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SAMMANFATTNING 
 
Inledning 
Det är väl få människor som har kunnat undgå att på något sätt bli indragen i en konflikt. 
Framförallt gäller nog detta människor som dagligen arbetar i organiserat på arbetsplatser, 
Där ska många viljor mötas och förenas till en helhet för att nå de aktuella organisationernas 
uppsatta mål. Under vår utbildning så har det inte getts så stort utrymmer för att reflektera 
över detta fenomen som just konflikter är. Detta väckte vårt intresse gällande konsultverk-
samhet inom ämnet. 
 
Syfte 
Syftet med denna undersökning är att studera hur några inhyrda konsulter beskriver sitt arbe-
te med konflikthantering i organisationer.  
 
Metod 
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med åtta stycken män och kvinnor som alla 
jobbar med någon form av konsultverksamhet beträffande konflikthantering. Det vi har 
grundat vår studie på är fenomenologi. Utefter fenomenologin analyserade vi våra intervju-
svar för att få en förståelse för hur konsulterna beskriver sitt arbete.  
 
Resultat 
Undersökningen kom att visa att faktorer som kommunikation och tydlighet är av största 
vikt för att kunna arbeta med konflikter och hanteringen av dessa. Detta gällde både för led-
ningsgrupper, chefer och konsulter. Vidare visade undersökningen att samtliga konsulter 
blev vanligtvis kontaktade av chefer eller ledningsgrupper som i sin tur fått rekommendatio-
ner från konsulternas tidigare uppdragsgivare gällande tidigare utförda konsultuppdrag. Be-
träffande de strategier som konsulter använde vid konflikthantering så skilde de sig åt kon-
sulterna emellan. Konsulter som hade en mångårig enskild erfarenhet med arbete med kon-
flikter uppgav att de hade skapat sig ett lämpligt sätt att arbeta på. Det som var gemensamt i 
deras sätt att arbeta var dock kommunikation och att analysera det de skulle komma att arbe-
ta med, innan de startade själva arbetet med konflikthanteringen.  
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FÖRORD 
 
Vi vill här rikta ett stort Tack till alla de respondenter som ställde upp med sin tid och via 
den gav oss möjlighet att genomföra denna studie. Utan ER så hade vi inte kunnat genomfö-
ra vår undersökning.  
 
Vi vill också Tacka vår handledare Ann-Sofi Holm för det stöd samt vägledning som vi fått 
av henne under arbetets gång.  
 
Vidare vill vi rikta ett stort Tack till alla anhöriga som har stöttat oss och gjort det möjligt att 
med deras stöd finna möjligheter för oss att genomföra denna kandidatuppsats.  
 
Borås den 26 april 2009 
 
Eldina Hajder Spahic och Kerstin Engelius 
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INLEDNING 
 
I vårt postindustriella samhälle så sker det inom flera arbetsplatser idag många förändringar i 
snabb takt. Det är ofta vi kan läsa i media om att arbetsplatser skall vara till exempel kost-
andseffektiva. Vi kan också i dagspress läsa om att arbetsplatser av idag brottas med pro-
blem som varsel, underbemanning, stress, sjukskrivningar och konkurrensutsättning. Vi har 
själva erfarenhet av dessa fenomen på olika arbetsplatser och vet att det ur detta kan komma 
konflikter. Konflikter kan så klart komma av många olika anledningar och inte bara av det 
som vi nämnt ovan. Det kan till exempel vara vad man kallar för en värderingskonflikt och 
det kan vara konflikter som har länkar bakåt i tiden och som bubblar upp när faktorer som 
man inte kan påverka har inverkan.  
 
Vissa arbetsplatser hyr in konsulter för rådgivning i förhoppning att närma sig problemet 
eller rättare sagt lösningar på de problem eller störningsmoment som förekommer på en ar-
betsplats. Vi tycker det är intressant när man på arbetsplatser väljer att ta in individer som 
inte tillhör gruppen, som i det här fallet konsulter, och introducerar dem i problemet och de i 
sin tur får ger sin version av företeelsen. Den utomstående kanske har lättare för att på ett 
objektivt sätt studera gruppen och upptäcka det som gruppen missar. När man under en läng-
re tid ingår i en grupp kan man lätt bli blind för saker som för utomstående framstår som 
självklara.  
  
Den förförståelse som vi kan säga att vi har i sammanhanget är att konsultverksamhet är ett 
fritt sätt att arbeta på. Detta för att man i viss mån själv styr vilka uppdrag man vill åta sig. 
Detta i sin tur skulle kunna spegla sig i vilken sorts kompetens man har som individ. Att 
som konsult åta sig att jobba med konflikthantering i ”främmande” organisationer, ser vi 
som ett sätt att delge andra sina kunskaper och att därmed verka för att problem förhopp-
ningsvis löses. Konflikthanteringar är företeelser som vi tror ideligen förekommer och som 
upptar mycket tid och energi av arbetsplatsens anställda och dess ledare. Ibland kan dessa 
konflikter ställa till kostsamma följder, stora förändringar och därmed sårade känslor.  
 
För att skapa större förståelse och lära oss mer om hur ovan nämnda händelser kan bemötas 
har vi valt att koncentrera oss på konflikter och konflikthanteringar ur en konsults perspek-
tiv. Det vi kommer att fokusera på är att studera hur några inhyrda konsulter beskriver sitt 
arbete med konflikthantering i organisationer. Ämnet och undersökningen är relevant då 
konflikter är fenomen som vi inte tror kommer att försvinna, utan de kommer att inträffa i 
olika situationer och är mera av en vardagsföreteelse. Förståelsen för hur en konsult hanterar 
konflikter och uppfattar sitt bidrag i och under processen är viktig för att vi lättare ska förstå 
dennes roll och funktion.  
 
 
STUDIENS SYFTE 
 
Syftet med denna undersökning är att studera hur några inhyrda konsulter beskriver sitt arbe-
te med konflikthantering i organisationer.  
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BAKGRUND 
 
Detta avsnitt kommer att beröra tidigare forskning inom ämnena konflikter och hur man kan 
jobba preventivt med dessa, konsulter och vad som krävs av dem samt vad som krävs för att 
en organisation ska fungera på ett bra sätt. Vi kommer att presentera både svensk forskning 
samt forskning från Australien. De sökorden vi använde oss av då vi letade efter material var 
bland annat: conflict, organization, consultant, consultant management, conflict resolution, 
workplace och workteam. 
 
Konflikt  
 
I uppslagsverk står det att ordet konflikt härstammar från latinska ordet conflictus som bety-
der sammanstötning. Konflikt kan existera på olika plan. Det kan vara mellan två eller flera 
människor, det kan vara mellan anställda och ledningen på ett företag, man kan även prata 
om konflikter mellan olika länder och ordet konflikt används även flitigt när man talar om 
politik och fackliga organisationer.  
 
För att sammanfatta innebörden i vad ordet konflikt står för så kan man göra det genom att 
säga att konflikt, det är när det uppstår ett tillstånd mellan två eller fler parter, som gör att 
man inte kommer överens på grund av att man inte vill ge efter från sina egna intressen eller 
släppa fram motpartens intressen. Detta i sin tur leder till dålig kommunikation mellan de 
berörda parterna.  
 
Konflikter kan vara olika. Den kan vara liten och beröra få inblandade men den kan också 
vara stor och dra med sig många inblandade parter. Det de har gemensamt är, att om de inte 
tas itu med så kan det resultera i att de blir stora förgörande konflikter (Ekstam 2004).  
 
Varje konflikt som uppstår kan i sig få ett konstruktivt förlopp eller ett destruktivt förlopp 
(Ekstam 2004). Men alla konflikter, oavsett dess storlek har det gemensamt att om man tar 
två av konfliktens inblandade parter och samtalar med dessa enskilt, så framgår det att de två 
talar om helt olika saker. Om två personer betraktar samma objektiva situation så tar de till 
sig olika saker av det de ser. Detta kallas för att filtrera inkommande information. Det är när 
denna filtrerade information är av så olika karaktär för de inblandade parterna, som det kan 
uppstå en konflikt ur detta. Att människan uppfattar saker och ting olika har att göra med: 
vilket kön vi har, vad vi har med oss för arv, vilken uppfostran vi har fått, vad vi har med oss 
för utbildning i bagaget, vad vi sitter på för position, vad vi var och en har för livserfarenhe-
ter samt vilka enskilda behov vi har (Ekstam 2004). När en organisation med dess chefer 
och ledning inte klarar av att hantera och reda ut en konflikt så händer det att chefer och led-
ningsgrupper i organisationer väljer att ta in en konsult för att via denna få hjälp med kon-
flikten och problemen som konflikten för med sig.    
 
Konsult 
 
Det är först under den senare delen av 1900-talet som begreppet konsult och dennes funktion 
blivit känd för omvärlden och intresset för fenomenet har fortsatt öka under de senaste de-
cennierna säger Andersson (2005). I Sverige fick också konsulter sin uppmärksamhet under 
det senaste decenniet. Under litteraturgenomgången uppmärksammade vi att författarna an-
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vänder fler benämningar än just konsult. De andra begreppen som förekommer är bland an-
nat managementkonsult och organisationskonsult. Furusten (2003) är en av dem som använ-
der benämningen managementkonsult och enligt honom så är det svårare idag att få grepp 
om vad dessa gör och åstadkommer. Anledning till att man inte så lätt kan förstå konsulter-
nas funktion kan bero på att olika typer av verksamheter inryms i begreppet management-
konsultation. Vidare menar Furusten (2003) att tidigare var det lättare att skapa förståelse 
om vad som kännetecknar en konsult. De allra första konsulterna så att säga upplevde sig 
som experter. Numera är definition av konsulter diffus vilket kan bero på att det idag finns 
ett större utbud av konsulter än vad det fanns tidigare. 
 
Vanligt har det blivit med en inställning där konsulter uppfattas mer som artister som styrs 
av marknadsmekanismer och inte längre som experter med stark koppling till vetenskapen 
(Furusten 2003). Då det råder en stor ovisshet om vilka uppgifter en konsult har är det inte 
sällan som det skapas någon slags mystik kring termen. Mystiken tar sig i uttryck på så sätt 
att konsulten betraktas som en trollkarl, en guru eller en företagsdoktor. ”Upphov till mysti-
ken kan helt enkelt bero på att området inte är så beforskat” (Andersson 2005 s. 18). Det 
intressanta är att även om det råder ovisshet kring vilka kvalifikationer som krävs för att 
utföra konsultation ute på markanden så har dock efterfrågan på konsulternas tjänster ökat. 
Alltså intresset har stegrats för fenomenet även om det inte riktigt går att precisera (Furusten 
2003).  
 
Det samspel som sker mellan konsult och organisation vidrör både organisationens uppgift 
och verksamhet. Det är främst chefer som vänder sig till konsulter för uppdrag (Andersson 
2005). Men vad som kännetecknar en god konsultation bestäms inte bara av konsulten, utan 
också av kunden och övriga berörda i organisationen. Furusten (2003) har i sin studie för-
sökt belysa de regler som gäller för en erkänd konsultation som accepteras av alla berörda 
parter. Furusten skriver att: ”Professionell konsultation konstrueras i enighet med följande: 
1) det sker i ett samspel mellan institutionella förhållanden på fältet 2) hur aktörer på fältet 
organiseras samt 3) hur enskilda aktörer hanterar och anpassar sig till de strukturer som eta-
blerats. Detta kan ses som tre dimensioner på fältet i vilka aktiviteter av olika karaktär pågår 
parallellt” (Furusten 2003 s. 24). Alltså, det är interaktionen mellan den omvärlden konsulter 
lever i och miljöer där konsulterna producerar sina tjänster som konstruerar synen på den 
goda konsultationen (Furusten 2003). Därför bygger Furstens studie på information hämtat 
från alla tre dimensioner, även om tyngdpunkten läggs på 2) organisering och 3) anpassning 
(Furusten 2003). Det är bland annat olika former av organisationer som kan vara en av de 
miljöer där konsulterna producerar sina tjänster.  
 
Organisation 
 
Genom hela vårt arbete så har vi koncentrerat oss på att hämta information från konsulter 
som går in i organisationer och jobbar med konflikthantering. 
 
Det vi avser med organisation är vad de flesta forskare är överens om. Nämligen att det ska 
råda särskilda förhållanden för att människan ska organisera sig. Dessa förhållanden är att 
det skall finnas gemensamma mål för den gruppen människor som skall organisera sig. Det 
förekommer vanligtvis även komplexa problem som gruppen ställs inför och för att klara av 
att lösa dessa problem som grupp och som organisation så krävs det en form av organisering 
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för att lösa dessa. Och för att lösa problem så har man som grupp generellt större möjlighet 
att lösa problem än vad en ensam människa har (Wolvén 2000). 
 
Och som vi tolkar det, så är alla människor i vår omgivning organiserade på olika sätt och i 
olika sammanhang. Det kan vara i en familj, ett fotbollslag, ett företag eller i stort sett vilken 
grupp av människor som helst som har till uppgift att lösa eller jobba med något specifikt. 
Det vi då ser dessa människor göra eller utföra eller framföra är alltså inte den enskilde indi-
videns talan utan den specifika grupp som den enskilda individen för tillfället tillhör och 
representerar, (Ahrne & Papakostas 2002).  
 
Vidare så tolkar vi det i enlighet med Ahrne & Papakostas som att det i grunden för organi-
sering initialt handlar om att man som människa och individ har en given tillhörighet. Det är 
denna tillhörighet som är sammanlänkad med en grupp kollektiva resurser som man till-
sammans i organisationen kan utnyttja för att kunna utföra och uppnå de för organisationen 
givna målen. Sedan så bygger även organiseringen på att alla som på något sätt ingår i orga-
niseringen kan bytas ut mot någon annan. Allt för att själva organisationens mål skall uppnås 
(Ahrne & Papakostas 2002). 
 
När det kommer till relationen mellan arbetsgivaren och den anställde i en organisation så 
bygger dessa relationer alltmer på förväntningar. Dessa förväntningar består av lojalitet och 
engagemang. Och detta då i utbyte mot trygghet och en chans till befordran. Detta kan också 
omnämnas som psykologiska kontrakt där det inte finns några direkta direktiv över de exak-
ta arbetsuppgifterna (Hagstöm 2007). 
 
Men, det krävs tillit och förtroende också för att de mellanmänskliga relationerna ska funge-
ra fullt ut i en organisation (Chia 2005). Förtroenden som av någon anledning, bryts ned i en 
organisation, leder till oro. Betydelsen av att utveckla och upprätthålla förtroende och tillit i 
mellanmänskliga kontakter är stor (Chia 2005).  
 
Att jobba med tillit och förtroende i en organisation bör vara på agendan för jämnan. Detta 
gäller för alla relationer inom en organisation. När alla i en organisation väl har förstått be-
hovet av detta och arbetar för att detta skall gälla, så får man en fungerande organisation. 
Nyckeln till detta är att förstå och ha ett samband mellan ledning och alla som ingår i orga-
nisationen just gällande vikten av tillit och förtroende. Därtill så behövs det etablerade över-
enskommelser gällande hur man arbetar. I förlängningen så ger detta arbetssätt en organisa-
tion som, när de hamnar i konflikter, har en mycket större möjlighet att reda ut dessa kon-
flikter, till skillnad mot en organisation som inte har byggt sitt samarbete runt tillit och för-
troende och klara arbetsdirektiv (Chia 2005). I denna sorts organisationer så ser man kon-
fliktsituationer som helt normala.  
 
När en konsult för första gången kommer till en organisation där denna skall jobba så sker 
vad vi här kallar för ett första möte. Konsultens primära uppgift vid detta första möte att 
sätta sig in i vad som är det egentliga ”problemet” och hur detta upplevs av de som verkar i 
organisationen.  
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Konsultens möte med en organisation 
 
Idag är det svårt att betona vilken sammansättning av kompetens, erfararenhet och kunskap 
en konsult ska inneha för att godkännas av organisationerna. Vetenskapligt underlag kan 
vara av betydelse i denna fråga, men är otillräcklig och inte ens nödvändig för att detta ska 
kunna ske, hävdar Furusten (2003). För en konsult innebär detta att han/hon måste veta vil-
ken slags kompetens och kunskap som denne ska inhämta. Men även för organisationen i 
egenskap av kund så ställs krav som att kunna urskilja vilka konsulter som är lämpliga för 
tjänsten (Furusten 2003). Därför är det vanligt att organisationen i egenskap av kund och 
konsulten vid sitt första möte gör ett informationsutbyte.  
 
Konsulten berättar om sin kompetens medan personen som representerar organisationen, 
informerar om uppdraget. Det som är viktigt för en konsult är att denne måste ha förstått 
vilka förväntningar kunden har och vad det är för förändring denne vill se i sin organisation. 
Men det handlar även om att som konsult förstå sin roll och vad som är hans/hennes ansvar. 
Konsulten inleder sitt arbete med att först och främst sätta sig in i de i organisationen an-
ställdas livsvärld och föreställningsvärld. Med det menas att konsulten initialt får ta reda på 
hur den förnimbara världen ser ut och upplev av de som verkar i organisationen. ”Det är 
genom informationsinsamlingen som konsulten blir introducerad i problemet” (Andersson 
2005 s. 16).  
 
När ett första möte har skett för båda parter så uppstår helt naturligt att organisationen får 
förväntningar på konsulten.  
 
Organisationens förväntningar på konsulten 
 
När konsulten väl är inne i organisationen för att börja arbeta så infinner sig genast en rad 
förväntningar på konsulten. Och då vårt syfte är att studera hur några inhyrda konsulter be-
skriver sitt arbete med konflikthantering så är det klart intressant att se hur dessa förvänt-
ningar skulle kunna te sig. Det är viktigt att nämna att konsultens närvaro kan skapa en oba-
lans på arbetsplatsen. Det är inte sällan som de anställda i organisationen intar en ambivalent 
inställning till konsulter. Konsultens insats begränsas om denne råkar bli ett offer och av 
personalen börjar uppfattas som en orsak till den uppkomna problematiken i organisationen. 
Det som Andersson (2005) beskriver, är att sådana situationer kan inträffa vid ett möte med 
en organisation som har sluten attityd och inte låter konsulten samtala med de personer kon-
sulten. 
 
Det vanliga mönster som konsulten Andersson (2005) själv stött på under sitt arbete som 
konsult är att ledningen har en tro på att universella paketlösningar, täta omorganisationer 
och fusioner fungerar som lösningar på de flesta problem som finns i en organisation. 
 
Man skulle kunna kalla konsulternas arbete för det gränslösa arbetet. Detta då de arbetar 
flexibelt och gränslöst. Detta kallar Hagström (2007) att arbeta flexibelt under förtroende. 
Anledningen till det är för att konsulterna genom sitt sätt att arbeta själva ges möjlighet att 
bestämma över sina arbeten. Vidare beskriver Hagstöm (2007) hur kompetenskraven har 
ökat generellt inom detta arbetsområde som det innebär att komma in i en organisation och 
jobba konsultativt. Hagstöm (2007) delar in det han kallar för kompetenskrav i fyra olika 
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kompetensdimensioner. Dessa benämns som kognitiv handlingskompetens, kommunikativ 
handlingskompetens, kollektiv handlingskompetens samt existentiell handlingskompetens. 
Med detta avser Hagstöm beträffande det kognitiva att en konsult måste besitta bland annat 
logiskt tänkande. Med att vara kommunikativ syftar Hagström på det sätt man samspelar 
med andra människor samt den sociala interaktionen. Och med det kollektiva så handlar det 
enligt Hagstöm om att kunna knyta an till ett kollektivt samspel mellan regler och normer. 
Och det sistnämnda, existentiell handlingskompetens, där syftar Hagstöm på det mer djupare 
och långsiktiga konsekvenserna av en människas handlingar. Dessa krav säger Hagstöm 
(2007) kan relateras till vårt postindustrisamhälles strukturella förändringar. Dessa föränd-
ringar i sig är komna ur att individens tidigare yttre regleringar av arbetet som nu har över-
gått till en inre reglering av individen själv. Detta ställer större kompetenskrav på den en-
skilda individen. Inte bara vad det gäller att hantera den stora mängden information via In-
ternet bland annat, utan också genom att individen nu förväntas att på egen hand kunna kny-
ta ihop det lång- och kortsiktiga lärandet. 
 
 
Vidare kan vi se att en konsults uppgift inte är att servera hela och färdiga lösningar (Cle-
medson 2006). Det som ingår i en konsults uppgifter är att frigöra den förståelse som finns 
hos deltagarna. Denna förståelse skall förhoppningsvis leda till konstruktiva handlingar som 
är till fördel för hela organisationen. Vidare menar Clemedson att en konsult skall se till att 
deltagarna utvecklar en egen kompetens. Denna kompetens ska bistå anställda i verkliga 
problemlösningar på djupare plan. Det handlar inte enbart om att hantera symtomen på pro-
blemen när de dyker upp (Clemedson 2006). En konsult, oavsett sin kompetens, kan inte 
utveckla samma djupa insikt om förhållandena i en organisation som de som dagligen lever i 
den (Clemedson 2006). Därför bör man vara medveten om att konsulternas råd och före-
skrifter alltid bygger på begränsad förståelse. Ytterligare en sak som man bör komma ihåg är 
att när någon annan som är utomstående, som i detta fall konsulten är, formulerar problemen 
i en analys och hur dessa problem bör angripas så finns det en risk att de som problemen 
berör, avvisar de delar av analysen som de av någon anledning ogillar. Det som oftast brom-
sar förändringsidéer i en organisation är personalens deltagandebrist eller som Clemedson 
(2006) skriver: ”Bristande delaktighet/ägarskap är vanlig orsak till att förändringsidéer inte 
får något genomslag i den praktiska verkligheten” (Clemedson 2006: s. 21).  
 
De kognitiva kraven krävs för att kunna knyta ihop lång- och kortsiktiga kunskaper. Detta 
för att kunna hantera det postindustriella samhällets informationsflöde och kunskapsström. 
Inom kognitionsinriktad forskning är det detta som benämns som kognitiva scheman. Kon-
sultarbete kräver en förmåga att tänka abstrakt och logiskt samt att kunna hantera informa-
tion som är symbolisk (Hagstöm 2007). Beträffande de kommunikativa kraven som ställs på 
denna form av gränslöst arbetande konsulter så kan de likställas med det vi är vana att kalla 
för social kompetens. När man talar om kollektiva krav så avser man att det håller på att 
växa fram en ny samhällslogik. Borta är den traditionella och industriella samhällsordning-
en. De existentiella kraven så handlar det om att kunna se på sig själv och sin existens ur ett 
mycket längre perspektiv när det handlar om sin existens i arbetslivet. Det innebär att man 
skall kunna vara mindre styrd av den yttre kontexten.  
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TEORETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 
Fenomenologi 
 
Det förhållningssätt som vi har valt att låta oss inspireras av gällande detta arbete har landat 
i fenomenologi. Anledningen till att vi valde att jobba utifrån just detta sätt framför något 
annat var för att fenomenologin går ut på att försöka ta fram kärnan i det aktuella. Detta har 
vi försökt att göra. För att definiera just ordet fenomen så betyder det: det som visar sig, el-
ler: något som erfars, eller: företeelse (http://ne.se/kort/fenomen). Fenomenologi kan kallas 
läran om det som visar sig. ”Det fenomenologiska betraktelsesätt i samhällsvetenskaplig 
forskning kännetecknas av att det försöker förstå enskilda människor och sociala grupper 
utifrån de levda relationer som de har till sin miljö, den värld som de lever och verkar i” 
(Bengtsson 1998 s. 16). Enkelt förklarat så vill vi inte göra tolkningar av vad saker och ting 
beror på. Utan vi vill kort och gott använda oss av fenomenologin för att med hjälp av den 
presentera det som våra respondenter har förklarat för oss. Vi vill ”skala av” för att komma 
fram till själva kärnan. 
  
Syftet med vår undersökning är att studera hur några inhyrda konsulter beskriver sitt arbete 
med konflikthantering i organisationer. Men för att konsulter ska kunna beskriva sitt arbete 
med konflikthantering för oss så måste de utgå ifrån någonting. Alltså förmodar vi att de 
utgår ifrån sina egna erfarenheter. Fenomenologin är som sådan att den inriktar sig på att 
”utforska den levda erfarenheten och dess innehåll” (Bengtsson 1998 s. 184).  
 
Och som vi har förstått att man arbetar med hjälp av fenomenologin, så kan man använda 
detta som ett par glasögon som man tar på sig för att titta igenom. På detta sätt så kan feno-
menologin hjälpa oss med att ge oss en utblick och detta i ett vidare sammanhang (Bjurvill 
1995). Dessa glasögon ska hjälpa oss att se det som beskrivs för oss, utan några förutfattade 
meningar om det som beskrivs. Vi ska med fenomenologins hjälp sätta samman alla våra 
egna intryck till större delar där vi ser hela bilden (Bjurvill 1995).  Därför tyckte vi att fe-
nomenologi var det som lämpade sig bäst i förhållande till syftet i vår kandidatuppsats som 
är att studera hur några inhyrda konsulter beskriver sitt arbete med konflikthantering i orga-
nisationer.  
 
Vi har i sammanhanget haft funderingar kring hur vårt val av intervjufrågor kan komma att 
påverka informanterna och hur detta i sin tur kan tänkas påverka resultatet. Men vi vill kort 
och gott presentera resultatet så som det beskrivs för oss genom våra intervjufrågor. Det 
handlar om att vi vill göra oss själv medvetna om vårt egna tankesätt och vad vi har för bil-
der av världen (Bjurvill 1995). Därtill har vi som forskare försökt medvetandegöra oss själva 
om vår egna förförståelse för att denna ska komma att spela en så liten roll i resultatet som 
möjligt. Vi har dock varit medvetna om svårigheterna i detta moment, just att som involve-
rad människa helt ta avstånd från sin egna förförståelse och att detta inte kan vara självklart 
och utan problem.  
 
Vidare kan man gällande fenomenologin säga att den av många på senare år sägs vara starkt 
besläktad med hermeneutiken (Bjurwill:1995). Hermeneutiken går dock in och gör diverse 
olika tolkningar. Detta ville inte vi göra. Så därför valde vi att försöka hålla oss enbart till 
fenomenologin. Fenomenologin har arbetats fram av den tysk-tjeckiske matematikern och 
filosofen Emund Hussler som levde 1859-1938.  
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Med hjälp av fenomenologin kan vi försöka ringa in det som för oss har åskådliggjorts via 
våra respondenter beträffande det aktuella forskningsområdet. Alltså att som utomstående 
åta sig att jobba med konflikter i en organisation. Det är så vi har uppfattat att man använder 
sig av fenomenologin.  
 
METOD  
 
Val av metod 
 
Eftersom vårt syfte var att studera hur några inhyrda konsulter beskriver sitt arbete med kon-
flikthantering i organisationer så ville vi gå på djupet med våra frågor. Därför valde vi kvali-
tativa intervjuer. Detta för att vi tolkat det som att Kvale (1997) beskriver just den kvalitati-
va intervjun som verktyget för att gå på djupet.  
 
Om man är intresserad av att höra hur konsulter beskriver sitt arbete, vilket vårt syfte är med 
det här arbetet, så är man också medveten om att man kommer att ta del av konsulters erfa-
renheter. Det bästa sättet att ta del av någon annans erfarenheter är att inleda ett samtal. En 
kvalitativ intervju ger oss möjlighet att ta del av respondenternas perspektiv, beskrivna med 
egna ord (Kvale 1997). Vi anser att i vårt fall är det mer givande och intressantare för oss att 
få höra konsulter själva berätta om deras arbete än att istället läsa deras svar i t.ex. en enkät-
undersökning. Berättelse och samtal betraktas idag som väsentliga för att erhålla kunskap 
om den sociala världen, inklusive vetenskaplig kunskap (Kvale 1997). Utifrån den kunskap 
vi får via intervjuerna kommer förhoppningsvis vår förståelse för fenomenet konflikt samt 
konflikthantering att öka. Frågor som: Vilka konflikter finns det? Hur löser man dem och 
varför uppstår de överhuvudtaget de? kommer kanske att hjälpa oss i våra framtida yrkes-
roller.  
 
Den stora fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet. ”Det finns ingen standard-
teknik, inga regler för en intervjuundersökning som bygger på ostandardiserade kvalitativa 
intervjuer” (Kvale 1997 s. 82). Vi bestämde oss för att genomföra en halvstrukturerad/öppen 
intervju och skrev en intervjuguide (se bilaga 3) som bestod av de frågor vi ansåg vara rele-
vanta för vår undersökning. Men eftersom vi genomförde en halvstrukturerad intervju så 
innebar det att vi inte hela tiden följde den frågeordningen vi hade i vår intervjuguide. Re-
spondentens svar påverkade vår frågeordning. Oftast hände det att respondenten i samband 
av besvarandet av en fråga även gick in på en annan för oss relevant fråga. Istället för att 
avbryta personen lät vi denne berätta klart vad den hade att säga. Sedan gjorde vi antigen så 
att vi fortsatte med den frågan eller vid senare tillfälle gick tillbaka till den igen. Här påpe-
kade vi för personen att den aktuella frågan redan tidigare i intervjun hade berörts, men att vi 
vill att han/hon utvecklar svaret eller bekräftar för oss att vi förstått korrekt det han/hon tidi-
gare sagt.  
 
Även om kvalitativa intervjuer ger möjlighet till öppenhet och flexibilitet så kräver de av 
intervjuaren att vara kompetent och förbered (Kvale 1997). Vidare är en intervju ett struktu-
rerat samtal med ett syfte och kräver lyhört lyssnande (Kvale 1997). Kvale anser också att 
man bör vara medveten om att intervjuarens kunnande, känslighet och empati, påverkar det 
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kommande resultatet. ”Att forskarens person tillmäts en avgörande roll betyder inte att tek-
niken och kunskapen får negligeras”. (Kvale 1997 s. 101). 
 
Urval 
 
Under tiden vi samlade information och läste in oss på området funderade vi på hur många 
intervjuer som vore lämpligt att genomföra. Efter en kortare övervägande bestämde vi oss 
för att intervjua åtta stycken konsulter. Dessa åtta intervjuer skulle kanske ge oss ett bredare 
perspektiv på hur inhyrda konsulter beskriver sitt arbete med konflikthantering i organisa-
tioner.  
 
Vi ville enbart inrikta oss på konsulter som hyrdes in i organisationer och hade erfarenhet av 
att där jobba med konflikthantering. Konsulternas kön och ålder var inte det viktigaste i vår 
studie, men visst önskade vi respondenter av båda kön och i olika åldrar. Av de åtta som 
ställde upp på en intervju var fem män och tre kvinnor i åldrarna 30-59.  Alla våra respon-
denter var villiga att medverka i intervjuerna och bidra med information som var värdefull 
för vårt arbete. Våra respondenter var utbildade som bl.a. psykolog, pastor, beteendevetare, 
socionom och ekonom. Tre av respondenterna saknade formell utbildning men har med oli-
ka kurser skaffat sig kunskaper om konflikthantering.  
 
Redan i början uppmärksammade vi att de flesta konsulter befann sig flera mil ifrån våra 
orter varför vi sedan valde att söka efter respondenter i ett större geografiskt område än bara 
i vår omedelbara närhet. Detta blev också anledningen till att vi genomförde fyra av inter-
vjuerna via telefon och ljudupptagning. Och fyra av intervjuerna genomfördes med person-
liga träffar med ljudupptagning.   
 
Det var av Internet och där olika sökvägar som vi använde oss av för att hitta presumtiva 
respondenter. Totalt fick vi tag på våra respondenter på följande sätt: två via våra egna kon-
takter, tre via mail och tre via telefonnummer i Gula sidorna. De tre konsulter som tackade 
nej till intervjun gjorde det för att de ej ansåg sig ha tid. 
 
Konsulter som kontaktades via telefon fick under samtalen reda på syftet med vårt arbete 
och varför just de blivit kontaktade. Om de sedan ställde sig positiva till vår undersökning, 
bad vi om tid och plats för genomförande av intervjun. Personerna fick själva välja var och 
när intervjun skulle äga rum. Efter överenskommelsen sände vi dem ett missivbrev (se bila-
ga 1) via mail där vi upplyste dem om syftet med intervjun (se bilaga 2), de etiska aspekter-
na samt att vi återigen bekräftade när och var intervjun skulle äga rum.  
 
I de fall där vi inte lyckades få tag i konsulter via telefon använde vi oss av deras mailadres-
ser som fanns angivna i deras annonser på bland annat Gula sidorna på Internet och sände 
dem ett mail med en förfrågan (se bilaga 2). Även den vägen fick vi positiva svar och däref-
ter var handlingsförfarandet som vid personlig kontakt via telefon. I dessa fall fortsatte vi 
kontakten via mail. Totalt sände vi mail till tolv personer. Av dessa tolv deltog totalt tre i 
intervjuer. Anledning till att vi skickade mail till fler personer än vad vi hade avsikt att in-
tervjua var den att vi inte kunde förutspå hur många av dem som skulle höra av sig och i så 
fall när de skulle hör av sig.  
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Genomförande 
 
När vi ansåg att vi hade fått mer grepp om ämnet började vi med att kontakta våra presumti-
va respondenter. Vad det gäller själva genomförandet av intervjuerna så gick de till på olika 
sätt. Fyra av intervjuerna gjordes på platser valda av respondenterna. Vid två av dessa inter-
vjuer var vi båda två som intervjuare med. Fyra av respondenterna intervjuades via telefon 
och då med endast en av oss som intervjuare.  Alltså vi gjorde enbart två intervjuer ihop, de 
övriga sex intervjuer gjordes enskilt. En respondent ville även ha frågorna tillsänt sig innan 
intervjun för att vara bättre förberedd. I samtliga fall så har vi gjort ljudupptagningar av in-
tervjuerna och de flesta intervjuer genomfördes på lite mera än en timma.  
 
Forskningsetik, validitet och reliabilitet 
 
Alla respondenter blev upplysta om studiens syfte samt hur lång tid intervjun beräknades ta. 
Vi har även varit noga med att både innan själva intervjun och efter intervjun tacka våra re-
spondenter för att de ställt upp i intervjun. Men också återigen förklara studiens syfte och att 
vi värnade om konfidentialitet. ”Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda par-
ter, eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen. Ämnet för inter-
vjun presenteras av forskaren, som också kritiskt följer upp den intervjuades svar på frågor-
na” (Kvale 1997 s. 13). Därför ansåg vi att det var viktigt att tydliggöra för våra responden-
ter att den information de skulle komma att ge oss skulle komma att presenteras på så sätt att 
det inte skulle kunna komma att förknippas med konsulternas namn och arbetsort. Dessutom 
så har vi även i vårt arbete gett våra respondenter fingerade namn. De fingerade namn som 
ni kommer att stöta på i texten är: Berit, Emma, Monika, David, Karl, Tim, Robert och Olof. 
 
Och alla våra respondenter har tillfrågats om vi fick använt oss av citat tagna ur intervjuerna 
i texten. Alla respondenter gav sitt medgivande till oss gällande detta.  
 
Vår respondenter blev också informerade om att de när som helst skulle kunna avbryta in-
tervjun om de så önskade. Vi frågade också inför varje intervjutillfälle om vi fick göra ljud-
upptagning av intervjun. Innan själva intervjun ägde rum förklarade vi för våra respondenter 
hur viktigt deras bidrag var för vårt arbete. Vi lämnade även våra telefonnummer om någon 
av våra respondenter av någon anledning skulle ändra sig och inte kunde medverka eller 
undrade över något. Dessutom var vi noga med tala om att denna intervju enbart gjordes i 
forskningssyfte och inget annat (http://www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare). 
 
Vi har alltså utgått från de fyra etiska kraven som formulerats av Vetenskapsrådet och som 
lyder så här: 
 
1. Informationskravet – Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktu-
ella forskningsuppgiftens syfte.  
2. Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämmer över sin 
medverkan. 
3. Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i undersökningen ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem.  
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4.Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. http://www.codex.vr.se/texts/etikHSFR.pdf  11 maj 09  
 
Ibland händer det att man inte kan beskriva med egna ord vad respondentens sagt, utan man 
måste återge med respondentens egna ord, alltså citera. För att citera bad vi våra responden-
ter om deras tillåtelse. Vi underströk med att citaten inte kommer att hänvisas till någons 
riktiga namn.  
 
Innan vi genomförde våra intervjuer så genomförde vi en provintervju för att få en uppfatt-
ning om hur våra frågor fungerade i verkligheten. Detta blev också anledningen till att vi 
minskade vårt antal frågor då vissa av dessa inte i initialskedet gav oss svar på vårt syfte. 
Det undersökningsmaterial vi fått fram från våra åtta respondenter gäller för den gruppen vi 
intervjuat. På flera ställda frågor fick vi samma svar, eller mycket snarlika svar, från de kon-
sulterna vi intervjuade. 
 
Då vår studie är kvalitativ så har vi genom hela arbetets gång arbetat med reliabiliteten. Det-
ta då vi hela tiden genomförde intervjuer med ljudupptagning. Och då vi under hela vår un-
dersökning använt oss av samma form och sätt av datainsamling så har den skett på ett till-
förlitligt sätt. Även under analysen har vi delat upp vårt insamlade datamaterial efter givna 
grupperingar och färger. Detta för att kunna skilja frågor, svar och respondenter åt. För att 
säkra validiteten bestämde vi oss för att vänta med intervjuer tills vi fått mer grepp om äm-
net. Mer kunskap om ämnet resulterade i att vi lättare kunde begränsa oss och fokusera på 
det som var relevant för oss.   
 
Analys 
 
När vi startade intervjuerna så hade vi från början grupperat intervjufrågorna enligt: ”Öpp-
ning – När – Hur – Metod/Arbetssätt – Konflikter och dess problematik – Avslutning” (se 
bilaga 3). Vidare så har samtliga intervjuer transkriberats i sin helhet. Intervjuerna transkri-
berades inte alltid ordagrant, vilket innebar att vi uteslöt respondenters uttryck som hm, mm 
o.s.v. Vi uteslöt även en del information som vi inte tyckte var relevant för vår undersök-
ning. Sammanlagt blev det 39 A4 sidor utskriven text som vi hade att gå igenom inför analy-
sen. För att skilja respektive konsults svar åt, så gav vi varje konsult en egen färg som vi 
skrev dennes intervjusvar i. Därtill, gav vi varje enskild konsult ett fingerat namn. När sedan 
alla intervjuer var utskriva i färgad textform så grupperade vi in alla svar, från varje enskild 
konsult, för sig, till respektive fråga.  
 
Det uppstod en viss komplikation när vi skulle sorterar in svaren under respektive fråga. Det 
berodde på, som vi tidigare nämnde, att vi lät våra respondenter tala till punkt då vi insåg att 
han/hon var på väg att besvara en relevant fråga, detta långt innan vi hunnit ställa den. Vi 
lade mycket tid på att ”klippa sönder” det transkriberade materialet så att rätt svar hamnade 
under rätt fråga.  
 
Därefter studerade vi varje enskild frågas totala svar för sig. Dessa svar har vi läst ingående 
för att få en slags preliminär helhet. Här använde vi oss fenomenologin som hjälpmedel. 
Detta innebar att vi ”skalade av” varje svar för sig för att till sist bara ha själva ”kärnan” 
kvar av ett svar till en specifik fråga. Vi har även använt oss av specifika citat av konsulter-
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nas svar som har fått visa på denna kärna och helhet. Alla våra respondenters bidrag har va-
rit informationsgivande. Och alla våra respondenter har blivit citerade, vissa mer än andra. 
Att vissa blev citerade flera gånger berodde på deras sätt att besvara frågan. De svarade kort 
och koncist och det överensstämde med andra redan lämnade svar.  
 
 
RESULTAT  
I resultatdelen presenterar vi det material vi fått fram från våra intervjupersoner. Här beskri-
ver vi bland annat varför våra respondenter valt att arbeta med konflikthantering, vilka mål 
de har och hur de bemöts av organisationen. Vidare tar vi upp de strategier respektive meto-
der som konsulter använder sig av då de arbetar med konflikthantering. Vi beskriver även de 
mest svårhanterliga konflikter enligt våra respondenter och vid flera tillfällen i texten  före-
kommer citat. I texten återfinns också respondenternas fingerade namn.  
 
Bakomliggande orsaker till arbete med konflikthantering  
 
Utifrån våra intervjuer har vi kommit fram till att alla våra respondenter har flera års erfarar-
enhet av konflikter och konflikthantering. Vilka orsaker som ligger bakom deras intresse för 
ämnet är i stort sett desamma. Vanligaste orsaken till varför konsulterna som vi intervjuat 
valt att arbeta med konflikter är för att få människor att må bra och ha den friheten som kon-
sulttjänsten erbjuder. Konsulterna värnar om tystnadsplikten samt att det är av största vikt att 
alla ska känna förtroende för den när de som konsulter arbetar med konflikthanteringen. Tim 
säger:  
 

Att få människor att komma vidare är det som är själva drivet i 
arbetet.  
 

En annan av våra respondenter, Berit, uttrycker sig så här i frågan: 
 

Att få de negativa processer att vändas mot något bättre och 
se tillväxten som sker hos personerna i fråga. 

 
Men enligt Olofs sätt att se på sin yrkesroll, så är det uppdragsgivaren som sätter upp målen. 
Han som konsult kan yttra sina synpunkter om målsättningen men i grund och botten är det 
dock uppdragsgivarens åliggande att berätta vad den förväntas av konsulten. Olof säger: 
 

Kunden talar om vad det är för insats de förväntar sig av mig. 
Man upprättar ett kontrakt där det står om mål, om hur vi ska 
jobba, under vilken tidsperiod och ekonomiska detaljer. 
 

Konsulternas definition av termen konflikt  
 
För oss två så faller det sig som en självklarhet att konsulter som jobbar med konflikthanter-
ing måste ha en egen uppfattning om vad en konflikt är och vad de innebär för en organisa-
tion. Vi bad därför konsulterna om deras uppfattning. Det vi fick fram var att en konflikt är 
när de olika människorna har olika intressen och värderingar. Det kan också vara så att man 
inte har, eller vill, förstå den andra parten. Generellt kan man säga att samtliga hade uppfatt-
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ningen att konflikter inte var av ondo utan de behövdes för att utvecklingen skulle gå framåt. 
Olof berättar:  
 

Det finns en grund definitioner av vad en konflikt är. Den ena 
är då en neutral karaktär och innebär att varje gång det finns 
olika intressen, värderingar osv. då leder det till en samman-
stötning. Jag tycker inte att konflikter är problematiska i sig. 
För till exempel detta med att jobba i team så är ju själva idén 
att det SKA uppstå konflikter. 

 
Karl uttrycker sig i frågan på följande sätt:  
 

En konflikt är något som har uppstått när människor inte vill 
förstå varandra… eller faktiskt inte förstår varandra. Och när 
det är en konflikt så har det gått steget längre än att de bara är 
lite oöverens.  

 
 
Konsulternas egna exempel på de mest svårhanterliga konflikterna  
 
Till våra respondenter så ställde vi frågan om det var så att vissa konflikter var mer svårhan-
terliga än andra. Denna fråga tolkade konsulterna på olika sätt. Några av respondenterna 
tolkade frågan utifrån vilken typ av konflikt som var svårast att som konsult jobba med. De 
andra konsulterna tolkade frågan utifrån vilken sorts människor som är svårast att jobba 
med. Vi kunde ha styrt upp detta så att alla konsulter svarade enhälligt men vi valde att låta 
dem svara utifrån hur de uppfattade vår fråga då detta i sig blev intressant. 
 
För de av respondenterna som tolkade frågan utifrån vilken typ av konflikter som var svårast 
att jobba med som konsult så svarade de att konflikter som handlade om någon form av 
kränkning var svårast. Även värderingskonflikter var svåra att hantera. Olof uttrycker sig så 
här:  
 

Det blir väldigt känsligt. Man måste ha självkänsla för att orka 
med en fight för det behövs för att orka vara i en konflikt. För 
det finns ju människor som har olika trösklar för vad som 
krävs för att bli kränkt. Och de som är lättkränkta är allra svå-
rast att jobba med. Man får försöka skydda den sortens männi-
skor. De får helt enkelt specialbehandlas. 
 
 

När det handlar om värderingskonflikter så är detta när två personer är starkt övertygade om 
att just deras sätt att se på en situation är den sanna och rätta. Berit beskriver ett sätt att se på 
en värderingskonflikt med en bild. På bilden står två personer och mellan dem så står en 
siffra. Om siffran är en sexa eller en nia beror på var personen står. Personen som står på 
höger sida ser det som en sexa och kan inte förstå den andre alls. Medan för den andre per-
sonen som står på vänster sidan om siffran framstår ”sexan” som en nia. Berit fortsätter:  
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Med det här vill jag symbolisera att det är en värderingsskap-
lig konflikt. Det blir det svåraste, det är alltså värdering, där 
har du politik, religion, de inre svåra konflikterna.  
 

Och för de av respondenterna som tolkade frågan utifrån vilken sorts människor som var 
svårast att jobba med så svarade de att det kunde ha att göra med kön. En typisk manlig or-
ganisation kan kräva att man som konsult beter och för sig på ett liknande sätt som männen i 
organisationen har som sin kultur. Och i en organisation där den dominerande delen anställ-
da utgörs av kvinnor kräver det ett speciellt sätt att arbeta på som konsult. Det kan även vara 
svårt att jobba med personer som befinner sig i konflikter där personens privata historia spe-
lar en roll. Konflikter som involverar människor med personlighetssvårigheter är också svå-
ra att hantera påpekar Monika. I sådana fall är det typiskt att det som i vanliga fall hjälper, 
hjälper inte här. Man kan sitta med två personer som är i konflikt. Den ena kan bjuda in väl-
digt tydligt till en försoning medan den andre inte alls tar till sig orden. David säger:  
 

Det är mycket jobbigare och tyngre att jobba med kvinnor när 
det handlar om konflikter. Det handlar mycket om att jag mås-
te försäkra mig om att de har sagt det jag tror mig ha förstått 
att de har sagt. 
 

Beträffande konflikter som har att göra med historia säger Tim: 
 

De konflikter som har länkar bakåt i tiden från personens egen 
uppväxt, och personen inte har kontakt med sina egna känslor, 
det tror jag är det svåraste. 
 
 

Anledning till inhyrning av konsulter 
 
Samtliga av de tillfrågade konsulterna hade samma uppfattning om att en konsult ej skall in i 
en organisation för att medla i konflikter på ett för tidigt stadium. Respondenterna tyckte att 
en organisation först skall försöka lösa sina problem och det är när alla tänkbara varianter på 
lösningar har testats som man då bör kontakta någon utomstående för att få hjälp. Samtidigt 
hade konsulterna den uppfattningen att det inte fick gå för lång tid innan man som organisa-
tion väljer att ta hjälp utifrån. Det handlade om en balansgång och om att veta sin egen be-
gränsning som chef eller som ledningsgrupp. Anledning till att uppdragsgivare väntar med 
att ta in konsulter kan beror på att de själva vill lösa konflikten eller för att undvika de 
enorma kostnaderna de anser att det kostar att ta in en utomstående konsult. Vidare så fanns 
det åsikter om att konflikter uppstår lättare i organisationer med ett svagt ledarskap. För att 
komma förbi just det problemet i en organisation tyckte våra respondenter att organisatio-
nerna hade allt att vinna på att anlita konsulthjälp i förebyggande syfte. Som ett stöd eller en 
vägledning för de chefer som behövde det. Detta som en form av coachning. Monika säger:  

 
Alla arbetsplatser behöver en bra struktur för konflikthanter-
ing och har de inte det så bör de ta in en konsult som bistår 
med ett förebyggande arbete. Jag tror att de flesta chefer har 
nytta av att ha handledning.  
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Vidare berättar David: 
 

Konflikter kostar vansinnigt mycket pengar. Det kostar effekti-
vitet, det kostar trivsel och det kostar kunder. För kunder utan-
för känner oftast också till konflikterna. För det finns alltid 
någon på företaget som läcker utåt.  
 

David anser att de flesta konflikter uppstår på grund av svag ledarskap. Det som kan bidra 
till försvagat ledarskap kan vara antigen att man har dålig uppbackning uppifrån eller att en 
ledare i högre position förväntar sig att alla andra ledare under ska ha bra kunskap. 
 

Där vill jag säga, att en stor orsak till att det blir personliga 
konflikter i företag är för att det ett svagt ledarskap, man är 
konflikträdd, man saknar kunskap, man vågar inte gå in med 
tillrättavsiningar. 

 
Konsulterna berättade att de blev tillfrågade om hjälp först när en organisation och dess le-
dare har gått bet på att lösa ett problem som har växt sig till en konflikt. Det är när man som 
chef kommer helt enkelt inte vidare som man vänder sig efter hjälp.  
 

När man helt enkelt inte kan lösa det själv. När folk helt enkelt 
inte kan jobba ihop längre. När det blir väldigt otrevlig stäm-
ning på möten och så. Det är helt enkelt jävligt otrevligt. Då 
tycker jag att det är läge att gå in. Man skulle ju också kunna 
säga att när man tar in en konsult så är det ju ett första steg 
till att erkänna att man har ett problem… 
  

…menar Olof. 
 
Men hur avgör en uppdragsgivare att den aktuelle konsulten är lämplig för uppdraget. Enligt 
den information vi fått fram från våra respondenter så uppstår oftast konsulternas bekant-
skap med nya uppdragsgivare på rekommendationer. Det är alltså referenser och erfarenhe-
ter som är viktiga. David anser om jobbet är välutfört så sprider sig detta vidare till andra 
uppdragsgivare. För andra konsulter så är dagens moderna teknik kanske ett redskap för att 
lättare bli upphittade. Det är även nödvändigt att man som konsult skapar förtroende. Tim 
menar att det handlar om ömsesidigt förtroende. Jag har även kommit till dem som inte har 
känt förtroende och då blir det svårt att arbeta, fortsätter han.  
 
 
Konsultens syn på sin roll  
 
Samtliga av våra respondenter talade här på något sätt om att det var viktigt för dem att vara 
tydliga i sin roll som konsult och vad för uppdrag de hade. Vidare talade de om vikten av 
tystnadsplikt, neutralitet och objektivitet. Detta för att det inte ska uppstå situationer där 
konsulten förväntas ”lösa” konflikten. Det handlade till stor del om att de såg på sin kon-
sultroll som någon som var behjälplig med just hur man kan jobba med konflikten. De ville 
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inte servera färdiga paketlösningar utan de hade som mål att vägleda och att organisationen 
sedan själva skulle jobba fram en lösning som passade just den aktuella organisationen. Just 
beträffande tydlighet uttrycker sig Berit:  
 

Jag måste vara väldigt tydlig med vad som är min roll och sen 
måste jag vara väldig tydlig med chefernas roll i samman-
hanget också, en konsult kommer och går, men en chef kan 
aldrig komma och gå, den sitter där och därför… Jag kan vara 
motståndare till konsulter som bara kommer in och bara full-
gör chefens vilja, alltså en typisk annan bild… 

 
Emma har erfarenheten av att uppdragsgivare ville lämna allting över till henne. Men att allt 
ansvar skulle läggas på henne är inte ett sådan sätt hon jobbar på.     
 

Jag jobbar ju med hjälp till självhjälp …så min roll förklarar 
jag väldigt tydligt. Att det är inte jag som ska lösa det, men att 
jag ska hjälpa dem med hur de kan lösa det.  
 

Robert är tydligt med att redan i början tala om för sin uppdragsgivare att det han kommer 
fram till kommer han att vara ärlig med. Hamnar han i en situation där störningar eller kon-
flikter förekommer i ledningen så kommer han inte att blunda för det. Han kommer öppet att 
tala om det för ledningen och det är något som han påtalar redan i början av en tänkt kon-
flikthantering.  
 
För- och nackdelar med konsultrollen och attityder konsulter stöter på 
 
När man börjar tala om fördelar och nackdelar med konsultrollen anser våra respondenter att 
det kan vara en fördel då de kommer in som en tredje part och är oberoende och neutrala. De 
anser att de inte på något sätt är involverade utan kan stå vid sidan, observera, lyssna och 
ställa frågor. En annan fördel som konsulter påpekar är att de som konsulter har en möjlighet 
att komma ifrån de dilemman som en chef ofta stöter på. Nämligen det att en chef ofta måste 
skifta mellan positioner och ibland vara medlaren för att i nästa stund vara beslutsfattaren. 
Det slipper man som konsult. Enligt våra respondenter så tar en konsult aldrig parti för nå-
gon utan serverar det denne kommit fram till och ber sedan om att få bekräftat om han eller 
hon har fattat det hela på ett korrekt sätt. Men det som kan vara mindre positivt med att job-
ba med konsultation är situationer där man som konsult förväntas inta en domarroll. En an-
nan nackdel är att det som konsult kan vara svårt att följa upp nya händelser som ibland kan 
uppstå under arbetets gång. 
 

Nackdelen för dem kan ju vara när de söker en domare som de 
vill ska komma dit och få utdömt vad som är rätt och fel. 

 
…säger Emma. Men nackdelen kan också vara om kunden hyr in en konsult för en sådan 
situation som han själv egentligen skulle kunna ha löst. 
 
Ibland verkar det också som att det läggs mycket ansvar på konsulter och att de då får se till 
att tydliggöra sin plikt och sin roll, för att inte riskera att hamna i en svår situation. Som Be-
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rit påpekade tidigare, så handlar det om att påminna chefen om vilken roll denne har så att 
han/hon inte kommer undan sitt ansvar. Det är viktigt att förstå hur konsulten bemöts efter-
som det också ger en bild av de berördas situation och förväntningar. Olof beskriver att re-
aktionen också kan vara som sådan att folk säger: 
 

Nu kommer han som ska greja till allt…Och det kan vara att 
folk säger till mig: Jaha… å vad vill du? Då brukar jag svara, 
inget. Ni har bett mig komma. Vanligast är ju att folk har helt 
olika uppfattning om varför jag ens är där. Det kan finnas oli-
ka förväntningar. Och är det en vild konflikt igång dit jag 
kommer så träffar jag alla på en gång. För det handlar ju om 
att få ner misstänksamheten vilket är väldigt vanligt. 
 

Robert säger att man som konsult bemöts på olika sätt.  
 

Man kanske kommer in som expert…  Man kanske jobbar som 
en person i en grupp…Men man kan också bli sedd som Mes-
sias.  

 
Det är viktigt att som konsult ha organisationsmedlemmarnas förtroende. Arbetet underlättas 
om medlemmarna känner förtroende. Men som konsult är det viktigt att man kan sätta grän-
ser och inte blir alltför involverad eller som Tim säger:  
 

Jag måste hålla mig utanför deras konflikt. Jag får inte ta över 
eller ta på mig det som händer. 

 
Vi bör även påtala att de flesta konsulterna var medvetna om vikten av att kunna sätta grän-
ser och inte bli alltför involverad. Det man gör är att man hjälper gruppen att finna ett sätt att 
lösa konflikten, men man kan inte göra detta utan gruppens vilja.  
 
Handlingssätt vid hantering av konflikter 
 
Det vanligast förekommande sättet gällande hur konsulterna introducerades var att det sked-
de via en chef eller via en ledningsgrupp. För att vara säker på vad konflikten handlar om så 
vill majoriteten av konsulterna själva forska fram vad som är den egentliga anledningen till 
den rådande konflikten. Till detta använde sig konsulterna av diverse olika strategier. När 
våra respondenter bildat sig en uppfattning om det egentliga problemet (som inte behöver 
vara det som först presenteras för dem) så framställer konsulterna detta för samma per-
son/personer som kallat dem till organisationen från början. Som strategier kan nämnas sam-
tal i grupper, enskilda intervjuer och analyser. Samtal i grupper används för att se hur de 
arbetar tillsammans och vilka som tar till orda och vilka som inte får något sagt alls. Enskil-
da intervjuer måste till för att alla skall komma till tals. Och analyser görs för att se vad som 
är det egentliga problemet, för det är sällan det som det tjafsas om. Som Karl säger:  
 

Jag går in och plockar sönder problem. Det måste jag få gräva 
fram själv, för det är aldrig det de serverar för mig.  
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Enligt de flesta respondenter är det vanligast att man som konsult samtalar med dem som 
konflikten berör. Men, skulle man upptäcka att konflikten berör också andra försöker man få 
till ett samtal även med dem. Konsulten Monika är också för att man samtalar andra organi-
sationsmedlemmar om man anser att detta är nödvändigt. Hon säger: 
 

Jag har inte den inställningen att jag behöver höra vad som 
hänt, jag jobbar väldigt mycket med att hjälpa dem att skapa, 
dels minnas, undantag till konflikter. När har det här som inte 
fungerat… när har de varit lite bättre? För det är en fråga 
som de sällan har fått… och då blir det lite nytt. Och sedan 
pratar vi om när konflikten är ur världen… hur är det då? Att 
man jobbar mer med framtidsbilden, …jag vill greppa om vad 
det ungefär handlat om. Jag vill inte höra långa historier. Och 
inte för att jag inte vill höra det, utan för att jag tycker inte att 
det är meningsfullt. 

 
Insikten om att det kan finnas flera faktorer som ligger bakom konflikten gör att vissa kon-
sulter helst vill undersöka flera områden. Robert berättar att när han arbetar med konflikt-
hantering ställer sig en rad frågor som till exempel:  
 

Hur funkar företaget? Hur man bedriver affärsverksamhet? 
Känsla för gruppdynamik? Individnivå? Olika infallsvinklar? 
Tittar på det modellmässigt. Vad kännetecknar det kulturella? 
Har sådana mallar som gör att jag lägger märke på hur saker 
manifesterar sig. Kultur är ju ett slags uttryckta visioner. Hur 
visar sig saker i människors handlingar? I konfliktsituationer 
kan det vara väldigt intressant att se hur överensstämmelser 
ser ut i sådana sammanhang. Och rent konfliktmässigt så job-
bar jag med bitar när man tittar på olika konflikter. 

 
Den gemensamma nämnaren fanns dock och den skulle kunna sammanfattas med att dialog 
och kommunikation är avgörande för hur resultatet kommer att bli i slutändan. En strategi 
som beskrevs var att konsulten studerade hur de inblandade kommunicerade med varandra. 
Till exempel genom att bryta in i samtal där en part inte får prata till punkt och hjälpa denna 
person att komma till punkt. Det kanske är någon som sitter helt tyst och inte får något ut-
rymme i diskussionen alls. Då får denne hjälpas in.  
 
Vid konfliktinterventioner använder sig Berit bland annat av metoden spegling. Med speg-
ling menas det som vi redan nämnt, att beroende på var personerna står så ser de antigen en 
sexa eller en nia. Genom spegling tvingas personen lyssna på den andra parten, men också 
återberätta vad den andra parten sagt.  
 

När man lyssnar och sen måste berätta så händer det en pro-
cess här. Hjärnan kan inte låta bli att ta in den versionen. Det 
skapar förståelse. 
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Presentation och uppföljning 
 
När en konsult har arbetat igenom problemet och har ett resultat så presenteras det först och 
främst för chefen eller för ledningsgruppen. Detta är det sätt som samtliga våra respondenter 
använder sig av. Anledningen till detta uppger konsulterna vara bl.a. för att chefen skall ha 
en beredskap innan resten av personalen delges resultatet. Därtill är chefen personal- och 
arbetsmiljöansvarig. Det är också viktigt att hela organisationen verkligen får ta del av resul-
tatet som konsulten kommit fram till. Detta för att det skall bli en fortsatt process.  
Sättet som konsulterna därefter använde sig av beträffande uppföljning var lite olika. De 
former som angavs var att man i själva uppdraget redan från börjar hade en inplanerad ut-
falsning av träffar. Detta i sig bestod i att det blev glesare och glesare mellan träffarna. Vissa 
konsulter kunde också slinka förbi sina tidigare uppdragsgivare bara för att se hur det hade 
gått och hur processen hade fortgått. Någon slog kort och gott en signal för att förvissa sig 
om hur allt var. Endast en konsult uppgav att denne inte hade någon form av uppföljning.   
  
För Karl så kan det sättas käppar i hjulet då uppdragsgivare inte håller med honom i den 
analys han kommit fram till. Han säger:  
 

Om de inte håller med mig i min analys så är det ju inte möj-
ligt för mig att arbeta vidare. Och då är det ju inget annat att 
göra än att avbryta samarbetet. Det går inte att säga att per-
sonalen ska uppföra sig på ett sätt och att man sedan som led-
ning sitter och slarvar med massa saker. Sådant talar jag om 
när jag ser de tendenserna. Cheferna inser inte att de är före-
bilder.  

 
Olof menar att uppdraget avgör om uppföljningar görs eller inte. Han uttrycker det på föl-
jande sätt:  
 

Så kan vi bestämma att vi ska ses igen efter ett halvår bara för 
att kolla av läget. Men motivet är inte att göra en uppföljning 
för egen del utan motivet är att de ska hållas i örat lite. Annars 
gör jag ingen systematisk uppföljning. För folk hör av sig igen 
om det inte funkar. Jag säljer inget koncept för jag säljer min 
kunskap. 

 
Vissa av våra respondenter hade också stött på exempel där en konkret förändringsåtgärd i 
organisationen inte var den direkta lösningen utan det kunde handla om att en enda person 
styrde för mycket och helt enkelt skulle behöva plockas bort från organisationen för att den-
na skulle fungera. Men i allmänhet så hade konsulterna varit med och bidragit till organisa-
tionsförändringar.  
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DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion  
 
Efter att ha gått igenom våra data som vi samlat in med hjälp av våra respondenter så står 
det ganska klart att det finns en stor gemensam nämnare som måste till för att arbeta med 
konflikthantering. Den nämnaren är kommunikation. Just att de anställda i en organisation är 
villiga till att kommunicera är en gemensam faktor som alla i vår undersökning har angett 
som en förutsättning för att kunna jobba med och komma vidare i konflikter. Detta visar sig 
även när organisationen drabbas av någon form av konflikt. För att kunna hantera en kon-
flikt så krävs det att man kan kommunicera och att man känner tillit och förtroende till sin 
chef (Chia 2007). 
 
En annan gemensam nämnare för samtliga konsulter var hur de fick nya uppdrag. De blev 
vanligtvis kontaktade av chefer eller ledningsgrupper som i sin tur fått rekommendationer 
från konsulternas tidigare uppdragsgivare gällande tidigare utförda konsultuppdrag. Det var 
ingen av våra respondenter som uppgav att de själva letade upp sina uppdrag. Beträffande 
hur de som konsulter blev bemötta dit de kom, så skilde det sig åt. Både vad det gällde kon-
sulterna i sig men även från uppdrag till uppdrag. Dock fanns det en konsult som uppgav att 
denna aldrig blivit illa bemött på något sätt utan enbart hade roliga och positiva erfarenheter 
av att komma ut i olika organisationer. Gemensamt uppgav konsulterna att de alltid blev 
kontaktade av chefer eller organisationer som redan hade tömt ut sina resurser vad det gällde 
lösningsförslag på konflikter. Kort sagt, när organisationerna gått bet så bad de om hjälp 
utifrån. Konsulternas gemensamma uppfattning om just detta var att de tyckte att organisa-
tionerna kontaktade dem på tok för sent. Vår uppfattning gällande konsulternas svar på när 
de blev kontaktade var att det där fanns en hårfin gräns mellan när det var för tidigt att kon-
takta en konsult samt när konsulterna ansåg det vara för sent. För att klara att arbeta under 
dessa former som konsulterna uppger att de gör, så kan man se det som ett gränslöst arbete. 
Detta i sig medför att de får jobba med stor flexibilitet och ha ett stort mått av social kompe-
tens (Hagström 2007).  
 
Vidare så är nästa gemensamma nämnare för olika konflikter att det alltid ligger någon form 
av olikartade intressen i botten som inte blivit tillgodosedda och att det genom detta skapas 
konflikter. Konsulterna uppger att det även kan handla om hur man värderar olika saker. 
Konsulterna hade också en uppfattning om att konflikter inte alls behövde vara av ondo utan 
det är något som helt enkelt förekommer när man jobbar med människor. Att inte se på en 
konflikt som att den är av ondo kan man även finna i organisationer som välkomnar konflik-
ter. Den sortens organisationer som ser konflikter som ett naturligt inslag och som också kan 
hantera dem, utan att kalla på inhyrd hjälp utifrån, är den sortens organisationer som har tillit 
och förtroende på agendan för jämnan (Chia 2005).  
 
Konsulterna hade dock ett gemensamt förhållningssätt när det kom till hur de såg på sig 
själva och sitt uppdrag och detta var att hålla sig till varför de var i organisationen och job-
bade. Detta för att de var ålagda att göra och utföra en viss sak. Därför kunde de inte tillåta 
sig själva att glida in på andra områden som de inte var där för att utföra. De var även myck-
et noga med att inte hamna i en situation där de blev eller sågs som någon slags domare. Vi 
skulle här vilja dra paralleller till det som Hagström (2007) beskriver, nämligen att det på 
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konsulter ställs krav att kunna tänka abstrakt och logiskt, samt att de skall kunna hantera 
information som är symbolisk. Med detta menar vi, att när en konsult kommer in i en orga-
nisation så kan det vara med blandade känslor som konsulten blir mottagen av organisatio-
nens medlemmar. Detta i sig kan resultera i en mängd signaler och uttalanden från dess 
medlemmar och det behöver inte vara så att det som till en början synes vara en orsak till en 
konflikt, efter ett tag visar sig vara något helt annat. Med det menar vi att det ställs krav på 
en konsult att se den symboliska informationen. 
 
Vi fick väldigt olika svar från våra respondenter just vad det gällde huruvida de organisatio-
ner som bett om hjälp, faktiskt blev hjälpta eller ej. Flertalet av konsulterna hade ett system 
där det ingick att i efterhand ta kontakt med sina kunder för att höra hur det gick efter att de 
som konsulter lämnat organisationen. Men, det fanns också konsulter som inte lade någon 
vikt vid att återuppta någon kontakt med sina kunder. De ansåg att deras uppgift var att lära 
organisationen hur man jobbar med och kring konflikter och att det i detta också, per auto-
matik, återskapades en kontakt mellan organisation och konsult om ledningen i den aktuella 
organisationen ansåg det vara nödvändigt. Här kan vi tycka, att det mest naturliga vore att 
det i initialskedet fanns en given plan för hur man tänker arbeta sig igenom en konflikthan-
tering samt vilka olika nivåer och faser detta kommer att resultera i. Att inte ha någon som 
helst uppföljning efter att man jobbat med konflikthantering i en organisation kan man se på 
två sätt som utomstående anser vi. Dels kan man se på det utifrån att organisationen och dess 
representanter, är vuxna människor som själva kan ställa krav på hur de vill jobba ihop med 
en konsult. Därtill så kan man tycka att det ur en konsults perspektiv skulle ligga i dennes 
intresse att få veta om dennes strategier fungerade samt hur länge de fungerade. Detta för att 
säkerställa lång- och kortsiktiga kunskaper (Hagström, 2007). 
 
Det fanns också spridda uppfattningar om vilka sorters konflikter som var de svåraste att 
arbeta med. Några av konsulterna nämnde vid denna fråga olika former av konflikter. Me-
dan andra konsulter beskrev vilken grupp av människor eller organisationer som var svårast 
att komma in och jobba i som konsult. Någon ansåg det vara svårast att arbeta med konflikt-
hantering och kvinnor rent generellt. En annan kunde tycka att det var svårast att komma in i 
starkt mansdominerad organisation. Ytterligare en form av svårarbetad konflikthantering 
som beskrevs var fall där någon part kände sig djupt kränkt. Även olika former av värde-
ringskonflikter beskrevs som svåra att arbeta med som konsult.  
 
Konsulterna hade olika sätt vad det gällde att introducera sitt sätt att arbeta i organisationer. 
Det gemensamma var till att börja med att de alla blev kontaktade av en chef eller en organi-
sation och dess ledningsgrupp. Men, sedan skilde det sig åt. Några andra av våra responden-
ter hade i ett initialskede vanligtvis ett möte med den aktuella ledningsgruppen där konsulten 
fick problemet beskrivit för sig. Därefter tecknades ett kontrakt på vad som skulle utföras 
samt vad det hela skulle komma att kosta samt i vilka olika faser allt skulle ske. Några andra 
konsulter hade olika sätt att arbeta beroende på hur stor organisationen var samt vilket pro-
blemet ansågs vara. 
 
Beträffande de strategier som konsulterna använde sig av så skilde de sig åt konsulterna 
emellan. Samtliga konsulter hade en mångårig enskild erfarenhet med arbete med konflikter. 
Detta uppgav de hade skapat ett sätt för dem att arbeta på som de fann lämpliga. Det som var 
gemensamt i deras sätt att arbeta var dock kommunikation och att analysera det de skulle 
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komma att arbeta med, innan de startade själva arbetet med konflikthanteringen. För att 
kunna jobba med konflikthantering som konsult så påpekar Hagström (2007) att de krav som 
bör ställas på en konsult är kognitiva – kommunikativa – kollektiva – samt existentiella 
krav. Dessa krav, menar Hagström, kan relateras till vårt idag så strukturellt förändrade 
samhälle i stort, jämfört med vårt tidigare industrisamhälle.  
 
Metoddiskussion  
 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att kunna få ett djup i våra frågeställ-
ningar. Detta tycker vi också att vi har fått. Det var dock svårt att få tag på konsulter som 
hade tid att ställa upp på intervjuer i vår omedelbara geografiska närhet. Intresset fanns hos 
dem, men inte tiden. Detta gjorde att vi tvingades utöka vårt sökande till ett större geogra-
fiskt område. Resultatet av det blev i sin tur att det medförde att vi fick utföra flera av inter-
vjuerna via telefon och inte fick möjlighet att möta alla våra respondenter. Vi anser fortfa-
rande att den metoden vi valt varit mest lämpad och har svårt att se hur vi på något annat sätt 
skulle kunna ha gjort istället.  
 
När det kom till urvalet av personer vi gjorde så var det enda urvalet vi gjorde att ta dem 
som först tackade ja till vår fråga om deltagande. Vi visste inget om konsulternas historia 
när vi tog kontakt med dem. Det enda vi visste i kontaktskedet var att de jobbade med kon-
sultverksamhet samt att de gick in och jobbade med konflikthantering i organisationer. Där-
till visste vi könet på de vi tillfrågade. Redan i början bestämde vi oss för att intervjua både 
manliga och kvinnliga konsulter, men vi bestämde aldrig hur många som skulle vara manli-
ga respektive kvinnliga respondenter.  
 
Vidare kan nämnas att Internet har varit till enormt stor hjälp för oss när vi sökt efter våra 
respondenter. Det vi i efterhand kan ha funderingar kring är varför vi inte i ett tidigare skede 
bestämde oss för att enbart ha telefonintervjuer då detta sätt att intervjua öppnade upp för 
större möjlighet och fler tillfällen till att genomföra intervjuerna. Kanske om vi tidigare 
kommit på idén om att intervjua via telefon så hade vi förmodligen gjort fyra intervjuer med 
kvinnliga respektive manliga konsulter. Men eftersom det i vårt arbete inte fanns något syfte 
med att påvisa eller söka efter könsskillnader i konsultation, så anser vi dock att det inte spe-
lar så stor roll hur många respondenter som var män eller kvinnor.  
 
I vår undersökning ingick åtta personer. Efter genomförda intervjuer började vi se ett möns-
ter och stöta på upprepningar av information. Vi anser att fler intervjuer inte hade varit nöd-
vändiga då det skulle finnas risk att man återigen skulle få gå igenom någorlunda liknande 
svar som vi redan hade fått.  
 
Intervju är en bra metod som vi redan nämnt, men att ha öppna eller halvstrukturerade inter-
vjuer kan skapa komplikationer. Vi hade frågeguiden som innehöll de frågor vi ansåg var 
relevanta. Men vi följde inte frågeguiden i den ordningen. Detta har haft sina fördelar och 
nackdelar. Fördelen var att respondenten själv i vissa fall fick möjlighet att spontant berätta 
och besvara de frågor vi hade innan vi hann ställa de. Nackdelen var att ett sådant sätt inne-
bar merarbete då vi bland annat skulle söka efter svaren på andra ställen i den utskrivna tex-
ten.  
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Vidare är en intervju ett strukturerat samtal med ett syfte och kräver lyhördhet (Kvale 1997 
s.13). Den här undersökningen låg oss varmt om hjärtat så intresse och lyhördhet hade vi 
inte större problem med. Men vi är dock tacksamma att ljudinspelningar gjordes. Trots vårt 
intresse och lyhördhet, så upplevde vi att det förekom stunder då vi för stunden rycktes bort 
och inte riktig hörde vad personen sade. Inte för att vi inte brydde oss utan snarare att vi 
stannade upp i våra egna tankar efter att respondenten sagt något som vi upplevde som oer-
hört intressant, relevant eller helt enkelt något nytt. Denna form av tillfällen är viktigt att 
man är medveten om att de kan inträffa och håller dem i minnet under intervjuns gång. Och 
när de inträffar att man så fort det går återgår till att lyssna till respondenten.  
 
Det teoretiska förhållningssättet vi valde är fenomenologi. Detta förhållningssätt är lämplig 
för undersökning då det, bland annat, inriktar sig på respondenternas levda erfarenhet. Då 
konsulter beskriver sitt sätt att arbeta med konflikthantering kommer de också förmodligen 
att utgå ifrån sina egna erfarenheter. Eftersom fenomenologin försöker förstå den enskilda 
individen, men också grupper utifrån det de erfarit, så är det avgörande för vår del att den är 
den mest lämpade teoretiska förhållningssättet för vårt arbete. 
 
 
Slutsats 
 
Utifrån våra genomförda intervjuer har vi fått väsentlig och intressant information om hur 
konsulter arbetar med konflikthantering. Den kunskapen är något som vi absolut kan ha nyt-
ta av i vardagen men också i arbetslivet, då vi bland annat bekantat oss med olika metoder 
för att hantera konflikter som till exempel spegling. 
 
Konsulterna har gett oss olika förslag på konfliktsituationer och hur man kan på bästa sätt 
kan handskas med dessa. Vi har fått ta del av att värderingskonflikter, de sårade känslorna 
hos en part, konflikter på kvinnodominerade arbetsplatser etc. är några av de mest svårhan-
terliga konfliktsituationer sedda ur konsulternas egna perspektiv.  
 
Hagström beskriver att arbetsgivarens och den anställdes relation bygger på förväntningar. 
Vidare så är tillit och förtroende viktiga beståndsdelar för att mellanmänskliga relationer ska 
fungera fullt ut. Om förtroende i organisationen av någon anledning försvinner uppvisas oro.  
Att jobba med att bygga upp tilliten och förtroende i organisationen är en fördel som bland 
annat kan komma till nytta då konflikter bryter ut menar Chia (2005). De organisationer som 
arbetar för att tilliten och förtroendet får sitt utrymme, har större chanser att reda ut eventu-
ella konflikter än de organisationer som inte byggt ett samarbete runt dessa faktorer. Även 
våra respondenter har varit noga med att påpeka att chefens roll och brist på struktur kan 
inverka på konfliktsituationen.  
 
Vi drar följande slutsats av vårt arbete. För att jobba som konsult som säljer den specifika 
tjänsten konflikthantering så krävs det att man har stor insikt i fenomenet konflikt. Man mås-
te ha en bred kompetens gällande hur människor fungerar i olika sammanhang och vad som 
utöser vissa reaktioner hos människor i vissa sammanhang. Vidare så måste man ha insikt 
och kunskap i hur man analyserar ett problem. Detta för att kunna skrida vidare i den pro-
cess man kallar för konflikthantering. En egenskap som konsulterna gemensamt besitter är 
förmågan att kunna kommunicera. Samma förmåga anser konsulterna är av vikt för chefer, 
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ledningsgrupper och människor att besitta. Alla har inte denna förmåga men då är det viktigt 
att alla inblandade parter är villiga till att försöka delta i någon form av dialog. Detta för att 
kommunikation är nyckeln till hantering av konflikter.  
 
Förslag på framtida forskning 
 
Under arbetets gång upptäckte vi att det var mycket begränsat med forskning kring konflikt-
hantering ur konsulters perspektiv. Därför anser vi att det behövs mer forskning om konsul-
ters arbete med konflikthantering. Dessutom så anser vi att mer forskning inom en rad olika 
områden som inbegriper konsulters verksamhet bör genomföras. Vårt förslag är att undersö-
ka uppdragsgivarnas uppfattning kring konsultinhyrning. Det hade också varit intressant att 
undersöka vad de organisationsmedlemmar som varit intervjuade av konsulter anser. Skulle 
de anse att konsulters arbete var av nytta eller tvärtom? Konsulter har en bred kunskap om 
hur människor fungerar, men man får inte glömma att även konsulter är människor som på-
verkas av sina tidigare erfarenheter, känslor o.s.v. Därför skulle det också vara intressant att 
göra en studie för att se om det finns några könsskillnader i konsulternas sätt att arbeta med 
konflikthantering. Man skulle eventuellt också kunna inrikta sig enbart på att se vilken rele-
vans konsulters utbildning har. 
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BILAGOR     Bilaga 1. 
 
 
Missivbrev 
 
 
 
 
Hej!                                                 Borås 2008-12-01 
  
  
  
  
Tack för att Du kan tänka dig att ställa upp på den intervju som vi talat om via telefon.  
Här följer nu lite närmre information om oss och om syftet med vår intervju. 
  
Vi är två studenter som läser tredje året på programmet Organisations- och personalutveck-
lare i samhället vid Högskolan i Borås. Vi har nu kommit till arbetet med vår kandidatupp-
sats och det är med anledning av den som just Du har blivit kontaktad.  
  
Vi ska genomföra en studie vars syfte är att ta reda på hur inhyrda konsulter beskriver sitt 
arbete med konflikthantering. Denna undersökning kommer sedan att leda fram till vårt ex-
amensarbete.  
  
Intervjun kommer att ta cirka en till två timmar och den kommer att spela in på band. Delta-
gandet i intervjun är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Ingen av de intervjuade 
kommer att kunna identifieras i det färdiga arbetet. 
  
  
Vid eventuella frågor kontakta oss gärna:  
  
  
Kerstin Engelius                                  Eldina Hajder Spahic 
Mobil: xxxx-xxxxxx                            Mobil: xxxx-xxxxxx 
E-post: xxxx                        E-post: xxxx 
 
Handledare Ann-Sofie Holm vid Högskolan i Borås. 
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          Bilaga 2.
      
 
 
Mail 
 
Hej X! 
 
Vi är två studenter från Borås som läser till organisations- och personalutvecklare. För när-
varande skriver vi examensarbete som handlar om konflikthantering på arbetsplatsen utifrån 
konsulters perspektiv. Syftet med  
uppsatsen är att få en förståelse och beskriva hur konfliktkonsulter arbetar vid konflikthan-
tering. 
Det vi är mest ute  efter i vårt arbete är konsternas egen syn på och förståelse av fenomenet 
konflikt. 
  
Att vi just kontaktar dig beror på att vi hittat information på en hemsida (X) att du arbetar 
just som konsult. Vi undrar om det finns någon möjlighet för oss att ha en intervju med dig? 
Det går även bra för våran del med en telefonintervju. Intervjun tar ca 1 - 1.5 h. 
Då dina erfarenheter/kunskaper är viktiga för oss så skulle vi vara mycket tacksamma om du 
kunde ställa upp i en intervju.  
Om det är något du undrar över får du gärna höra av dig till oss. 
 
Tack på förhand 
 
Med vänlig hälsning. 
 
Eldina Hajder Spahic     Kerstin Engelius 
Mobil: xxxx-xxxxxx          Mobil: xxxx-xxxxxx 
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Intervjufrågor     Bilaga 3. 
 
 
Öppning 
 
Hur länge har Du jobbat som konsult och kan Du ge en kort presentation av Dina arbetsupp-
gifter? 
 
Hur kommer det sig att Du valt att jobba som konsult?  
Fördelar/nackdelar med jobbet? 
 
Vilka krav ställer Du på dig själv som konsult?  
 
 
När 
  
När anser Du att ett företag/organisation är i behov av en konsult gällande konflikthanter-
ing? 
 
När och i vilket skede och vid vilka sorts konflikter, tar företag/organisationer kontakt med 
konsulter för att få hjälp med konflikter? 
 
Hur avgör företag/organisationer om en konsult är lämplig för uppdraget eller ej? 

 
Finns det konflikter där företag/organisationen inte bör vända sig till en konsult, i så fall 
vilka konflikter? 

 
Varför väljer företag/organisationer att ta hjälp av en konsult i konflikter? 
 
 
Hur 
 
Hur introducerades du i en konflikt som råder inom företag/organisationer? 

 
Händer det att den uppfattning Du förmedlar angående konflikten resulterar i en föränd-
ringsåtgärd inom organisationen? Ge exempel. 
 
Vad anser Du att fördelen/nackdelen är för företaget/organisationer med att ta in en konsult 
för hantering av konflikter?  
 
Vad kan hända i ett företag/organisation om man väljer att ”blunda” för en konflikt? 
 
 
Metod/arbetssätt 
 
Hur arbetar en konsult med hantering av konflikter inom företag/organisationer? 
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Finns det olika strategier? 
Använder Du dig av teorier? 
 
Vad utgår Du ifrån då Du analyserar organisationen och grundar dig en uppfattning om kon-
flikten? Ge exempel. 
 
Vad är ditt mål när du tar dig an uppdrag? 
 
 
Konflikter och dess problematik 
 
Kan Du beskriva vad du anser att en konflikt är och hur den kan se ut på före-
tag/organisationer som Du kommer till?  

 
Vilka sorters uppdrag rörande konflikter anser Du, som konsult, det vara svårast att hantera? 

 
 
Avslutning 
 
Vilka reaktioner har du stött på då du som utomstående kommer till en främmande organisa-
tion?  
 
Hur tacklar du dem? 
 
Gör du några uppföljningar efter du avslutat ditt uppdrag hos organisationen? (För din egen 
skull, för att se hur det gick och att ta lärdom av detta?).  
 
Hur förmedlar Du din uppfattning om konflikten till organisationen och hur bemöts den? 
 
 
Diverse tänkbara följdfrågor… 
 
 

• Vad har Du för strategi gällande att medla i konflikter? 
• Vad utgår Du ifrån då Du analyserar organisationen och grundar dig en upp-

fattning om konflikten? Ge exempel. 
• Hur förmedlar Du din uppfattning om konflikten till organisationen och hur 

bemöts den? 
• Händer det att den uppfattning Du förmedlar angående konflikten resulterar i 

en förändringsåtgärd inom organisationen? Ge exempel. 
• Gör du några uppföljningar efter du avslutat ditt uppdrag hos organisationen? 

(För din egen skull, för att se hur det gick och att ta lärdom av detta?).  
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