större skala i hela organisationen för att 

kunna synliggöra huruvida diskursen individcentrerad konflikthantering existerar även i ett bredare 
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urval av första linjens chefer. Alternativt studera hur den organisatoriska nivån ser på relationen 

mellan individ och organisation, genom att studera riktlinjer och andra övergripande strategier och 

dokument som behandlar konflikter och konflikthantering, samt genom att intervjua de som 

utformar dessa. Det kan också tänkas vara intressant att se det från ett medarbetarperspektiv, och 

studera om det finns en gemensam diskurs kring konflikthantering bland medarbetare inom olika 

verksamhetsområden. Resultaten från de olika studierna, den som rör den organisatoriska nivån 

samt medarbetarnas och chefernas perspektiv, kan sedan sättas i relation till varandra. Likheter och 

skillnader kan då tänkas framträda och en djupare förståelse för relationen mellan organisationen 

och individerna inom den framkommer. Vidare kan detta leda till att andra frågor berörs, 

tillexempel hur denna diskurs uppkommer. Ett annat möjligt resultat på en sådan studie kan vara hur 

det på ett mer konkret sätt kan tänkas att värderingar och normer på ett organisatoriskt plan kan 

implementeras i verksamheterna så att de är användbara för första linjens chefer samt medarbetare.  
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