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Sammanfattning 
Bakgrund/Problem: Sedan IT-bubblan sprack 2000 har det förekommit nedskär-
ningar och uppsägningar inom IT-konsultföretag (Sif 2004). Konjunkturen håller dock 
på att vända och man märker en svag uppgång igen (Arbetsmarknadsstyrelsen - AMS, 
2004). IT-konsultföretag förknippas dock fortfarande med stress och utbrändhet bland 
personal (Handelskammaren 2004; Hallstedt 2001). En annan kritisk faktor i IT-
konsultföretag är kommunikationen mellan chefer och anställda. Det förekommer att 
chefer för en dålig dialog med bristande instruktioner till de anställda (Höij, 2004 och 
Wallström, 2003).  Dessa två omständigheter, stress och dålig kommunikation kan leda 
till rollkonflikter och oenigheter på arbetsplatsen menar Cooper, Dewe och Driscoll 
(2001). Vi anser att rollkonflikter förekommer på grund av dessa orsaker i IT-
konsultföretag. Vårt antagande grundar sig på att stress- och konflikthantering är vikti-
ga inom branschen (Bjurman, 2003 & Handelskammaren, 2004). Bjurman (2003) me-
nar även att det finns ett ökat behov av personal som har kunskap kring konflikter i 
framtiden. 

Syfte: Syftet är att utveckla en förståelse kring interna rollkonflikter i IT-konsultföretag 
genom kunskap om roller, rollkonflikter och hur konflikter uppkommer, hanteras och 
förebyggs i organisationer. Med denna kunskap och empiriska studier på IT-
konsultföretag i Jönköping/Huskvarna ämnar vi sedan att ge råd om hur interna roll-
konflikter kan hanteras och eventuellt förebyggas i IT-konsultföretag. Vårt mål är även 
att kort beskriva hur interna rollkonflikter kan uppkomma i IT-konsultföretag. 

Metod: Grunden är en teoretisk studie som frambringade lämplig empirisk och analy-
tisk metod. Den empiriska delen består av en kvalitativ ansats vilken bygger på elva in-
tervjuer på sex stycken IT-konsultföretag i Jönköping/Huskvarna med vardera 20-50 
anställda.  

Resultat: Rollkonflikter uppkommer främst på grund av bristande kommunikation i 
organisationen. De vanligaste tillfällena då de uppkommer är nyanställningar, företags-
sammanslagningar och organisationsförändringar. Det är inte lämpligt att kontrollera 
konflikterna  i ett IT-konsultföretag eftersom det skulle leda till sämre produktivitet i 
projektgruppen.  Det är istället viktigt att vara orädd, ge konstruktiv kritik, ha utbild-
ning i konflikt- och stresshantering samt vara en god lyssnare. Förebyggande åtgärder 
för rollkonflikter kan vara regelbundna möten och after-work aktiviteter. 
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Abstract 
Background/Problem: Since the IT-burst in 2000 it has been recession within IT-
consultant firms (Sif 2004). The tendency is, however, changing slightly and IT-
consultants firms are getting more assignments again (Arbetsmarknadsstyrelsen – 
AMS, 2004). IT-consultants firms are however still related to  stressed personnel 
(Handelskammaren 2004; Hallstedt 2001). Another critical factor is the communica-
tion between management and workers. Many leaders are poor communicators and 
give insufficient instructions (Höij, 2004 och Wallström, 2003).  These two circum-
stances, stress and poor communication, can cause role conflicts and disagreements 
within the organisation (Cooper et al., 2001). IT-consultants have difficulties to define 
their roles and reflect over other roles. Information about stress- and conflict resolu-
tion is therefore one important tool in this process (Bjurman, 2003 & Handelskamma-
ren, 2004). 
 
Purpose: The purpose is to build a perceptive about internal role conflicts through 
knowledge about roles, role conflicts and internal role conflicts origin, prevention and 
resolution in organisations. Through this knowledge and empirical finding, in IT-
consultant firms in Jönköping/Huskvarna, Sweden, our goal is to give advice about 
how IT-consultants firms can manage and prevent internal role conflicts. Our aim is 
also to make a brief conclusion about how role conflicts can occur. 

Method: The foundation of the thesis is a theoretical study. Through this study we 
created the empirical and analytical methods. The empirical part consists of a qualita-
tive approach which is based upon eleven interviews at six different IT-consultants 
firms in Jönköping/Huskvarna, Sweden, with 20-50 employees.  

Results: The hardest thing with role conflicts is not to manage them but to find them. 
It is important to discover the conflicts and then solve them in time. Knowledge about 
these issues are therefore necessary. In order to mange and solve the role conflicts it is 
important, especially for leaders, to have regulated information meetings and instruc-
tions about how to deal with conflict resolution. If this is managed in the right way it 
can lead to better communication and less stressed employees and then fewer role 
conflicts.  
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1. Inledning 

1 Inledning 
Detta kapitel innehåller bakgrund, problemdiskussion, syfte, avgränsningar och intressenter för att sätta 
uppsatsens syfte och  problemformuleringen i sitt sammanhang. 

1.1 Bakgrund 
Detta är en studie om rollkonflikter och hur dessa kan uppkomma, förebyggas och hante-
ras i IT-konsultföretag (förklaring av IT finns i bilaga 2). Orsaker till rollkonflikter kan vara 
förändringar i organisationen (Cooper et al., 2001). Eftersom IT-konsultbranschen omfat-
tas av många förändringar genom den snabba högteknologiska utvecklingen och de ökade 
kraven av kunskap så ökar även konflikterna (Ahrenfelt & Berner 1992). Exempel på roll-
konflikter i dessa förändringar kan vara byten av kunskapsinriktning eller arbetsområden. 
Då IT-konsultföretagen inriktar sig endast på vissa specialkunskapsområden blir det en stor 
förändring när dessa områden ändrar inriktning, vilket vi beskriver närmre senare i arbetet. 
Att hantera denna sortens rollkonflikt är viktigt för förändringens förankring i organisatio-
nen. 
 
I ett konsultföretag jobbar oftast personalen i ett eller flera projekt. Rollkonflikter kan då 
uppstå när det tillkommer nya i projektgruppen som har olika åsikter. En rollkonflikt kan 
även ske för en enskild person. Exempelvis då en person är inne i flera projekt och han 
känner att de motsätter sig varandra i form av tid och resurser. Att hantera denna sortens 
rollkonflikt är viktigt för projektets fortsatta framtid. 
 
Enligt Cooper et al. (2001) finns det tre typer av organisatoriska tillstånd som medverkar till 
en miljö med rolloklarheter: omfattningen av organisatorisk komplexitet, snabb organisato-
risk och teknologisk förändring samt ledningens filosofi om interna kommunikationer 
inom företaget. Dessa områden är utmärkande för dagens IT-konsultföretag eftersom de 
befinner sig i en bransch med organisatorisk komplexitet, snabb organisatorisk och tekno-
logisk förändring. Därmed så är möjligheten större att det uppstår rollkonflikter i ett IT-
konsultföretag än i ett annat företag. 
 

1.2 Initiala definitioner 
För att grunda en allmänförståelse kring ämnet följer initiala definitioner av begreppen IT-
konsultföretag, roll, rollkonflikt, rolloklarhet, rollsändare och rollmottagare. Dessa begrepp 
är vitala inom vårt studieområde och kommer att användas i stor utsträckning i uppsatsen. 
Förklaring av begreppet IT (informationsteknik) finns i bilaga 2. 
 
IT-konsultföretag bedriver informationsteknologisk konsultation och dataadministration. 
(MSCI - Morgan Stanley Capital International, 2004). Branschindelningen är kallad Global 
Industry Classification Standard (GICS®) och används av flera börser världen över (OMX 
group, 2000).  
 
Roll är de förväntade beteenden som hör till en viss uppgift eller position (Jeffmar, 1987). 

Rollkonflikt uppkommer antingen genom att personer i en position möter olika förvänt-
ningar om vad som är riktigt i gruppen eller att en och samma person samtidigt har två eller 
flera positioner som har motstridiga normuppsättningar (Aubert, 1979).  
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1. Inledning 

I denna studie behandlas konflikter mellan individens egna roller och konflikter mellan oli-
ka personers roller. 
 
Med interna rollkonflikter menar vi rollkonflikter som inträffar inom organisationen. Vi avser 
därmed inte rollkonflikter som kan förekomma mellan kund och konsulter eller mellan en-
skild konsult och dennes privatliv.  
 
Rolloklarhet (rollotydlighet) innebär att rollinnehavaren eller gruppen som denne interagerar 
med är osäker på exakt vad hans roll är vid en viss tidpunkt (Handy, 1999). 

Rollsändare, person som skickar ut meddelanden om hur en viss roll ska vara (Handy, 1999). 

Rollmottagare, person som tar emot meddelanden om rollen från rollsändaren (Handy, 1999). 

1.3 Problemdiskussion 
Sedan IT-bubblan sprack 2000 har det förekommit nedskärningar och uppsägningar inom 
IT-konsultföretag (Sif 2004). Konjunkturen håller dock på att vända och man märker en 
svag uppgång igen (Arbetsmarknadsstyrelsen - AMS, 2004). Många IT-konsultföretag ny-
anställer och de tror på en ökad efterfrågan i framtiden (Brundin 2005; Sveriges Radio - 
Ekot, 2004; Sif, 2004; Arbetsmarknadsstyrelsen – AMS, 2004). IT-konsultföretag förknip-
pas dock fortfarande med stress och utbrändhet bland personal (Handelskammaren 2004; 
Hallstedt 2001). En annan kritisk faktor i IT-konsultföretag är kommunikationen mellan 
chefer och anställda. Det förekommer att chefer för en dålig dialog med bristande instruk-
tioner till de anställda (Höij, 2004 och Wallström, 2003).  Dessa två omständigheter, stress 
och dålig kommunikation kan leda till rollkonflikter och oenigheter på arbetsplatsen menar 
Cooper et al. (2001). Vi anser att rollkonflikter förekommer på grund av dessa orsaker i IT-
konsultföretag. Vårt antagande grundar sig på att stress- och konflikthantering är viktiga 
inom branschen (Bjurman, 2003 & Handelskammaren, 2004).  
Bjurman (2003) menar även att kunskap kring konflikter i IT-företag är en växande trend 
och att fler arbetsgivare efterfrågar personer som också kan detta ”mjuka” område vid si-
dan av tekniken. Anledningen till att vi valt IT-konsultföretag är på grund av vårt egna in-
tresse för branschen. Vi som skriver uppsatsen finner dock området akademiskt outforskat 
och medger att ämnet är nytt och spännande. Vi har inte funnit mycket litteratur och artik-
lar om rollkonflikter. För att minska uppsatsens omfång och för att få så specifika slutsatser 
som möjligt bestämmer vi oss för att enbart inrikta oss på interna rollkonflikter i IT-
konsultföretag eftersom vi finner detta mer intressant. Studien kommer främst behandla 
hur rollkonflikter kan uppkomma, hanteras och förebyggas i IT-konsultföretag. 
 
Det intressanta utifrån föreliggande arbetes utgångspunkt är följande huvudfråga:  

- Hur kan interna rollkonflikter uppkomma, hanteras och förebyggas  i IT-
konsultföretag?  

 
Vi anser även att det krävs vissa förkunskaper i detta ämne och ämnar även att svara på 
frågan:  

- Vad karaktäriserar rollkonflikter i IT-konsultföretag?  
Ovanstående fråga avser vi att svara på i vårt teorikapitel (kapitel 2). 
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1. Inledning 

1.4 Syfte 
Syftet är att utveckla en förståelse kring interna rollkonflikter i IT-konsultföretag genom 
kunskap om roller, rollkonflikter och hur konflikter uppkommer, hanteras och förebyggs i 
organisationer. Med denna kunskap och empiriska studier på IT-konsultföretag i Jönkö-
ping/Huskvarna ämnar vi sedan att ge råd om hur interna rollkonflikter kan hanteras och 
eventuellt förebyggas i IT-konsultföretag. Vårt mål är även att kort beskriva hur interna 
rollkonflikter kan uppkomma i IT-konsultföretag. 

1.5 Avgränsningar och perspektiv 
Vi avser med uppsatsen att analysera den anställdes synvinkel på rollkonflikter inom företa-
get. Studien kommer inte att beröra företagens kunder för att ta reda på hur samarbetet 
fungerar. Vi litar på undersökningsobjektens beskrivningar men vi är samtidigt medvetna 
om från vilket perspektiv åsikterna kommer, läs mer om detta under kapitlet ”Uppsatsen 
tillförlitlighet” (3.7). Vår studie inriktar sig mer på faktorer i IT-konsultföretagens inre, var-
för vi ser vår avgränsning som möjlig. 

Undersökningen kommer att göras på IT-konsultföretag i Jönköping/Huskvarna. Resurser 
för en mer geografiskt utbredd undersökning saknas. 

1.6 Intressenter 
Intressenterna är främst de som är anställda på ett IT-konsultföretag och är troligen chef, 
konsult, projektarbetare eller projektledare. Uppsatsen kan även vara till intresse för bolag 
med liknande egenskaper som ett IT-konsultföretag. Dessa företag kan till exempel vara 
andra konsultfirmor eller organisationer som bedriver flera projekt samtidigt. Uppsatsen 
kan också ge studenter eller andra intresserande en inblick i IT-konsultföretag och rollkon-
flikter. 
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    Avslutande diskussion 
Studiens tillförlitlighet, reflektioner och 
forskningsförslag. 

Inledning 

Bakgrund 

Problemdiskussion 

IT-konsultföretagRollkonflikter 

Uppkommer? Hanteras?Förebyggs?

Råd om hur roll-
konflikter kan  
hanteras och ev. 
förebyggas.  
Beskriva hur roll-
konflikter kan 
uppkomma 

Syfte 

         Analys 
Roller, rollkonflikter  
uppkomst, förebyggande åt-
gärder och hantering 

Sammanställning av intervjuer
Skillnader mellan företagen, generellt om fö-
retagens kommunikation, resurser, rollkon-
flikter, konflikthantering och förebyggande 
åtgärder.   
 

                Metod 
- Kvalitativ/hermeneutisk  
- Totalt elva intervjuer på sex IT-
konsultföretag i Jönkö-
ping/Huskvarna med vardera 20-50 
anställda 

Sammanfattning 

          Slutsatser 
Beskrivning om hur rollkonflikter 
kan uppkomma. Råd om hur 
rollkonflikter kan hanteras och 
ev. förebyggas. 

Referensmodell

IT-konsultföretag 

roller, konflikter, rollkonflikter och 
k fl k h

Utveckla förståel-
se kring rol
flikter i IT-
konsultföretag 

lkon-

1.7 Disposition 
Kapitel 1: Inledning 
I kapitlet finns  bakgrund, problem- 
diskussion, syfte, avgränsningar och intressenter för att 
sätta uppsatsens syfte och  problemformuleringen i sitt 
sammanhang.  
 
Kapitel 2: Referensmodell 
I kapitlet förklarar vi det typiska med IT-konsultföretag, 
teorier inom fältet rollteori, med fokus på rollkonflikter, 
för att ge ett underlag för insamling och analys av empi-
rin. Teorierna ska även hjälpa läsaren att förstå forsk-
ningsämnet rollkonflikter. Kapitlet innehåller även en 
sammanfattning av referensmodellens olika områden. 
 
Kapitel 3: Metod 
I kapitlet redogörs för hur vi ska gå tillväga för att uppnå 
vårt syfte. Vi beskriver hur empirin, sammanställning av 
data och analys ska genomföras. Vi  för även en dialog 
kring undersökningens ansats, förhållningssätt och kun-
skapskaraktärisering.  
 
Kapitel 4: Sammanställning av intervjuer 
I kapitlet sammanställs empirisk data på ett  
strukturerat sätt för att ge möjlighet till senare analys. 
 
Kapitel 5: Analys 
I kapitlet görs en analys på det empiriska materialet med 
en jämförelse till referensramen. Vi tolkar, resonerar och 
drar slutsatser. Vi söker mönster och samband. 
 
Kapitel 6: Slutsatser 
Redogörelse av slutsatserna om hur rollkonflikter kan 
uppkomma, hanteras och förebyggas i IT-
konsultföretag.  
 
Kapitel 7: Avslutande diskussion 
Innehåller metodkritik där vi förankrar vad som står i 
böcker till just vårt arbete, vidare forskning och reflek-
tioner över arbetet. 

 

 4
Figur 1.1. Disposition. Viktiga återkopplingar 
mellan kapitlen visas genom pilarna. Kapitel 
som tar mer plats än andra i illustrationen be-
tyder inte att de har större utrymme i uppsat-
sen.  
 



2. Referensmodell 

2 Referensmodell 
I detta kapitel förklaras teorier inom fältet rollteori, med fokus på rollkonflikter, för att ge ett underlag för 
insamling och analys av empirin. Teorierna ska även hjälpa läsaren att förstå forskningsämnet. Litteratur 
om roller, konflikter och rollkonflikter relaterat till IT-konsultverksamhet är bristfällig. På grund av detta 
är referensmodellen inriktad på organisationer i allmänhet med våra egna kopplingar till  IT-
konsultföretag. Exempel som ges om IT-konsultföretag med relation till litteraturen är därmed skrivna av 
oss (gäller i kapitel 2.2-2.4) . 

2.1 IT- konsultföretag 
För att dra relationer mellan rollkonflikter och IT-konsultföretag så reder vi ut företags-
klassificeringens egenskaper nedan. Vi inriktar oss på vad som är det typiska i IT-
konsultföretag.  

Alla sorters konsulter har ett kunskapsbaserat arbetssätt. Deras fokus ligger på kärnkompe-
tensen som de erbjuder till sina kunder. Kärnkompetensen inom IT är beroende på vad fö-
retaget har för inriktning. Följande kompetensinriktningar är de vanligaste inom IT-
konsultbranschen: affärssystem, utveckling av strategier, utbildning, systemintegration, 
CRM (Customer Relationship Management), beslutsstöd, datawarehouseing, Internet- och 
mobillösningar, dokumenthantering och ASP (Application Service Provider). IT-
konsultföretag har oftast flera av dessa inriktningar. Det ställs därmed höga krav på kon-
sultföretagens förmåga att tillgodose kundernas önskemål och känna till marknadens behov 
för att vara på rätt plats vid rätt tid (Cope, 2000).  

Enligt vår uppfattning har de flesta IT-konsultföretag en platt organisation och den enskil-
da personen har ett stort ansvar. Det är därför viktigt att arbetsgivare satsar på de enskilda i 
företaget så att de kan axla sitt ansvar och utföra arbetet på bästa möjliga sätt.  

De anställda arbetar oftast i olika projektgrupper i sitt dagliga arbete. Personalen måste 
därmed gå in i olika roller för att passa in i den aktuella miljö. Mellan dessa roller kan det 
uppstå konflikter, mer om detta i kapitel 2.3. Litteratur om roller, konflikter och rollkon-
flikter med relation till IT-konsultverksamhet är dock bristfällig. De tillfällen då relationer 
förekommer anges i texten nedan. 

2.2 Roller 
För att förklara och studera rollkonflikter är det lämpligt att definiera begreppet roll närma-
re och vilka roller som främst förekommer. Rollbegreppet definieras enligt Jeffmar som 
”den uppsättning beteenden som är avpassat till eller krävs för den position som en person 
för tillfället har i ett visst socialt sammanhang” (1987, s. 85).  Varje individ i en samling har 
förväntningar och beteenden inför de andra personerna i gruppen. Varje person kan alltså 
inneha flera roller och vilken roll som är aktiv för tillfället beror på vilket socialt samman-
hang individen befinner sig i.  

Banton (1965) definierar en roll som en samling normer eller förväntningar hos en person 
med en särskild ställning och andra rollinnehavare med vilka personen måste kommunicera 
med för att uppfylla förpliktelserna med ställningen. Cooper (2001) förklarar begreppet i en 
organisatorisk kontext med en rollmodell där han menar att en person måste veta tre saker 
för att kunna prestera tillfredställande: 
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1. Vilka förväntningar som ligger på rollen, till exempel rättigheter, skyldigheter och an-
svarsområden 

2.  Vilka aktiviteter som ska utföras för att uppnå rollens ansvar  

3. Vilka konsekvenser rollprestationen får till en själv, andra och organisationen.   Enligt 
Schaubroeck, Ganster, Sime och Editman (1993) försvåras den periodiska  rolluppbygg-
nadsprocessen dels på grund av bristande kommunikation mellan rollsändare och rollmot-
tagare men också genom turbulens inom organisationsmiljön, vilket medför ständiga modi-
fieringar av rollen. Enligt Cooper et al. (2001) uppstår det rollkonflikter när det är motsätt-
ningar mellan rollernas efterfrågan, det vill säga när det ställs flera förväntningar på rollin-
nehavaren.  

2.2.1 Rollteori 
Samtliga författare som skriver om rollkonflikter studerar även rollteori. Det väsentliga i 
rollteori är enligt Jeffmar (1987) rollbegreppet, vilket är definierat ovan. Ralph Linton var 
en av de första författarna som beskrev rollbegreppet i en vetenskaplig skrift. I boken 
"Study of man" från 1936 beskrev han begreppen roll och status (position). Senare har för-
fattare utvecklat dessa och andra begrepp, såsom förväntningar, beteenden och rollupp-
sättningar. Alla sex begreppen är klassiska inom rollteori. Roll förklarades ovan, de fem öv-
riga studeras i förhållande till varandra nedan.  

Individen innehar, enligt Linton (1936), en status i relation med andra individer och när 
denne utför sina rättigheter och skyldigheter agerar denne ut en roll. Linton (1936) ansåg 
att alla människor lever i grupper där de ser sig själva och varandra som en enhet. Förvänt-
ningar om hur vi skall handla i en given situation riktas mot oss från gruppen och dess 
medlemmar. Han ansåg att varje gruppmedlem är innehavare av en eller flera status i grup-
pen (Linton, 1936). Idag är begreppet status ersatt av begreppet position, i vetenskapliga 
kretsar (Trost & Levin, 1996). Förväntningar är de normer en individ förväntas följa och in-
dividens egen uppfattning av förväntningarna medan beteenden handlar om vad individen sä-
ger, gör och tänker. Rolloklarhet är när rollinnehavaren eller gruppen som denne interagerar 
med är osäker på innehavarens förväntningar och roller (Handy, 1999). Enligt rollteori in-
nehar en person flera roller i sitt liv. Exempelvis kvinna, ung och undersköterska. Dessa 
roller, så kallade totalroller, könstillhörighet, ålderstillhörighet samt situationsspecifik total-
roll, läggs ihop till en multipel roll (Trost & Levin, 1996). Merton (1968) tillsammans med 
andra forskare använder begreppet rolluppsättning vilket innebär att en person kan ha flera 
olika roller som är kopplade till samma position (status). 
 
Inom organisationen  
Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek och Rosenthal beskrev tillsammans rollteori ur ett organisato-
riskt perspektiv i ”Organisational Stress: Studies in role conflict and ambiguity” (1964). 
Rizzo et al. (1970), Hardy (1999), Cooper et al. (2001) och andra författare inom rollteori 
har sedan refererat till detta verk flitigt. 
Enligt rollteori upplever rollmottagaren mer stress och otillfredsställelse om de pådrivande 
förväntningarna är motstridiga (Cooper et al., 2001). Detta leder till att personen uträttar 
sina uppgifter mindre effektivt. Cooper et al. (2001) menar vidare att rollkonflikter resulte-
rar i minskad individuell tillfredställelse och minskad organisatorisk effektivitet.  

Begreppet rolloklarhet förkommer både inom klassisk organisationsteori och rollteori. Co-
oper et al. (2001) förklarar att varje position i en organisation ska ha klara ansvarsområden 
och uppgifter. Om detta är genomfört hjälper det ledningen att verkställa beslut och leda 
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sina underordnade i arbetet. Inom rollteori så har forskare kommit fram till liknande resul-
tat. Cooper et al. (2001) menar att rolloklarhet resulterar i samma beteenden hos rollinne-
havaren, vilket kan ta sig i form genom att försöka lösa problemen med att utreda källan till 
stressen eller genom att använda försvarsmekanismen vilken mildrar verkligheten av situa-
tionen. Vi uppfattar försvarsmekanismen som att man tar avstånd ifrån problemet och vill 
helst glömma det eller skjuta det åt sidan. Cooper et al. (2001) klargör rollteori som menar 
att rolloklarhet ökar sannolikheten för en person att vara otillfredsställd i sin roll, uppleva 
oro, fly från verkligheten och därmed vara mindre effektiv i arbetet.  

2.3 Konflikter 
Lennéer-Axelson och Thylefors (2003) skriver att begreppet konflikt kommer från det la-
tinska ordet conflictus, vilket betyder sammanstötning. Författarna menar att konflikt inne-
bär ”en kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller inriktningar”  (2003, s. 134). Vi anser 
dock att denna definition ligger för långt ifrån vår egen uppfattning. Detta menar vi efter-
som vi anser att en konflikt inte uppstår enligt ovan av egna erfarenheter. Vi vill påpeka att 
definitionen kan åsyfta att minsta diskussion skulle kunna vara en konflikt, beroende på hur 
man tolkar ordet kollision. Vi har istället valt en annan definition av begreppet i vår studie. 
”En konflikt föreligger när minst två ömsesidigt beroende parter står mot varandra i en situation där den 
ena parten aktivt försöker hindra den andra att nå sitt mål, samtidigt som den som blir hindrad slår till-
baka” (Larsen, 2002, s. 10). Denna definition innebär att olika parter motsätter och hindrar 
varandra att komma fram till en lösning och sker oftast verbalt. Enligt denna tolkning så 
måste de inblandade först aktivt skapa meningsskiljaktigheter för att en konflikt ska kunna 
uppstå. Yrkesmässiga tvister eller intressemotsättningar räknas inte som konflikter även om 
de kan leda till det. Enligt Larsen (2002) presenterar inte alla författare detta tillräckligt tyd-
ligt.  

Ovanstående definition kommer att användas i vår empiriska studie och i samtal med re-
spondenter. 

2.3.1 Rollkonflikter 
Rollkonflikt är oförenlighet i rollens krav, förklarar Cooper et al. (2001). Dessa krav är rela-
terade till en antal standard eller villkor som påverkar rollen. På samma sätt menar Aubert 
(1979) att rollkonflikter uppkommer antingen genom att en person, en så kallad rollinneha-
vare, i en position möter olika förväntningar om vad som är det riktiga rollbeteendet. För-
fattaren anser även att rollkonflikter kan uppstå då en person samtidigt har två eller flera 
positioner som har motstridiga normer. 

Det finns fyra kategorier av rollkonflikter som Kahn et al. (1964) tar upp. Kategorierna är 
sedan återgivna i senare forskning, genom till exempel Rizzo et al. (1970), Cooper et al. 
(2001) och Rahim (2001). 

Konflikt inom roll 
En konflikt uppstår vid skillnader mellan rollinnehavarens värderingar och det definierade 
rollbeteendet (Cooper et al., 2001). Det är en konflikt får den enskilde rollinnehavaren 
inom sin position. 
Exempel: En IT-konsult får ett uppdrag att tillverka ett system för krigsmateriel eller ciga-
rettillverkning. 
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Konflikter mellan tid, resurser eller rollmottagarens kapacitet och definierade rollbeteende 
Konflikten sker när en rollmottagare eller en organisation skapar motsättningar mellan de 
resurser som erbjuds.  
Exempel: En IT-konsult får för lite tid, hjälpmedel och befogenheter att genomföra ett 
uppdrag som denne fått i uppgift att göra. 
 
Konflikter mellan roller 
Konflikter kan uppstå mellan ett flertal roller för samma person där rollerna kräver olika el-
ler motsägande beteenden eller byte av beteende beroende på situationen (Cooper et al., 
2001). Ett exempel på konflikter mellan roller är rollöverbelastning (role overload) vilket 
innebär att en person äger fler roller än vad han klarar av att hantera (Handy, 1999).  
Exempel: Projektledar- och projektarbetarrollen motsätter sig varandra i form av skiftande 
krav från omgivningen. 
 
Konflikter mellan förväntningar och organisationens krav  
Uppträder i form av motstridiga riktlinjer, konflikt mellan efterfrågningar från andra och 
oförenliga utvecklingsstandarder.   
Exempel: Man har olika mål och krav inom projektgruppen och/eller organisationen. 
 

2.3.2 Rollkonflikter inom organisationen 
Leder rollkonflikter till minskad tillfredställelse och minskad effektivitet i organisationer?  
Nedanstående författare har studerat detta område. 

Från tidigare studier leder rollkonflikter till minskad tillfredsställelse vilket är negativt för 
organisationen och kan leda till stress och oro (Cooper et al., 2001). 

Cooper et al. (2001) har studerat relationen mellan rolloklarhet och anställdas tillfredsstäl-
lelse och prestation i organisationer. Enligt författaren beror rolloklarhet på dessa orsaker: 

− Organisationens storlek och komplexitet vilket överskrider individens uppfattning. 

− Snabb organisatorisk tillväxt, vilket vanligtvis också innebär regelbundna omorganise-
ringar. 

− Frekventa förändringar av teknologi, vilket ändrar kraven på den sociala miljön.  

− Upprepade förändringar i personalen, vilket stör beroendet av varandra. 

Av undersökningarna ovan kan vi dra slutsatsen att detta resulterar i negativa konsekvenser 
både för anställda och IT-konsultorganisationen som helhet eftersom de stämmer överens 
med punkterna. 

Grimshaw (1999) menar dock att rollkonflikter kan påverka organisationer både positivt 
och negativt. Personer som arbetar med den stress som rollkonflikter ger trivs oftast med 
utmaningen och tvingas till flexibilitet, öppenhet för åsikter, och användning av en större 
bredd av informationskällor. De negativa sidorna är att rollkonflikter kan leda till minskat 
engagemang för organisationen och arbetet. Rollkonflikter har även kopplats till ökade 
spänningar, oro och ångest samt ett bristande förtroende och tilltro till chefer, kollegor och 
organisationen som helhet (Grimshaw, 1999). 
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2.3.3 Rollkonflikter och organisationsförändringar 
Förändringar i organisationer kan ofta vara svåra att genomföra på grund av att de anställda 
försöker bevara den gamla strukturen. Anledningen till att människor ofta vill bevara struk-
turen i organisationen är att de inte vill konfronteras med den ångest och oro förändringar i 
regel för med sig. 

Enligt Engquist (1994) är några av de vanligaste anledningarna till ångest i arbetslivet, 
bristande kontroll över den egna arbetssituationen, osäkerhet beträffande det egna ansvars-
området och rollkonflikter. Rollkonflikter är därmed en viktig detalj att vara medveten om 
och hantera vid en förändring av en organisation. 

Engquist (1994) menar att man underlättar att en förändring inte ska leda till oro genom 
klara tydliga mål, att tala öppet om problem och att tillåta konflikter. För mycket ångest le-
der till blockering och psykologiskt försvar medan för stor trygghet inte motiverar till några 
förändringar. Det är därför viktigt att hitta en balans mellan trygghet och ångest.  

Frey (1999) menar att rolloklarhet kan uppstå då nya personer tillträder i företaget. Den ny-
tillträdde söker ofta information hos ledare eller en likasinnad person. Informationen kan 
bli ifrågasatt av någon tredje part både indirekt och offentligt, vilket kan leda till rollkonflik-
ter. 

2.4 Konflikthantering och förebyggande åtgärder 
Tidigare har vi redogjort vad konflikt och rollkonflikt är. Nedan följer uppgifter om hur 
man identifierar, förebygger, hanterar, kontrollerar, leder och löser konflikter. Ska man göra 
det? Finns det metoder, modeller eller angreppssätt för att hjälpa företag med dessa frågor? 

Enligt Ellmin (1992) består konflikthantering av två huvudproblem: Konfliktanalys och 
konfliktlösning. I konfliktanalysen söks orsakerna till spänningarna, oförenligheten eller vad 
verkan av konflikten är. Konfliktlösningen kan startas utan en djupare analys, den så kallade 
”pang på” -metoden. Ett exempel på detta är när parterna i en diskussion lägger fram sina 
åsikter utan att lyssna på varandra. Att inte göra en ordentlig konfliktanalys leder enligt 
Ellmin (1992) ofta till att parterna antingen separeras genom omorganisation eller att par-
terna hålls på gott humör genom att inte ge någon av parterna fördelar, eller att låtsas att 
konflikten inte finns och lägga ner diskussionerna. 

2.4.1 Identifiera konflikter 
Eftersom alla konflikter inte syns och hörs i organisationen är det bra att ha någon form av 
sökning för att ta reda på vilka konflikter som förekommer. Pickering (2002) har genom att 
dela upp konflikter i tre faser försökt visa att konflikter kan finnas i olika grader i organisa-
tionen. Första fasen är vardagliga bekymmer och dispyter och är konflikter med låg intensitet. 
Dessa problem kan enligt författaren övervinnas med samarbetsstrategier som undvikande 
och tillmötesgående. Till denna fas hör även förebyggande åtgärder såsom möten och för-
bättrad arbetsmiljö. Konflikter av andra fasen är svårare utmaningar och här finns det en 
konkurrens där en part vinner och en part förlorar vilket gör att insatsen är större. Hanter-
ing av konflikter i denna fas innebär att en ledningsstrategi måste finnas. Parterna kan inte 
lösa konflikten själva. Pickerings tredje fas är öppen konflikt. Här motiveras inte parterna av 
att vinna utan att såra och neutrala medlare kan vara nödvändiga.  
Konflikter utvecklas i organisationer och rör sig mellan dessa faser. Eftersom konflikter 
kan ändra karaktär från en relativt dold konflikt av första fasen till en konflikt av tredje fa-
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sen på kort tid är det viktigt att identifiera och känna till vilka konflikter som finns i organi-
sationen (Pickering, 2002).   
En metod att identifiera konflikter i organisationer är att använda sig av webbfrågeformu-
lär, så kallade Conflict Resolution Questionnaire (CRQ). Fördelen är att man med få resur-
ser kan erhålla information från många anställda. Detta är dock enligt Henning (2004) ett 
mindre bra sätt att ta reda på konfliktfaktorer inom organisationer. Författarens studie visar 
att metoden ger en svag tillförlitlighet. Det är bättre att föra en dialog, vilket diskuteras mer 
ingående nedan. 

2.4.2 Hantera existerande konflikter 
Det är vanligt att man enbart ser konflikter som något negativt för företag. Därför är kon-
fliktlösning en vanlig term när det handlar om konflikter. Det är dock ingen självklarhet att 
konflikterna behöver elimineras (Larsen, 2002). Ellmin (1992) talar om skillnaden på att 
kontrollera, leda eller lösa konflikter. Det är enligt författaren en skillnad i ambitionsnivå 
mellan de tre sätten, vilka förklaras nedan.  

Genom att kontrollera en konflikt låter man den inte utvecklas fritt utan man påverkar dess 
innehåll, form och konsekvenser. Man försöker dock att inte lösa konflikten utan minska 
utlösande händelser och påverka innehållet. Exempelvis begränsa att de berörda parterna 
träffas, skjuta upp beslut eller lägga frågor åt sidan. På detta sätt försöker man kontrollera 
konfliktfältet.(Ellmin, 1992) 

Man kan påverka formen för hur konflikten får hanteras exempelvis genom att reglera hur 
man får träffas och vilka beslut som får tas. (Ellmin, 1992) 

Genom att kontrollera konsekvenserna höjer man toleransen för hur mycket konflikter de be-
rörda kan hantera. Toleransen kan höjas genom att man låter de berörda ventilera sina tan-
kar eller genom att ge de mest utsatta sitt stöd. (Ellmin, 1992) 

Om man försöker leda konflikten så försöker man påverka själva dynamiken i konfliktsitua-
tionen. Exempelvis är att leda en konflikt till att vara konstruktiv istället för destruktiv. (Ell-
min, 1992) 

Att lösa konflikter innebär att försöka ta bort konfliktorsakerna (Ellmin, 1992). Det går 
dock inte alltid att eliminera orsakerna. Orsakerna kan vara vitala för företaget i andra 
sammanhang. 

Enligt Pickering (2002) finns det fem vedertagna sätt att hantera en konflikt. Dessa sätt vi-
sas i vad författaren kallar konflikthanteringsmodellen. Författaren talar om undvikande, 
dominans, tillmötesgående, samarbete samt kompromiss. Enligt Pickering väljer man ett av 
dessa sätt när en konflikt ska hanteras. Mer ingående förklaringar om denna modell kunde 
tyvärr inte hittas. 

2.4.3 Metoder, modeller eller angreppssätt för att hantera existerande 
konflikter. 

Vad vi nedan kommer att beskriva är två modeller för konflikthantering där experthjälp tas 
in. Modellerna fungerar som en ram inom vilken man kan analysera, kontrollera, leda och 
lösa konflikter. Man får enligt författarna igång en process. 

Roger Ellmin (1992) har utformat en arbetsmodell som består av fem steg. Metoden an-
vänds när företaget tar in experthjälp och stegen är utgångspunkter för att en person ska ta 
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ett uppdrag. Genom att de fem utgångspunkterna godtas av uppdragsgivaren förhindras att 
konflikt uppstår. Första steget är dialog och syftar på att parterna i en konflikt måste vilja gå 
in i en dialog. En utomstående går in i en dialog med parterna och alla ska vara med och 
definiera konflikten. Parterna måste vara tydliga och kunna stå för det. Det andra steget är 
analys och innebär att parterna måste analysera deras egen roll i konflikten. Parterna måste 
ha samma referensram av begrepp så att de kan förstå varandra. Steg 3 är beslut och här är 
det viktigt att parterna är överens om hur beslut ska fattas. När beslut sker måste alla parter 
förstå innebörden och konsekvenserna av beslutet och det måste finnas en personlig me-
ning med beslutet. Steg fyra är handling och innebär att man tillämpar besluten rent prak-
tiskt. Det sista och femte steget är utvärdering där betydelsen av ändringarna som genom-
förts med avseende på arbete och relationer prövas.  

Vi ser detta som en bra översiktlig plan för hur en konflikt som redan har uppstått i organi-
sationen kan hanteras. Vid långtgående konflikter som berör många anställda tycker vi att 
en mer ingående och formell modell är användbar. Nedan förklaras en lämplig modell: 

Enligt Kressel (2000) är medling, det vill säga att en tredje part involveras, speciellt lycko-
samt för att komma över följande hinder.  

• Hinder mellan personer, såsom dålig kommunikation och intensiva negativa käns-
lor. 

• Faktiska hinder, vilka kan vara stark oenighet om huvudfrågor, uppfattad ofören-
lighet av intressen, och olika uppfattningar om fakta. 

• Processmässiga hinder, som vid återvändsgränd i diskussioner eller när inga diskus-
sioner kan upprätthållas överhuvudtaget. 

Kressel (2000) menar att en modell vid namn ”Tolv faser för medling” (”Twelve stages of 
mediator moves”) är bra vid mer omfattande konflikter där medlare behövs. Modellen är 
framtagen av Moore (1996) och består följaktligen av dessa tolv steg: 

Steg 1: Etablera relationer med de tvistande parterna. 

Steg 2: Välja strategi. 

Steg 3: Samla in och analysera bakgrundsinformation. 

Steg 4: Designa detaljerad plan för medling 

Steg 5: Bygga tillit och samarbete. 

Steg 6: Påbörja medlarsammankomst. 

Steg 7: Definiera ämnen och sätta upp en agenda 

Steg 8: Blottlägga parternas dolda intressen. 

Steg 9: Generera urval av uppgörelser. 

Steg 10: Bestämma val av uppgörelse. 

Steg 11: Stutgiltig förhandling. 

Steg 12: Upprätta formell uppgörelse. 

 11



2. Referensmodell 

Vilket framgår av modellen ingår både konfliktanalys och konfliktlösning.  

Vi väljer att inte gå djupare in på ovanstående modeller eftersom vi endast vill beskriva des-
sa kort och belysa vilka alternativ som finns. 

2.5 Sammanfattning 
Anställda på ett IT-konsultföretag har ett kunskapsbaserat arbetssätt. Kärnkompetensen, 
som företaget erbjuder till sina kunder, är beroende på vad de har för inriktning. Det ställs 
därmed höga krav på IT-konsulternas förmåga att veta vad som ligger i tiden. Generellt har 
IT-konsultföretag en platt organisation där den individuella personens ansvar är betydande. 
Det är därför viktigt för IT-konsultorganisationerna att personalen kan utföra sina arbets-
uppgifter på bästa möjliga sätt.  

Samtidigt som personalen arbetar i projekt så lever de också nära kunden. Personalen mås-
te därmed gå in i olika roller för att passa in i den aktuella miljön. Mellan de anställdas roller 
kan det uppstå konflikter. Litteratur om roller, konflikter och rollkonflikter med koppling 
till IT-konsultverksamhet är dock bristfällig. Personalen i IT-konsultföretag arbetar mycket 
i grupper och samarbetar samtidigt med olika roller. Roll är de förväntningar och normer 
som ställs på en person i en grupp (Jeffmar, 1987). Rollinnehavaren måste enligt Cooper et 
al. (2001) veta vilka förväntningar som ställs, vilka aktiviteter som måste utföras och vilka 
konsekvenser prestationen kan leda till för att kunna prestera bra. Enligt Cooper et al. 
(2001) kan otillfredsställelse i en roll uppstå genom rolloklarhet eller genom rollkonflikt. Av 
våra definitioner av roll, konflikt och rollkonflikt kan vi se att viktiga företeelser inom om-
rådet är förväntningar, krav, rolloklarhet, rättigheter, skyldigheter, ansvar och kommunika-
tion. Rolloklarheter leder till sämre effektivitet genom att det ökar risken att den anställde 
känner otillfredsställelse och oro (Cooper et al., 2001). Rollkonflikter kan leda till minskad 
tillfredställelse och i sin tur stress och oro på arbetet (Cooper et al., 2001).  Cooper et al. 
(2001) delar upp rollkonflikter i fyra olika kategorier.  

Författarens första kategori är rollkonflikter mellan rollinnehavarens värderingar och det definierade 
rollbeteendet. För att ta reda på om det är konflikt inom en roll anser vi att man måste veta 
hur rollen är definierad, vilka skyldigheter och vilket ansvar som ligger i rollen. Det är också 
viktigt att ta reda på rollinnehavarens värderingar. Genom att jämföra detta kan man se om 
det är konflikt inom rollen. 

Andra kategorin: Studera resursfördelningen mellan rollerna. Det är i detta fall lämpligt att studera 
exempelvis fördelning av tid, hjälpmedel och information. 

Tredje kategorin: Kontrollera om anställda har flera roller och om de motverkar varandra. Undersök-
ning om en anställd har flera roller och om rollerna hindrar varandra. Det är även viktigt att 
utreda om den anställda har för många roller så kallad rollöverbelastning (role overload) 
(Handy, 1999). 

Fjärde kategorin: Konflikter mellan förväntningar och organisationens krav  
Uppträder i form av motstridiga riktlinjer, konflikt mellan efterfrågningar från andra och 
oförenliga utvecklingsstandarder.   

Hantering av konflikter innebär inte enbart att ta bort konfliktorsaken. Enligt Ellmin (1992) 
måste analys ske före konfliktlösning kan vara aktuellt. Konflikter kan vara olika synliga i 
organisationen beroende på konflikternas intensitet. Det finns olika sätt att klassificera in-
tensiteten i konflikter. Pickering (2002) har gjort det i tre faser där de två högsta nivåerna av 
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konflikt inte kan hanteras utan medlare eller ledningsstrategi. För att identifiera de konflik-
ter som inte syns kan man använda sig av webbfrågeformulär vilket dock genom studie har 
visat sig ge svag tillförlitlighet (Henning, 2004). Det bästa är istället att upptäcka konflikter-
na genom en dialog med medarbetarna. För att sedan hantera konflikterna kan företaget 
använda sig av termerna undvikande, dominans, tillmötesgående, samarbete samt kom-
promiss (Pickering, 2002). Ett annat hanteringssätt är att antingen kontrollera, leda eller 
lösa konflikterna. Från att kontrollera konflikter, där man inte låter konflikten verka helt 
fritt, till att leda konflikter där man försöker göra konflikten konstruktiv, till den högsta 
ambitionsnivån, lösa konflikter, som innebär att man eliminerar orsakerna (Ellmin, 1992). 
Vilken åtgärd som görs beror på företagets situation. Det finns modeller som försöker 
strukturera och visa hur konflikthantering bör göras. Ellmin talar om dialog, analys, beslut, 
handling och utvärdering medan Moore i sin modell inriktar sig på lite större konflikter 
med en tolvstegsmodell i medlingsteknik. Jämför man Ellmins och Moores modell menar 
vi att steget utvärdering, vad uppgörelsen ledde till när den verkställdes, saknas i Moores 
modell. 
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3 Metod 
I kapitlet redogörs för hur vi ska gå tillväga för att uppnå vårt syfte. Vi beskriver hur empirin ska genom-
föras och hur vi ser på vår undersökning i mening av ansats, förhållningssätt och kunskapskaraktärisering. 
Vi beskriver även hur analysen av empiriskt insamlad data ska göras. 

3.1 Ansats 
Uppsatsen är upprättad efter den kvalitativa ansatsen. Detta innebär att studien utreder, be-
skriver och förstår beteendet hos en bestämd grupp av personer. Enligt Lundahl och Skär-
vad (1999) ingår de värderingar, attityder och föreställningar som respondenten har. Alter-
nativen hade varit att välja en kvantitativ ansats eller en kombination av de båda. Vi anser 
dock att dessa alternativ inte passar ihop med vårt syfte. Detta på grund av att vårt syfte är 
mer inriktat på att utforska och än på att bevisa med typiska variabler. I vår studie ämnar vi 
att utveckla råd för hur man kan hantera och förebygga rollkonflikter, inte bevisa att dessa 
existerar eller hur många företag som har det. En kvantitativ ansats lämpar sig inte för vårt 
mål och således bör man enligt Merriam (2001) utföra sin undersökning kvalitativt. Liksom 
Merriam framhåller också Patel och Davidsson (2003) att man med ett sådant syfte bör an-
vända sig av verbala analysmetoder.  

Vi har arbetat med kontinuerliga undersökningar, vilket är det typiska för den kvalitativa 
enligt Patel och Davidsson (2003). Undersökningen har gjorts genom dialog med en fors-
kare, en erfaren IT-konsult samt intervjuer med IT-konsulter på de aktuella företagen. Vid 
varje möte har ny förståelse inskaffats för att användas i den fortsatta undersökningen. 
Dessa kontinuerliga undersökningar har gjort att vi fått fortlöpande förslag vilket leder till 
nya insikter och uppgifter i uppsatsen.  

I och med intervjuerna med IT-konsulterna kommer vi även att reflektera över de anställ-
das värderingar vilket hör till den kvalitativa ansatsen, anser Patel och Davidsson (2003). 
Det hermeneutiska synsättet är karakteristiskt för denna typ av arbete då vi samlar informa-
tion och tolkar denna tillsammans med personliga idéer. Mer om detta vetenskapliga för-
hållningssätt nedan. 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Utifrån ovanstående ansats har vi valt ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom vi ansåg 
att det lämpade oss bäst för att genomföra studien (mer om detta nedan). Förhållningssät-
tet är en av de två rådande vetenskapliga huvudinriktningarna enligt Eriksson & Wiedershe-
im-Paul (2001). Molander (1988) menar att vårt val skiljer sig från det andra förhållningssät-
tet, positivismen, som tar avstånd från subjektivitet, det vill säga spekulationer och anta-
ganden. Eftersom vår uppsats är skildrande med en kvalitativ ansats, vilket vi förklarade 
ovan, accepterar vi att slutsatserna inte helt kan undgå att påverkas av våra uppfattningar 
och lärdomar.  
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Ett tydliggörande av vårt förhållningssätt illustreras med den hermeneutiska spiralen: 

 
Figur 3.1. Den hermeneutiska spiralen.  (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001) 

För att öka förståelsen av innehållet i uppsatsen placerar vi referensramen före metodkapit-
let. Detta har vi gjort för att vi har åsikten att det behövs förkunskaper i detta ämne före vi 
bestämmer metod. Dessa förkunskaper har gett oss förståelse, i likhet med spiralen ovan. Vi 
har sedan fört en dialog med en erfaren forskare inom vårt studieområde samt en rutinerad 
IT-konsult sedan tio år tillbaka. Dialogen handlade främst om utveckling kring referens-
modell och intervjufrågor. Det är även referensmodellen som ligger till grund för den valda 
metoden. Detta upplägg stödjer det hermeneutiskt förhållningssättet enligt Molander 
(1988), ”ingen förståelse utan förförståelse” (s. 232). Genom forskaren kom vi även fram till vilka 
företag som var lämpliga att intervjua. Vi har sedan gått igenom och tolkat hans information 
vilket har lett oss till ny förståelse. Vi har använt oss av samma förhållningssätt när vi tolkat 
uppgifter från företagens anställda. Vår tolkningsprocess består av att först förstå den ”sub-
jektiva verkligheten” hos de personer som vi samtalat med (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 103). 
Detta innebär att vi reflekterar över IT-konsulternas och forskarens värderingar, hur de ser 
på verkligheten och vilka motiv de har (Lundahl & Skärvad, 1999). Vår förhoppning är att 
konsulternas och forskarens bidrag gör uppsatsen verklighetsförankrad respektive veten-
skaplig. Därefter behandlar vi personernas ”subjektiva logik” för att få en mer pålitlig tolk-
ning (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 103). Här ingår det att kontrollera så att tolkningen av 
konsulterna är meningsfull, nyskapande och skapar nya insikter (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Den större delen av pålitligheten kommer vi att kontrollera genom att analysera responden-
tens svar med litteratur på området som är angiven i referensmodellen (kapitel 2). Vi kom-
mer även tillämpa väsensmetoden (begreppet förklaras i kapitel 3.6) enligt Eneroth (1984) i 
vår tolkning. Genom metoden ämnar vi att finna det som kännetecknar och eventuellt är 
gemensamt för alla IT-konsultföretag (mer om detta i kapitel 3.6). Tillämpningen av meto-
den innebär att vi kan få en mer generell bild av IT-konsultbranschen relaterat till rollkon-
flikter. Vi påpekar att vår tolkningsprocess kommer att tillföra en rad nya uppgifter om IT-
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konsultföretag och dess egenskaper. Processen kommer även att ge meningsfull informa-
tion om hur rollkonflikter kan uppkomma, hanteras och förebyggas i IT-konsultföretag.  

3.3 Kunskapskaraktärisering 
Kunskapskaraktärisering används för att värdera kunskapen och lägga upp en plan för hur 
det fortsatta kunskapsutvecklandet ska ske. Det finns enligt Goldkuhl (1998) flera kategori-
er av kunskap. Nedan beskriver vi vilka kategorier vi har använt oss av i denna uppsats och 
varför vi har valt dessa.  

För det första har vi använt hos av den kategoriella kunskapen vilken är den mest grund-
läggande formen. Alla andra kategorier innehåller denna form och den behandlar definitio-
ner av begrepp. Vi har valt att använda oss av denna form för att förklara ett antal svårde-
finierade ord och teorier som är utan klara preciseringar. Dessa förklaringar hanteras främst 
i referensmodellen. Exempel på detta är engelska begrepp som det inte finns någon direkt 
översättning till på svenska. Vi har vid förklaringar av dessa begrepp försökt att måla upp 
en så klar bild som möjligt. Här är den förklarande kunskapsklassen använd, vilket innebär att 
vi beskriver varför något är på ett speciellt sätt (Goldkuhl, 1998). Eriksson & Wiedersheim-
Paul (2001) anser att val av klassificeringar, perspektiv, begrepp och termer är av betydande 
värde. Vi menar även att dessa begreppsförklaringar har varit nödvändiga i vår uppsats för 
att skapa en grundförståelse i uppsatsen kring rollkonflikter. 

I vår studie har vi även använt oss av egenskapsbestämmande kunskap, det vill säga formen 
som beskriver kännetecken hos ett indelat och studerat fenomen. Vi har valt denna form 
för att kunna inrikta oss på rollkonflikter inom IT-konsultverksamheten samt dess egen-
skaper. Det kan föras en argumentation att studien innehåller för många generella begrepp. 
Detta har vi gjort medvetet eftersom tidigare forskning inom det speciella studieområdet är 
bristfällig. Vi ser det som vår uppgift att minska denna brist något. 

Karaktäriserande kunskap är specialiserad på att förklara vad något är medan ”förklaringar talar 
om varför något är som det är” (Goldkuhl, 1998, s. 19). Vi förklarar hur något är genom kun-
skap från intervjuer på IT-konsultföretag. Genom detta perspektiv gör vi en egen tolkning 
av den studerade företeelsen, se figur 3.1. Detta leder till att vi ”översätter tidigare kunskap till 
nya innebörder” (Goldkuhl, 1998, s. 20). 

3.4 Frågor och urval 
Frågor 
Frågorna som vi kommit fram till finns i bilaga 1 (s. 40-41). Frågorna är gjorda genom stöd 
av referensmodellen, dialog med en IT-forskare och intervju med en IT-konsult. Genom 
referensmodellen blev vi medvetna om rollkonflikter och hur de kan påverka organisatio-
nen och anställda. Dialogen och intervjun fungerade som en kontroll på att vi hade uppfat-
tat information korrekt och att viktiga delar inte saknades. Enligt Eriksson & Wiedersheim-
Paul (2001) finns möjlighet till djupare förbindelse och gemensam förståelse med respon-
denten vid intervjuer. För att skapa denna möjlighet förde vi en dialog med en forskare 
inom IT för att få råd. Vi kunde sedan bestämma vilka frågor som var lämpliga att ställa. Vi 
intervjuade även en IT-konsult som arbetat inom branschen i drygt tio år. Intervjun hand-
lade om frågorna vi skulle ställa till IT-konsultföretagen. Frågor vi ställde till honom var 
bland annat: Är frågorna lämpliga? Vilka förslag har du på nya frågor? Vilka frågor kan 
strykas eller omformuleras? Med hans hjälp gjorde vi vissa ändringar och tillägg bland frå-
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gorna som vi skulle ställa till IT-konsultföretagen. Den främsta ändringen bestod av om-
formuleringar vilket gjorde frågorna mer specifika och lättförståliga.  

I problemdiskussion och referensmodell diskuterades att dålig kommunikation och stress 
är de två främsta orsakerna till rollkonflikter. Vi tar därför upp ett antal frågor om kommu-
nikation och stress på företaget. För att få ett så korrekt resultat som möjligt har vi försökt 
att undvika direkta frågor som till exempel, har ni några rollkonflikter och hur förebygger 
ni dessa? Detta gör vi dels för att underlätta för respondenten och dels för att undvika 
känsliga frågor. Vi har istället koncentrerat oss på att analysera frågorna med hjälp av refe-
rensmodellen för att få svar på våra problemfrågeställningar. 

 
Urval - företag och personer 
IT-forskaren gav oss ett par råd när det gällde val av företag. Han menade att vi skulle in-
rikta oss på företag som liknade varandra vad det gällde antal anställda och typ av inrikt-
ning. Han ansåg även att de inte skulle vara allt för stora men inte heller allt för små. Stora 
företag med femtio anställda eller mer skulle vi ha svårt att få inblick i. Företag med fåtal 
anställda skulle ha en för liten och enkel organisationsstruktur. För att få storleksmässigt 
likartade företag och enligt råden ovan kom vi fram till att 20-50 anställda passade bra för 
vår studie. Urvalet av företag gjordes sedan genom kontroll av anställda och typ av inrikt-
ning i databasen Affärsdata. Då vi inte fann företagets inriktning i Affärsdata hittade vi det-
ta på respektive bolags webbplats. På grund av vissa parametrar som tid och pengar be-
gränsade vi vår undersökning till Jönköping/Huskvarna och med sex stycken företag. Stu-
dien avser att omfatta IT-konsultföretag med kontor stationerat i Jönköping/Huskvarna. 
Vårt urval gör således ingen skillnad på om det är ett lokalt företag i Jönköping/Huskvarna, 
större företag med kontor bland annat i Jönköping/Huskvarna, eller om det är ett dotter-
bolag till en företagskoncern. Vi fick positivt svar från samtliga företag varav ett företag 
kunde endast erbjuda en respondent. Vår önskan var att intervjua en person med lednings-
ansvar och en utan, vilken uppfylldes på de fem andra företagen. Detta för att få en så kor-
rekt bild av verkligheten på företaget som möjligt. Det ska dock tilläggas att det är svårt att 
fånga upp företagets egenskaper, kultur och karaktär på en till en och en halv timma och 
bedöma sanningshalten i detta. Det skulle ha varit lämpligare med längre besök eller fall-
studier. Sådana tillvägagångssätt skulle dock kräva mer tid för studien än vad vi har tillgång 
till. Uppsatsen kunde därmed fått ett mer korrekt resultat. För att minska denna negativa 
påverkan har vi istället arbetat med att få våra frågor och vårt urval så väl anpassat till stu-
dien som möjligt, vilket vi beskrev ovan. Vi intervjuade elva personer och hade därmed ett 
bortfall på en person. 

3.4.1 Vi planerade intervjuerna efter nedanstående mall 
Respondenter 
Respondenterna arbetar på ett IT-konsultföretag som har kontor i Jönköping/Huskvarna. 
Företaget har 20-50 anställda, två av dessa svarar på våra frågor, en med ledningsansvar 
och en utan.  

Antal 
Tolv stycken, två personer på sex företag. 
 
Perspektiv 
Vi ser det utifrån personalens arbetssituation som antingen kan vara i chefsposition eller 
utan ledningsansvar. Vår avsikt med intervjuerna är att få en generell bild över hur rollkon-
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flikter hanteras, förebyggs och uppkommer i företagen. Vi avser därmed att även ta upp sa-
ker som mer indirekt belyser IT som t.ex. om företagen har en handlingsplan för att hante-
ra konflikter, nuvarande arbetssituation för personen och dess arbetsroller.  

3.5 Intervjuerna 
Intervjuerna är utförda efter ett eget tillvägagångssätt som förklaras nedan. Tillvägagångs-
sättet har hög validitet (begreppet förklaras i kapitel 3.7) i fokus för att få en så tillförlitlig 
uppsats som möjligt. Vid första kontakten med företagen berättade vi enbart att intervjuer-
na skulle handla om arbetsmiljöfrågor av mer psykologisk karaktär. Även under intervjun 
nämner vi inte konflikter förrän i slutet. I och med detta svarar respondenten på ungefär 95 
% av frågorna utan någon direkt härledning till konflikter. Detta förhållningssätt anser vi 
ledde till öppna respondenter. 
Vi medverkade båda och antecknade vid samtliga intervjuer förutom vid ett tillfälle. Vid 
detta tillfälle delade vi upp oss och genomförde en intervju var. Att ha två intervjuare ansåg 
vi var mest fördelaktigt. Det ökade chansen att fånga upp så mycket som möjligt både 
skriftligt och genom bättre följdfrågor. Vi hade båda olika infallsvinklar och uppfattade sa-
ker på olika sätt. Vi ansåg även att skriva ner svaren istället för att spela in på band ökar 
öppenheten hos respondenterna. Samma dag eller dagen efter renskrivs intervjuerna för att 
undvika att vissa detaljer faller i glömska. Vid tillfällen oklarheter existerade skickades e-
post till berörd respondent. 

3.6 Planerat tillvägagångssätt för sammanställning av inter-
vjuer och analys 

Sammanställningen av intervjuerna kommer att ordnas efter intervjufrågorna, som återfinns 
i bilaga 1. Samtliga respondenters svar är sammanslagna för att ge en generell bild över 
kommunikationen, resurserna och de eventuella rollkonflikterna i IT-konsultföretagen. 
Vårt mål med studien, vilket vi nämnde i syftet (kapitel 1.4), är inte att göra en jämförelse 
mellan de studerande företagen utan att istället utveckla råd för hur rollkonflikter kan upp-
komma, förebyggas och hanteras i IT-konsultbranschen. Vi organiserar upplägget i denna 
sammanställning i enlighet med detta mål. För att nå målet har vi kommit fram till att dålig 
kommunikation, bristande resurser och meningsskiljaktigheter är potentiella orsaker till 
rollkonflikter i organisationer, enligt litteratur på området (kapitel 1.3 och 2.3.1). Efter ned-
skrivningen av intervjuerna behöver data sammanfattas och struktureras upp så att materia-
let blir greppbart till tolkning (tolkningsprocessen beskrivs i kapitel 3.2). Enligt Bryman 
(2002) är en kvalitativ forskningsstrategi induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin 
art. Induktiv innebär slutledning till ett generellt samband från ett antal enskilda fall (Natio-
nalencyklopedin, 2005a). Bryman (1997) uttalar sig också att tolkning är den grundläggande 
faktorn i kvalitativ forskning. Under sammanställningen kommer väsensmetoden att an-
vändas som en datainsamlingsmetod och vi avser att sammanfatta omfattande data från in-
tervjuerna på ett strukturerat sätt. Väsensmetoden innebär att försöka finna det som känne-
tecknar och eventuellt är gemensamt för alla fall av företeelsen (Eneroth, 1984). Vi anser 
att metoden är lämplig eftersom vi vill få en mer allmän bild över det studerade. Genom 
metoden kan vi fastställa de verkligt gemensamma kvaliteterna för alla fall av företeelsen 
(Eneroth, 1984). Vår tanke är alltså att söka igenom vår data efter gemensamma och sär-
skiljande attribut för att på så sätt beskriva vad som kännetecknar det studerade. Väsensty-
pen kallas det som är det centrala hos de studerade fallen. Varje fall har därutöver även 
andra egenskaper än väsentypens (Eneroth, 1984). Vilka skillnader som uppkom mellan de 
studerade företagen förklaras i nästa kapitel. Vi kommer dock inte att vara totalt strikta till 
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väsensmetoden utan även att ta upp vissa egenskaper som sticker ut och alltså inte påträffas 
i alla företag men känns väsentliga och har en koppling till referensmodellen.  
Andra metoder för sammanställning, strukturering och begreppsbildning av kvalitativ data 
är idealtypsmetoden där karikatyrer görs på de fall man undersökt. Grupperingar görs av 
fallen i konstruerade idealtyper. Ett fall behöver inte och har oftast inte alla idealtypens 
egenskaper (Eneroth, 1984). Ytterligare en metod är Grounded-theory-metoden där man 
sammanfattar och grupperar all data i kategorier, dimensioner och kvaliteter (Eneroth, 
1984). Vi valde väsensmetoden framför de andra eftersom vi avsåg att dra en så generell 
bild som möjligt av IT-konsultbranschen och vi kom fram till att metoden uppfyllde detta 
krav. 

Eftersom frågorna är känsliga så behandlas dessa anonymt, utan namn på person och före-
tag.Analysen kommer att genomföras genom att vi delar upp sammanställningen av inter-
vjuerna utifrån syftet och analyserar kring roller och rollkonflikters uppkomst, förebyggan-
de och hantering i IT-konsultföretag. Avsikten är att göra analys utifrån vad respondenter-
na svarade kring kommunikationer, meningsskiljaktigheter, resurser och konflikter. Detta 
kommer sedan jämföras med litteraturen i referensmodellen för att komma fram till upp-
satsens problemfrågor: Vad karaktäriserar rollkonflikter i IT-konsultföretag? Hur kan inter-
na rollkonflikter uppkomma, hanteras och förebyggas  i IT-konsultföretag? Vi kommer, 
vilket väsensmetoden föreskriver, att dra de samband som finns mellan respondenternas 
svar om kommunikation, resurser, meningsskiljaktigheter och konflikter för att komma 
fram till studiens svar på frågan. Huvudsambanden som förekommer är roller, rollkonflik-
ters uppkomst, förebyggande åtgärder och hantering. Vi avser att främst ta upp det vi upp-
fattade vara viktigt utifrån respondentens svar. Främst de gemensamma attribut vi finner 
men även vissa särskiljande egenskaper. 

3.7 Uppsatsens tillförlitlighet  
Metodbegreppen validitet och reliabilitet är olika beroende på om undersökningen är kvanti-
tativ eller kvalitativ. I en kvantitativ studie innebär validitet att mäta vad man avser att mäta 
och reliabilitet att mätningen gjorts med kvalitet och logisk riktighet (Eriksson & Wieder-
sheim-Paul 2001). I vår kvalitativa undersökning omfattar validitet forskningsprocessens alla 
delar och inte enbart datainsamlingen (Patel & Davidsson, 2003). Författarna menar också 
att när det gäller själva datainsamlingen är validiteten beroende på hur bra forskaren kan 
skaffa underlag till att göra trovärdiga tolkningar av den studerades livsvärld. Vi förutsätter 
att validitet kommer att bli god i uppsatsen eftersom vi använder grundlig litteratur och 
upp till elva personliga intervjuer.  

Det är viktigt att tänka på att våra egna uppfattningar kan påverka studien till viss del. Detta 
kan visa sig genom vi belyser vissa saker som kanske andra författare inte skulle uppmärk-
samma på samma sätt. Vi gör dock en bedömning utifrån IT-konsultföretagens rådande si-
tuation och vad de belyste i sina svar. Detta ligger i likhet med konceptet reliabilitet i en kva-
litativ studie som ”bör ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället”  
(Patel & Davidsson, 2003, s.  103).  
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4 Sammanställning av intervjuer 
I detta kapitel sammanställs empirisk data på ett strukturerat sätt för att ge möjlighet till senare analys. 

4.1 Skillnader mellan de studerade företagen 
Vi har inte identifierat många skillnader mellan företagen. Den största är dock att ett av fö-
retagen har en matrisorganisation (begreppet förklaras i bilaga 2) medan de andra fem har 
likartade platta organisationer som arbetar verksamhetsnära. En annan skillnad är att vissa 
företag kom till genom sammanslagning medan andra har växt naturligt. En tredje skillnad 
är att två företag arbetar med större projekt och har mindre antal kunder än de andra. Då 
det förekommer fler beaktansvärda skillnader nämns dessa i relation till varandra nedan.  

4.2 Synonymordlista 
Samtliga respondenter i studien använder sitt företags begreppsapparat. För att förenkla för 
läsaren och behålla anonymiteten för de studerade företagen och respondenterna har vi 
gjort en synonymordlista nedan. Termerna används i mixad form, oavsett företagets egna 
uttryck.  

– Anställda – medarbetare – teamarbetare – personal 

– Team – avdelning  

– Intranät - Intranet – internwebb 

– Han, honom kan även vara en kvinna 

– Bolag – företag – organisation 

– Teamledare –avdelningschef – gruppledare 

– Chef – kan vara VD, teamledare, gruppledare eller avdelningschef. 

4.3 Kommunikation 
Mellan medarbetare 

Samtliga respondenter framhåller att kommunikationen är mycket bra i företaget, chefer 
betonar detta starkast. I varje studerad organisation anordnas möten i en eller annan form. 
Tätare sammankomster är vanligare när de anställda arbetar i projektform. Dessa möten fö-
rekommer oftast en gång i veckan eller varannan vecka. Möten då hela företaget är samlat 
sker i regel en gång i månaden eller en gång varannan månad. Ett av företagen anordnar 
dock avdelningsmöten en gång i månaden och företagsinformation två till tre gånger om 
året. Enligt VD:n hinner han inte med fler möten på grund av att han är involverad i större 
projekt med viktiga kunder. 

Det är delade åsikter mellan företagen om hur kommunikationen fungerar mellan säljare 
och konsulter. Ett företag har säljchefen medverkande på konsultgruppens möten. Samma 
företag visar även statistik via sitt intranät som både konsulter och säljare har tillgång till. 
Detta förbättrar kommunikationen mellan säljare och tekniker, menar en säljare. De fem 
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andra företagen använder intranätet till att sköta tidsrapportering av projekt och distribuera 
interna dokument. Enligt en chef är det svårt att få ut informationen via denna väg, det är 
lättare för de anställda att ta till sig informationen på ett strukturerat möte menar han. 
Denna åsikt delar de andra respondenterna som alla anser att möten förbättrar kommuni-
kationen i företaget. Trots möten och internwebb kan det förekomma problem. En konsult 
anser att det ligger för mycket säljansvar på honom. Hans skyldighet har även blivit att leta 
kunder vilket har gjort att han har en för stor arbetsbörda. Företaget har beslutat att nyan-
ställa för att förbättra situationen. 

För att gagna kommunikationen arrangeras även aktiviteter för personalen. Det är dock 
olika mellan organisationerna om det förkommer företagsinformation och utbildning sam-
tidigt. Aktiviteter som förekommer är främst julfester, go-cart, golf, bowling och företags-
jippon. 

Samtliga företag säger att man har en öppen dialog med högt i tak. En konsult menar att 
”man kan säga vad man vill utan att bli hängd”. Två respondenter säger att vissa har den per-
sonligheten att de inte vill tala offentligt och dela med sig av sina åsikter på möten. Enligt 
respondenterna själva så drar de sig dock inte för att säga vad de tycker och meddela om 
något är fel. En konsult menar dock att de flesta problem är bättre att ta enskilt med den 
berörda personen.  

Inom styrelsen 

Samarbetet inom styrelserna fungerar utan några större problem, medger cheferna i företa-
gen. De verkställande direktörerna har till stor del fria tyglar vad gäller bolagets resurser. 
Förhållandet mellan VD och styrelse rör sig oftast om lösningar på problem som leder till 
företagets utveckling. Ett av företagen har styrelsemöte två gånger per år medan de andra 
företagen har det i regel var eller varannan månad. Skillnaden på företagen är att det först-
nämnda även har en del av bolaget på annan ort. 

Ett av de studerade företagen har delats. Delningen var på grund av att det tidigare var 
toppstyrt, enligt en av cheferna på bolaget. Inriktningen är nu ändrad, ”vi har nytt folk och 
öppnare möten”, fortsätter han. 

Mellan chefer 

Möten med de olika avdelningscheferna anordnas för att upprätthålla kommunikationen. I 
en matrisorganisation är oklarhet om ansvar en risk, menar en VD. Om det förekommer 
oklarheter kan vissa saker hamna mellan två stolar, fortsätter han. I detta och i ett annat fö-
retag brukar ett par personer ta på sig ansvaret när det går bra medan ingen tar på sig an-
svaret då det går sämre. Ett byte till en annan organisationsform var dock planerad i företa-
get. 

Mellan chefer och medarbetare 

Informationen kommer ut vid fikabordet hos företaget som anordnar möten endast två 
gånger per år. Chefer på två andra företag anser att det är svårt att få tillfällen till möten på 
grund av de anställdas fulltecknade program. Man måste sätta kunden i första hand, säger 
en chef. För att lösa en del av detta problem anordnar två företag möten utanför ordinarie 
arbetstid. Ett av dessa har avdelningsmöten på onsdagskvällarna och låter personalen sluta 
tidigare på fredagarna. 
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Ett av företagen anordnar en ledarskapsutbildning för alla nyanställda chefer. Denna ut-
bildning ingår i introduktionen på företaget. Undervisningen sker vid fyra tillfällen och tre 
dagar åt gången. Utbildningen behandlar bland annat situationsanpassat ledarskap (läs mer 
nedan) vilket respondenten upplever som positivt. Han tycker även att denna typ av utbild-
ning, som fokuserar på hur ledare ska fungera i företaget, är bra och borde vara självklart i 
IT-konsultföretag.  

Ledarskapsutbildningen innehåller genomgång av: 

- Vilka personer som är viktiga för kontakter, den budgetering som företaget använ-
der och annan allmän information. 

- Personlig utvärdering, Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) som ger en person-
profil, vilket görs genom företaget Mercuri International. 

- SL-II© - Situationsanpassat ledarskap, innehåller: 
o Undervisning i att ge och ta kritik 
o Målstyrning, att arbeta mot gemensamma mål  
o Gruppdynamik, att få utbildning i hur gruppen ska fungera 

4.4 Meningsskiljaktigheter och konflikter 
Bland anställda 

Ungefär hälften av personerna svarade att det inte förekommer några meningsskiljaktighe-
ter, enbart diskussioner. Den andra hälften menade att det alltid förkommer meningsskilj-
aktigheter. Den senare gruppen menade att det är bra att folk har olika åsikter. Flertalet 
chefer nämner att det är viktigt att vara lyhörd och att ha en känsla för sin personal. ”Det 
svåra är inte att hantera meningsskiljaktigheter det svåra är att upptäcka dem.” Det är enligt perso-
nen viktigt att upptäcka dem i tid annars så kan det leda till konflikter som kan vara svåra 
att lösa. 

Meningsskiljaktigheter kan förekomma i och med arbetet. Flera kan ha olika bakgrund som 
leder till olika syn på saker och ting. Detta tycker de flesta är bra. Det är dock, enligt en 
chef, inte önskvärt att exempelvis teknikerna gräver ned sig alltför djupt i tekniska aspekter. 
Dessa aspekter kan yttra sig i att kunden ska ha det senaste operativsystemet eller den dy-
raste servern. Respondenten menar att man måste se det utifrån affärsnyttan och det vikti-
gaste är att funktionerna fungerar. 

Mellan chefer och medarbetare 

Ledningen lyssnar oftast på vad personalen har att säga, menar samtliga anställda. Ledning-
en tar dock inte alltid till sig det man säger, anser en konsult. 

De främsta meningsskiljaktigheterna är diskussion kring löner, bonus och kostnader för 
personalvård. Dessa diskussioner minskas genom att inte lova för mycket, tipsar en chef.  

Det är även meningsskiljaktigheter om företagets inriktning. Man kan inte satsa på vad som 
helst som till exempel Linux, menar en avdelningschef. Det måste stämma överens med fö-
retagets inriktning, fortsätter han. Att få fram idéer var dock enklare i ett av företagen som 
arbetade med synsättet att företaget ska vara lett underifrån. I detta bolag har ledningen 
godkänt många av de anställdas önskningar och förslag. Företaget undviker till och med att 
ta vissa beslut om de inte kommer underifrån. Respondenten menar att risken med detta är 
att arbetarna inte blir vana när det kommer beslut uppifrån. Detta skedde vid en omorgani-
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sation som företaget genomförde. Tanken var att avdelningarna på företaget skulle bli 
branschinriktade. Detta skedde dock inte i full utsträckning och ledningen ansåg det nöd-
vändigt att ge sig på ett antal punkter. Meningsskiljaktigheterna uppkom eftersom konsul-
terna blev tvungna att snabbt byta sina kunder, enligt en respondent. Respondenterna i fö-
retaget sa att det var viktigt att ha möten, speciellt under större förändringar och projekt för 
att undvika meningsskiljaktigheter. De som arbetat en tid drar sig inte för att säga vad de 
tycker på möten, enligt dem själva. Personerna säger att de brukar ta upp saker som sägs 
vid fikabordet. Flera verkställande direktörer menar att det är viktigt med en öppen dialog 
och att dörren alltid står öppen.  

4.5 Resurser 
Majoriteten av de anställda som är utan ledningsansvar, säger att man aldrig får tillräckligt 
med resurser. Personerna berättar dock att arbetet är fritt och det är upp till dem själva om 
de vill ha mer resurser eller inte. När vi pratar om dessa frågor nämner majoriteten uttryck-
en ”frihet under ansvar”, ”jag har en budget” eller liknande. Företagen skiljer sig dock åt vad det 
gäller kontroll av ansvar. I ett företag är det gruppledarens ansvar att ringa runt till de an-
ställda, för att höra om mer resurser krävs, medan i andra fall är det upp till de anställda att 
kontakta avdelningschefen. 

Huvuddelen av de anställda är medvetna om att det är viktigt att se hela företagsbilden. Fö-
retaget måste få in pengar som i slutändan ska generera lön och då kan de inte ge ut resur-
ser till höger och vänster är en allmän uppfattning. Cheferna menar även att de resurser 
som ges ut i form av utbildning och hjälpmedel måste stämma överens med företagets stra-
tegi och mål. 

Samtliga respondenter med ledningsansvar säger att de inte behövt säga upp folk på grund 
av lågkonjunkturen och IT-bubblan, den kan dock ha hämmat tillväxten och minskat 
nyinvesteringar menar de.  

Tid 

Många anställda upplever att mera tid skulle vara önskvärt, detta belyser främst de utan 
ledningsansvar. De som har ledningsansvar anser att det är deras sak att prioritera så att 
tidsbrist inte uppkommer. Vad det gäller den snabba förändringen i branschen känner en 
del att det är jobbigt. En person bävar att komma tillbaka efter semestern eftersom det har 
tillkommit så mycket nytt att lära sig. Genom kundens förfrågningar har han bra vetskap 
om ny information. Flera nämner att kunderna blir allt mer krävande och kunniga inom 
området. Det är inte lika lätt att sälja längre, vilket även är positivt för att det ställer krav på 
oss, menar en konsult.  

En VD som är involverad i flera och större projekt samtidigt upplever tidsbrist. Han menar 
att det är alltför viktiga kunder och för mycket ny kunskap behövs för att sätta in någon 
annan i projekten. Detta gör att han inte kan informera personalen om vad som händer 
inom företaget lika ofta som han velat.  

En nytillträdd chef känner att han behöver mer tid till sin ledarroll. Han är fortfarande in-
volverad i ett projekt som han arbetade med innan han blev chef. Han tillsammans med 
andra menar dock att lite tidspress är positivt och kan uppmuntra en till att jobba hårdare. 
Det är emellertid viktigt för ledningen att se till så att det inte går för långt och leder till ut-
brändhet. Tidspressen gör att man måste prioritera bort vissa saker menar en chef. Re-
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spondenten tar dock den stressen som finns, han är medveten om att han måste dra in sin 
egen lön. En säljare låter andra ta över hans kunder när han har mer jobb än vad han klarar 
av. Detta är dock känsligt eftersom det ligger provision i lönen. I första hand blir det då 
kunder som han inte kommer överens med.  

Kunskap om arbetet 

Alla anställda som vi samtalat med har ingen arbetsbeskrivning med klara instruktioner 
utan de flesta klarar detta genom sin erfarenhet eller utbildning. Ett par respondenter upp-
lever dock att bristande instruktioner gör det svårt att utföra sitt arbete. De flesta organisa-
tioner har emellertid någon form av guidebok som personalen ska följa till viss del. Denna 
är nedskriven i form av ett häfte eller så finns informationen på organisationens intranät. 
Guideboken innefattar oftast hur företaget jobbar i stort, dess vision, affärsidé och arbets-
miljö. De nyanställda får undervisning kring denna guidebok och övriga riktlinjer. Organi-
sationer som erbjuder någon ledarskapsutbildning eller traineeprogram ger samtidigt den 
anställde vissa arbetsinstruktioner. Utöver guidebok och arbetsinstruktioner har företagen 
ofta interna dokument där det bland annat står om övertidsersättning, reseersättning, tids-
rapportering, kundbemötande och klädstil. Om företaget har mycket specifika regler kan 
dessa rubbas på för att undvika konflikter.  

Det är inga problem för de anställda att gå på kurser som de önskar. Utbildningarna måste 
dock ha ett syfte och stämma överens med företagets strategier.  

Ansvar 

De som arbetat ett tag inom företaget vet hur ansvarsfördelningen ligger till. De andra har 
fått reda på fördelningen genom utbildning och tycker att detta fungerar bra. I en matrisor-
ganisation kan det dock bli oklarhet om ansvar, vilket vi nämnde ovan. I en platt organisa-
tion har personalen lättare för att fråga en person som passar honom bäst om rättigheter, 
skyldigheter och ansvarsområden istället för den närmsta chefen. Detta upplevde många 
anställda som en klar fördel. 

Hjälpmedel 

De anställda upplever inga hinder vad det gäller att få tillgång till olika hjälpmedel. Vissa 
kan dock uppleva oklarhet om vilka produkter som ska användas.  

Samtliga företag arbetar med modeller av olika slag för att strukturera upp projektarbetet. 
Tidsplaneringen kan oftast göras via webben och samtliga involverade kan se var projektet 
befinner sig i tidsramen. Detta gör att resurserna kan fördelas på ett korrekt sätt.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att personalen meddelar i tid om mer resurser behövs 
sättas in annars skjuter man problemen framför sig, menar respondenterna. 
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4.6 Rollkonflikters uppkomst 
Nyanställningar och företagssammanslagningar 

Vi har funnit att rollkonflikter främst uppstår vid en sammanslagning av olika företag eller 
då flera personer nyanställs under en kort period från olika företag. Under dessa tillfällen 
kan det bildas kulturkrockar som senare utvecklas till rollkonflikter. Grunden till kultur-
krocken är att nyanställd personal och nuvarande personal drar åt skilda håll. Den nyan-
ställda personalen har svårt att anpassa sig till den tidigare miljön eller så har företaget svårt 
att anpassa sig till de nyanställda. Ett exempel på detta är när unga och dominerande chefer 
som är ovana vid motsägningar möter motstånd från nyanställda, äldre och erfarna perso-
ner. Detta kan vara uppkomst till rollkonflikter mellan personal och anställda som grundar 
sig i olika personlighetsförväntningar. Dessa två exempel på rollkonflikter kan senare leda 
till att arbetsgivaren avskedar viss personal eller att personer säger upp sig självmant. 

Organisationsförändringar 

Förutom kulturkrockar kan det uppstå rollkonflikter när ledningen går emot arbetarna och 
vill genomföra en organisationsförändring som inte är förankrad i verksamheten, vilket be-
skrevs i kapitel 4.4. I det här fallet rör det sig om bristande kommunikation mellan anställ-
da. Denna orsak förutspåddes även i början av studien (kapitel 1.1).  

4.7 Förebyggande åtgärder och hantering av konflikter 
Till förebyggande åtgärder hör insatser som indirekt förhindrar konflikter och förbättrar re-
lationerna på företaget. De flesta företagen anordnar till exempel någon form av resa med 
utbildningssamband. Flera organisationer har även någon gemensam aktivitet en gång i 
månanden såsom after-work, go-cart och femkamp. En annan åtgärd som är vanligt före-
kommande är någon form av större aktivitet till exempel företagsjippo eller större fest.  
Dessa aktiviteter brukar vara två till tre gånger per år och sammankopplade med företagsin-
formation.  

Det är även viktigt att få folk delaktiga i utvecklandet av organisationen tycker företagen. 
Ett bolag i studien har anställda där mer än hälften är delägare. Detta gör att samarbetet 
stärks och personalen kommer närmare företaget, enligt VD:n. Detta är en av orsakerna till 
att vi inte haft några konflikter menar han. Det största ansvaret för att konflikter inte ska 
uppträda har avdelningschefen fortsätter han. Det är viktigt att arbetarna rapporterar till 
avdelningscheferna som kan ta tag i problemen.  

Ett av företagen hade bra medvetenhet om konflikter. Respondenten med ledningsansvar 
var väl insatt i problemen och hade gått en ledarutbildning. Han hade klara åsikter om hans 
uppgifter vid en konflikt. Vid konflikt skulle han först komma överens med parterna om 
nuläget. Han betonade att det är viktigt att alla är enade om nuläget. Därefter är det viktigt 
att gemensamt komma fram till hur problemet ska lösas. Till sist skulle han följa upp kon-
flikten och se vad man kan lära sig av den. 

En chef tyckte att det vore skrämmande om det inte fanns meningsskiljaktigheter. Företa-
get arbetade öppet med konflikter och hanteringen av dessa. En annan chef resonerade i 
liknande banor och menade att man inte får tysta ner meningsskiljaktigheter när de upp-
kommer. Medan en tredje chef uttryckte sig något annorlunda, ”om du är ute efter konflikter 
har du kommit till fel företag”. Han ansåg att det var genom arbetsfördelning konflikterna skul-
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le lösas. Han sa även att de inte pratar om konflikter och att yttersta ansvaret ligger hos 
teamledaren.  

Respondenterna var med undantag av ovannämnda personer relativt diffusa på hur konflik-
ter ska hanteras när de uppstår i företaget. Återkommande svar var att man förde diskus-
sioner och upprättade möten. Sedan gick respondenterna snabbt över till att prata om fö-
rebyggande åtgärder. Som vi tidigare skrivit hade företagen ingen direkt plan eller metod 
för att hantera konflikter. Fraser som kom upp och vars betydelse går in i varandra var: 
”högt till tak”, ”delaktighet i möten”, ”prata med varandra istället för om varandra”, ”öppna dialoger” 
och ”säga vad man tycker”. Dessa fraser och dess utsträckning bland personal med och utan 
ledningsansvar tyder på att det var utbrett i organisationerna.  

Alla företag i studien har möten för att förebygga konflikter. Här säger flertalet responden-
ter att det är lätt att ta upp något man är missnöjd över. Några säger att det finns personer 
som inte vågar säga ifrån på möten. Möten är enligt samtliga en del i att förebygga konflik-
ter. Majoriteten av respondenterna betonade vikten av att ta tag i konflikter så fort som 
möjligt. En VD uttryckte sig så här: ”ja försöker ta upp saker till ytan med de rätta personerna som 
kan rätta till problemen”. En chef menade att småsaker kan bli större för att sedan bli olösbara 
om ett halvår, och syftade därmed även han på vikten att ta tag i problem så snabbt som 
möjligt. Det svåraste tycker han är att upptäcka dessa små meningsskiljaktigheter i tid innan 
de hinner växa till konflikter. Om konflikter inträffade skulle han lägga upp en handlings-
plan för att hantera situationen och även följa upp denna plan. Ytterligare en respondent i 
chefsposition sa att det är viktigt att de anställda blir delaktiga i bolaget och på dess möten. 

Sammanfattningsvis ansåg företagen att bättre kommunikation och förståelse är bäst för 
hantera och förebygga konflikter. 

4.8 Rollkonflikter under de fyra senaste åren 
Hos de studerade företagen har det förekommit större rollkonflikter i tre specifika fall. Två 
av dessa fall har uppkommit genom samarbetssvårigheter på grund av skilda bakgrunder. 
Personal anställdes från två eller flera organisationer som hade skilda arbetsmönster och in-
riktningar. Personer som till exempel hade ett säljfokus kunde hamna i konflikt med dem 
som hade konsultfokus. Konflikter förekom även mellan äldre personer som kommer in i 
ett företag som var toppstyrt och med en ung medelålder. En av respondenterna upplevde 
det som en kulturkrock när han började på företaget, på grund av företagets synsätt. Under 
denna tid uppkom det många motsättningar och flera slutade på företaget. Personer kom-
mer och går, de är aldrig oersättliga enligt respondenten. Det är viktigt att få ihop hela ar-
betsflödet och bestämma en klar målgrupp så fort som möjligt fortsätter han. I det andra 
företaget lämnade totalt tio personer sina jobb. Fem blev uppsagda och fem sa upp sig själ-
va, vilket är mycket för ett så litet företag, enligt intervjupersonen. Dessa uppsägningar be-
rodde inte på IT-bubblan utan på personernas olika uppfattning om företaget, enligt VD:n 
på företaget. Personerna hade inte samma uppfattning som ledningen angående företagets 
förändrade inriktning. Det tog lång tid innan de anställda såg att företaget hade kapacitet på 
grund av detta.  

Andra fall som kan leda till rollkonflikter är omorganisationer. Ett av företagen hade beslu-
tat att de skulle börja med branschinriktade avdelningar, vilket beskrevs i kapitel 4.4. Om-
organisationen skulle innebära att konsulterna skulle få byta kunder. I denna fråga gick per-
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sonalen emot ledningens beslut och en kompromiss kunde senare genomföras. Den inne-
bar att endast vissa avdelningar började arbeta branschinriktat. 
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5 Analys 
I detta kapitel förs en analys på det empiriska materialet med en jämförelse till referensmodellen. Vi tol-
kar, resonerar och drar slutsatser. Vi söker mönster och samband.  

5.1 Upplägg 
Först analyseras de anställdas roller följt av rollkonflikters uppkomst, förebyggning, och 
hantering. När det är skillnader mellan egenskaper hos IT-konsultföretagen nämns dessa i 
relation till varandra. 

5.2 Roller 
IT-konsulterna är i stort medvetna om sina roller och de anpassar sig till det sociala sam-
manhang de befinner sig i. Detta beskriver Jeffmar (1987) som menar att deras roller är ak-
tiva när personen anpassar sig. Studien har dock funnit att bristande instruktioner kan 
minska denna aktivitet och leda till den rolloklarhet som Handy (1999) tar upp. Författaren 
menar även att detta ofta leder till rollkonflikter. Situationen är dock inte sådan på IT-
konsultföretagen, där hanterar istället de anställda sin rolloklarhet genom strukturerad tids-
planering och egna initiativ för kompetensutveckling. 

De tre punkterna som en anställd måste veta om sin roll för att göra ett fullgott arbete en-
ligt Cooper (2001) är analyserade nedan, (punkterna är förklarade i kapitel 2.2).  
1. Vilka förväntningar som ligger på rollen, till exempel rättigheter, skyldigheter och ansvarsområden. 
Förväntningarna är oftast klara och erhålls genom utbildning och egna erfarenheter. Det 
förekommer dock oklarhet om ansvar då företaget har en matrisorganisation. Plattare or-
ganisationsformer är dock vanligare i ett IT-konsultföretag och problemet kan därmed inte 
betraktas som generellt för branschen. En omorganisation var även under bearbetning på 
det aktuella företaget. En anställd i en plattare organisation har lättare för att fråga en per-
son som passar honom bäst om rättigheter, skyldigheter och ansvarsområden istället för 
den närmsta chefen. Detta upplevde personalen som en stor fördel. (Respondenternas svar 
om ansvar finns i kapitel 4.5) 
2.  Vilka aktiviteter som ska utföras för att uppnå rollens ansvar.  
Denna punkt är diffus i samtliga IT-konsultföretag. Aktiviteterna får de anställda tänka ut 
själva genom egna erfarenheter och utbildningar. Ett antal konsulter upplever detta som 
svårt och önskar klarare instruktioner från ledningen. Trots brister i punkten har det inte 
uppstått några kända rollkonflikter på grund av detta. (Respondenternas svar kring kunskap 
om arbetet finns i kapitel 4.5) 

3. Vilka konsekvenser rollprestationen får till en själv, andra och organisationen.    
IT-konsulterna är medvetna om konsekvenserna eftersom de lever verksamhetsnära och 
arbetar i platta organisationer. Majoriteten av respondenterna nämner att det är viktigt att 
se hela företagsbilden och att de måste skapa intäkter för kunna få lön. (Information om 
respondenternas organisationer finns i kapitel 4.1 och respondenternas svar kring företags-
bilden i kapitel 4.5). 
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5.3  Rollkonflikter 
Uppkomst 
(Respondenternas svar kring uppkomst finns sammanställt i kapitel 4.6) 
Rollkonflikter i IT-konsultföretag uppstår främst när det anställs flera personer från andra 
företag med skilda bakgrunder under en kort tid (kapitel 4.6). Detta är i likhet med Frey 
(1999) som menar att det uppstår rollosäkerhet när det tillkommer nya personer i organisa-
tionen (kapitel 2.3.3). De nya personerna i organisationen söker efter teknisk och normativ 
information från en jämlik eller en ledare som ofta används till offentlig eller tredje parts 
indirekta ifrågasättande (Frey, 1999). I likhet med Frey (1999) menar Schaubroeck et al. 
(1993) och Cooper (2001) att turbulens inom organisationsmiljön leder till rollkonflikter 
(kapitel 2.2). Detta bevisas genom de tre fallen av rollkonflikter som vi beskrev i kapitel 4.8. 
I samtliga fall handlade det om någon turbulens i organisationen. Det ställdes även flera 
förväntningar på rollinnehavarna genom ledningens olika direktiv vilket även Cooper et al. 
(2001) menar är orsak till rollkonflikter (kapitel 2.3.2 respektive 4.6).  

 
Förebyggande åtgärder 
(Respondenternas svar kring förebyggande åtgärder finns sammanställt i kapitel 4.7) 
Respondenterna gick ofta över till att prata om förebyggande åtgärder och hade inte lika 
mycket att säga om hantering av konflikter. Det tycker vi är naturligt med tanke på att fö-
rebyggande åtgärder, om de är lyckade, gör att företaget ej drabbas av konflikter och behö-
ver därmed inte hantera dessa. Eftersom respondenterna inte har upplevt mycket konflikter 
så är det också det förebyggande arbetet som står dem närmast. När nu inställningen till 
konflikter var negativ i företagen så tror vi det leder till att förebyggande angreppssätt do-
minerar.  

Majoriteten av företagen betonar vikten av att inte tysta ner när meningsskiljaktigheter 
uppkommer. Samtliga respondenterna uttrycker sig i termerna: ”högt till tak”, ”prata med var-
andra istället för om varandra”, ”öppna dialoger”, ”delaktighet i möten”, ”säga vad man tycker”  eller 
liknande. Detta var åsikter som kom från både anställda och chefer vilket tyder på att före-
tagen i studien tycker att det är viktigt att åsikter förs fram och att meningsskiljaktigheter 
inte tystas ner. I kapitel 2.4.2. beskriver vi Ellmins synpunkter angående att kontrollera, leda 
eller lösa konflikter. Att kontrollera konflikter innebär enligt Ellmin att konflikter inte ut-
vecklas fritt utan de kan kontrolleras genom att exempelvis inte låta de inblandade i kon-
flikten konfronteras. Detta går emot respondenternas åsikter med tanke på att de anser att 
det är bra att diskutera konflikterna med de inblandade parterna. 

Samtliga företag säger att de arbetar efter modeller som hjälper dem att planera resurserna i 
projekten (kapitel 4.5). Anställda får överblick och kontroll över sitt arbete. Detta ger en 
ökad kommunikation och kan då enligt Schaubroeck et al. (1993) och Cooper (2001) mins-
ka rollkonflikterna (kapitel 2.2). 

Vi ser förutom ovanstående förebyggande aktiviteter även det utbredda beteendet att ha 
möten och sociala aktiviteter som förebyggande vilket även Pickering (2002) menar (kapitel 
2.4). Dessa sociala aktiviteter tror vi ökar sammanhållningen och förståelsen för hur 
medarbetare fungerar.  
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Hantering 
 (Respondenternas svar kring hantering finns sammanställt i kapitel 4.7) 
Vi fann totalt tre konflikter i de sex företagen som studien omfattade. Det är enligt vår 
uppfattning ett litet antal eftersom perioden omfattar hela tiden då respondenterna varit 
anställd på företaget, vilket visserligen varierade men flera hade över 10 års anställning. En 
orsak till det låga antalet ligger troligtvis i att respondenterna inte kan komma ihåg gamla 
rollkonflikter eller/och att han inte vill berätta på grund av det känsliga ämnet. I och med 
detta var det svårt för respondenterna att beskriva hur konflikterna hanteras. Ett företag 
var dock mycket framåt i dessa tankegångar och hade utbildning i konflikthantering, vilket 
är viktigt enligt Ellmin (1992). Ledarna på detta företag fick träning och beskrivningar av 
ett externt företag för att hantera konflikter av olika slag. En av de anställda utmärkte sig 
speciellt med sina kunskaper om konflikthantering och beskrev hur man måste börja med 
att komma överens med parterna om nuläget och därefter gemensamt komma fram till hur 
problemet ska lösas. Till sist skulle han följa upp konflikten. Denna beskrivning har stora 
likheter med Ellmins arbetsmodell (1992) som tas upp i kapitel 2.4.3. De andra responden-
terna nämner att det är genom diskussioner som företaget hanterar en eventuell konflikt.  

Det är inte ett lämpligt tillvägagångssätt att hantera konflikter genom att kontrollera dem  i 
IT-konsultföretag. I denna bransch är det istället viktigt med förändringsmöjligheter. Vi 
tror att kontrollerande av konflikter skulle leda till sämre produktivitet och sämre funge-
rande projekt. Genom att ”lägga locket på” anser vi att kommunikationen försämras mellan 
medarbetarna och att konflikten blir än mer utdragen. Enligt Ellmin (1992) kan dock ansat-
sen användas som avkylningsperiod. Vi tror att kontrollering av konflikter fungerar sämre 
ju högre grad företaget är beroende av att anställda kommunicerar och arbetar tätt ihop. 
Kommunikationssvårigheter och stress inom organisationen skapar rollkonflikter, enligt 
Cooper et al. (2001) (kapitel 1.3). 

Sammanfattningsvis hanterade företagen konflikter genom diskussioner, vilket både Picke-
ring (2002) och Ellmin (1992) belyser. Mer generell kunskap än detta kan man inte dra av 
datainsamlingen. 

 
Analysen är ämnad att vara kort och kärnfull. Den är endast inriktad på vår problemhuvud-
fråga i kapitel 1.3: Hur kan interna rollkonflikter uppkomma, hanteras och förebyggas  i IT-
konsultföretag?  Därmed har övriga delar lämnats åt sidan.
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6 Slutsatser 
Slutsatserna kan inte ses som en gener
känna igen sig i vissa fall och tillämpa

6.1 Rollkonflikters u
Det som visar sig vara den stö
inom företaget. Vi hittade inga 
bristande resurser och oklara di
tre vanligaste tillfällena då rollk
slagningar och organisationsförä

6.2 Råd om rollkonf
Nedanstående råd kan anses som  en
råden som betydelsefulla eftersom vi u
konflikter. Vi observerade  även att 
tiden. Samtliga nedanstående råd är f

6.2.1 Hantering 
Ingen påfallande  kontroll 
Det är inte lämpligt i IT-konsult
dem. I denna typ av organisation
kommunikation inom projektgru
produktivitet och sämre fungera
sämras mellan medarbetarna och
flikter fungerar sämre ju högre g
och arbetar ihop.  
 
Var orädd 
IT-konsultföretag är bra på att s
är främst på grund av företagens
vara rädd för att snabbt hantera 
och/eller organisationen. Det gä
er sig större. Det är inte bra att h
nan form igen. Respons och för
diskuteras vid fikaborden. Om s
inte heller bra att ha för många s
bristande samhörighet (mer om 
kommer den förr eller senare sty

Ge konstruktiv kritik 
Var tydlig och ge konstruktiv kri
vara utifrån vad du anser är fel o
ser. Med andra ord, det är bättre
hand genom någon annan i proj

 

6. Slutsatser
ell lösning utan tanken är att företag inom branschen ska kunna 
 råden då de passar. 

ppkomst 
rsta orsaken till rollkonflikter är bristande kommunikation 
belägg för att rollkonflikter skulle uppkomma på grund av 
rektiv, vilket Wallström (2003) och Höij (2004) menar. De 
onflikter uppstår är vid nyanställningar, företagssamman-
ndringar.  

likter 
kla och självklara men är i själva verket viktiga. Vi argumenterar 
pptäckte brister i de studerade IT-konsultföretagen när de hade roll-
ett företag har för lite möten vilket kan leda till rollkonflikter i fram-
ramtagna av oss som har skrivit uppsatsen. 

företag att hantera rollkonflikterna genom att kontrollera 
er är det viktigt med förändringsmöjligheter och god 
ppen. Kontrollerande av konflikter skulle leda till sämre 

nde projekt. Genom kontroll kan kommunikationen för-
 göra konflikten ännu mer utdragen. Kontrollering av kon-
rad företaget är beroende av att anställda kommunicerar 

kapa en miljö där de anställda kan säga sin mening. Detta 
 platta organisationer. Som anställd är det viktigt att inte 
de problemen som inträffar inom projektgruppen 
ller att inte låta rollkonflikterna bli långvariga så att de väx-
emlighålla problemen för då kommer de upp i någon an-

slag som framförs på möten är med fördel detsamma som 
å inte är fallet leder det till missnöje bland ledarna. Det är 
om inte kan säga ifrån i företagen, vilket kan orsaka 
detta nedan). Tystar man som anställd ned konflikten 
ra dig och inte omvänt. 

tik, vilket kan vara svårt i en konfliktsituation. Kritiken ska 
ch helst inte speglad av vad övriga personer i gruppen an-
 att kritiken kommer från dig direkt än att det sägs i andra 
ektgruppen. För en grundligare utvärdering kan chefen an-
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ordna personliga utvecklingssamtal f
pen har. 
Utbildning i  konflikt- och stresshantering
Det är omöjligt att undvika all stress
det viktigt hur man ska hantera dess
vara en god lyssnare. Genom att utb
pelvis lära sig att koncentrera sig på 
tidigt.  
Att ha minst en person som kan säga ifrå
Då man skapar en projektgrupp är d
mentera och öppna konflikter. Denn
få andra att observera problemen. P
för konflikter. De personer som säg
ha snabba resultat. Fördelarna väger
för organisationen långsiktigt. 

6.2.2 Förebyggande åtgä
Det är viktigt med regelbundna möt
jektmöten minst en gång i veckan oc
den. Detta beror dock på hur stort p
projekt kan mindre tid avsättas för m
företaget är det lämpligt med extra in
sidan av dessa möten är det viktigt a
pa en öppenhet inom företaget. Ann
träffar i samband med organisations
bidra till ökat samarbete mellan anst

6.3 Avslutning 
Det går inte att undvika interna rollk
inte rätt väg. Det är istället nödvänd
många beslut tas (via diskussion) i gr
modligen det öppna klimatet och de
kerna till att det kan förekomma me
Denna slutsats grundar sig i att det b
problem i IT-konsultbolag och likna
veta hur man kan hantera och föreb
framtida problem för företaget.

 

6. Slutsatser
ör att ta reda på problem som den anställde eller grup-

 
 och alla konflikter i ett IT-konsultföretag. Istället är 
a områden. Som projektmedarbetare är det viktigt att 
ilda sig i konflikt- och stresshantering kan man exem-
en person åt gången, istället för att tänka på annat sam-

n i varje projektgrupp 
et viktigt att ha med minst en person som kan argu-
a person har en känsla för att upptäcka konflikter och 

ersonen kan även göra de som är tystlåtna mera orädda 
er ifrån kan dock vara ett hinder för personer som vill 
 emellertid över eftersom de som säger ifrån är bättre 

rder 
en inom projektgruppen. Ett generellt råd är att ha pro-
h allmän företagsinformation minst en gång i måna-
rojektet är och vikten av informationen. Vid kortare 
öten och vise versa. Vad gäller information till hela 
satta möten vid stora förändringar och liknande. Vid 

tt mera informellt lyssna på sina medarbetare och ska-
at förebyggande arbete kan vara att anordna företags-
information. Dessa företagsträffar ska ha som syfte att 
ällda. 

onflikter fullt ut i IT-konsultföretag och det är heller 
igt att rollkonflikter får förekomma i viss grad eftersom 
upper där rollkonflikter är ofrånkomliga. Det är för-
n platta organisationsformen som är de största orsa-
r rollkonflikter i IT-konsultföretag än i andra bolag. 
lir mer diskussioner kring komplexa lösningar och 
nde företag jämfört med andra. Det är därför viktigt att 
ygga rollkonflikterna på rätt sätt så att de inte leder till 
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7 Avslutande 
Kapitlet innehåller metodkritik
ning, reflektioner över arbetet. 

7.1 Studiens tillf
Eftersom undersökningen 
ror. Detta menar även Pat
soluta kriterier att pröva i
greppen validitet och reliabil
beroende på om undersök
nebär validitet att mäta va
kvalitet och logisk riktighe
sökning omfattar validitet f
(Patel & Davidsson, 2003
lingen så beror validiteten 
tolkningar av den studerad
att validiteten är god i den
intervjuer ligger som unde
otidsenlig litteratur. Anledn
organisationen ligger i des
artiklar inom området. Vi a
studie trots dess ålder.  
Det är omöjligt att fånga u
intervjuerna. Vi har dock g
intervjuerna. Bedömningen
denten betonar för göra en
kapitel 4.1). Med hjälp av 
riskt material i studien. De
som ”bör ses mot bakgrund 
Davidsson, 2003, s. 103). D
höver bli samma resultat o
vju kan ge respondenten n
hade betydelsen blivit låg r
sökning.  
Reliabilitet och validitet är 
(Patel & Tebelius, 1987). 
uppsatsens tillförlitlighet o
lighet och noggrannhet (Patel 
Tillämpligheten är hur bra v
till våra frågeställningar oc
sonliga intervjuer var väl a
valts skulle det varit svårt 
konsultföretag med 20-50 
som möjligt mellan företa
sammanhängande bild av o

 

7. Avslutande diskussio
diskussion 
 där vi förankrar vad som står i böcker till just vårt arbete, vidare forsk-

örlitlighet och begränsningar 
har en kvalitativ ansats kan vi inte skatta tillförlitligheten i siff-
el och Davidsson (2003) som anser att det inte finns några ab-
nformationen mot. De har även uppfattningen att metodbe-
itet (vilket vi även beskrev i metoden under kapitel 3.7) är olika 
ningen är kvantitativ eller kvalitativ. I en kvantitativ studie in-
d man avser att mäta och reliabilitet att mätningen gjorts med 
t (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001). I vår kvalitativa under-
orskningsprocessens alla delar och inte enbart datainsamlingen 
). Författarna menar också att när det gäller själva datainsam-
på hur bra forskaren kan skaffa underlag till att göra trovärdiga 
es livsvärld (läs om vår tolkningsprocess i kapitel 3.2). Vi anser 
na studie eftersom en rad vetenskapliga artiklar och personliga 
rlag. Det kan dock argumenteras att uppsatsen består av viss 
ingen till detta är att grunden i rollteori och dess kopplingar till 

sa verk. Det refereras även till denna litteratur i vetenskapliga 
nser därmed artiklarna och böckerna är högst relevanta för vår 

pp allt inom detta breda område och att mäta sanningshalten i 
jort en bedömning som grundar sig på egna reflektioner utifrån 
 är att vi reflekterar över hela företagsbilden och vad respon-
 värdering av dess svar (Skillnader mellan företagen tas upp i 

detta tillvägagångssättet har vi kunnat utesluta irrelevant empi-
tta ligger i likhet med begreppet reliabilitet i en kvalitativ studie 
av den unika situation som råder vid undersökningstillfället” (Patel & 

et innebär att det, till skillnad mot kvantitativ studie, inte be-
m en person intervjuas flera gånger. Det beror på att en inter-
ya insikter och därmed ändrade åsikter. I en kvantitativ studie 
eliabilitet men det behöver det inte vara vid en kvalitativ under-

klassiska begrepp som använts främst vid kvantitativ forskning 
Ett mera anpassat sätt för kvalitativ forskning är att behandla 
ch kvalitet genom begreppen tillämplighet, överensstämmelse, pålit-
& Tebelius, 1987).  
alet av insamlingsteknik och undersökningsgrupp är i relation 
h undersökningsuppläggningen (Patel & Tebelius, 1987). Per-
npassat till vår problemformulering. Om inte intervjuer hade 
att fånga upp konflikterna och ställa relevanta följdfrågor. IT-
anställda var även ett medvetet val för att få så många likheter 
gen. Likheterna gjorde det sedan lättare att jämföra och få en 
rganisationerna. 
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Överensstämmelse ska finnas 
ten. Detta är svårt att svara
tionen och de tolkningar 
spondentens ord och hand
överensstämmelse mellan o
att intervjua två personer, 
att på så sätt till viss del ku
tagen var det endast en res
Pålitlighet till informationsin
hålla en hög trovärdighet (
motiverade och intresserad
denterna gav genuina och 
denterna själva. En förklar
både företaget och persone
tervjuer, förutom två, med
sammanställdes sedan dire
vissa detaljer. 

Noggrannhet är i det här sam
het. Detta är speciellt vikt
hela studien allvarligt. Vår
grundligt jämföra det insam
tigt. Eftersom mycket info
uppgifter uteblir medan an
(7.1.1) nedan.  

7.1.1 Objektivitet 
Vår avsikt är att vara så sa
ter och uppfattningar spela
studerade företagen är till 
digheten negativt eller gjor
med den egna förförståelse
tersom man upplever sak
(Eriksson & Wiedersheim-
(2001) sträva efter begräns
troliga slutsatser, neutralite

Eftersom vi har en kvalitat
vändandet av intervjuer sk
detta. För att inte ge respo
närmare förklaring av upps
de vi svaren så lite som mö

7.1.2 Generaliser
Generalisering innebär en 
generaliseringar är mer van
ralisering att göra även på
Davidsson., 2003). Enligt 
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7. Avslutande diskussio
an den intagna informationen och den komplexa verklighe-
 så det är mer en fråga om att utreda rimligheten i informa-
 görs. Det måste finnas en överensstämmelse mellan re-
ar så att rätt tolkning görs (Patel & Tebelius, 1987). Denna 
och handling har vi varit medvetna om och hanterat genom 
erson med ledningsansvar och en utan, på varje företag för 
 följa upp respondenters påståenden. På ett av de tolv före-
dent som intervjuades.  
landet och tolkningar av insamlad data är viktigt för att er-
l & Tebelius, 1987). Vi uppfattade våra respondenter som 
tt delta i intervjuerna. Vår uppfattning är också att respon-
iga svar, i de flesta fall även när frågorna berörde respon-
till deras öppna attityd tror vi är vårt medvetna val att göra 
nonym samt att intervjun inte bandades. Under samtliga in-
ade vi och antecknade tillsammans. Respondenternas svar 

ller dagen efter intervjun, för att undvika  att glömma bort 

nhanget att studien gjorts med samvetsgrannhet och ärlig-
är tolkningar av insamlad data görs eftersom det påverkar 
lsättning har varit att behålla respondenternas åsikter och 
e materialet, vilket Patel och Tebelius (1987) anser är vik-
tion tillkom under våra intervjuer kan det hända att vissa 
belyses mer, läs mer om detta under kapitlet ”Objektivitet” 

 som möjligt. Vi kan dock inte förneka att egna erfarenhe-
 viss roll i studiens utformning. Våra erfarenheter från de 
pel olika. Vi anser dock att detta inte har påverkat trovär-

sultatet missvisande. Objektivitet betyder att inte färga data 
unnarsson, 2002). En studie kan inte vara helt objektiv ef-

olika och utgår från den egna personliga referensramen 
l 2001). Man kan dock enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
bjektivitet vilket innebär att studien har relevans, innehåller 
h balans mellan perspektiv. 

etod att samla in data så blir studien inte objektiv. Vid an-
iss påverkan på respondenten. Vi har varit medvetna om 

nten ledtrådar vad vi är ute efter med vår undersökning har 
ns innehåll ej gjorts innan intervjun. På detta sett påverka-
. 

het 
ledning av allmän slutsats från enskilda exempel. Att göra 
 att göra när en kvantitativ metod används. Dock går gene-
kvalitativ studie om urvalet är systematiskt gjord (Patel & 
attarna kan dock vissa generaliseringar göras ”i relation till 
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snarlika situationer eller kontexter” (s. 106). Eftersom urvalet i denna uppsats inte är ett sys-
tematiskt urval, beroende av att vi inte hade en fullständig lista på alla IT-konsultföretag 
verksamma i Jönköping/Huskvarna, så kan inte långtgående och tillförlitliga generalise-
ringar göras. I studien prioriteras en djupare förståelse, vilket valet av ansats stödjer, fram-
för omfattande generaliserbarhet. Vi kan dock, vilket citatet ovan beskriver, göra generali-
seringar till liknande företag i liknande situationer.  

Enligt Bryman (1997) finns det tre sätt att göra den kvalitativa studien mer generaliserbar. 
Det första är att studera mer än ett fall. Denna studie innefattar sex företag och kan där-
för till viss grad generaliseras. Ett annat sätt att öka möjligheten till generalisering är att 
mer än en forskare studerar ett eller flera fall. Den här studien är gjord av två studenter vil-
ket bidrar till att en större bredd uppnås. En grupp av forskare har större möjlighet att 
behandla alla aspekter av miljön som studeras. Ett tredje sätt att förbättra generalise-
ringsmöjligheten är att välja studieobjekt som är typiska för ett visst kluster av kännetäck-
en. Vi har inte gjort vårt urval på detta sätt. (Bryman, 1997) 

7.2 Reflektioner och forskningsförslag 
Vi har funnit det intressant att besöka företagen i den bransch som vi förmodligen själva 
kommer att jobba i framtiden. Det skulle dock ha varit spännande att också vara med ute 
hos kunden för att djupare kunna studera IT-konsultens arbetsmiljö. För vidare studier 
kan följande forskningsfråga ligga som en grund, hur uppstår rollkonflikter inom IT-
konsulternas externa miljö och hur hanteras dessa? Det som vi också reflekterat över är hur den 
förutspådda uppgången inom IT-branschen påverkar arbetsmiljön för IT-konsultföretag, 
på vilket sett märks uppgången av i arbetsmiljö frågor och vilka förbättringar alternativt försämringar 
kan identifieras? Detta är exempel på problem som kan studeras i framtida uppsatser.  

Vår största lärdom genom arbetet är att man enbart till en viss del kan sätta sig in i IT-
konsulternas verksamhet. Det är svårt att med endast två intervjuer överblicka företaget 
och arbetarnas situation på ett företag. Det hade varit mer lämpligt med återkommande 
besök för att få en mer rättvis bild. Detta tillvägagångssätt hade vi dock inte resurser till. 
Återkommande besök skulle även vara en fördel eftersom strukturen i ett IT-
konsultbolag kan vara mycket komplext till skillnad från företag i andra branscher. 
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8 Slutord 
Vår främsta önskan med denna u
kan tillämpas för att förebygga och
intresserade är förhoppningen att 
om IT-konsulternas arbetssituation

Vi tackar de studerade företagen och d
handledaren, Ulf Siegerroth, och andra s

 

8. Slutord
ppsats är att den tillför företag inom området råd som 
 hantera rollkonflikter inom organisationen. För andra 

den har givit intressanta upplysningar och infallsvinklar 
 och hur den kan hanteras.  

ess respondenter som alla visat gott bemötande. Vi tackar även 
om varit till stöd genom arbetets gång. 
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Bilaga 1 – Intervju
Information till respondenter 

Frågorna behandlar den pers
Alla svar behandlas anonymt
stycken IT-konsultföretag. 

Intervjufrågor till respondenter 

1. Person och ställning?

2. Hur många anställda 
 
3. Hur tycker du att kom
4. Förekommer det me
företaget? 
5. Hur tycker du att kom
6. Förekommer det me
 
7. Har det varit några m
personal? 
8. Mellan vem/vilka, hu
 
9. Tycker du att du får t
t.ex. tid, information, känner
10. Känner du dig stress
ovanstående orsaker. 
11. Vad tror du är orsake

12. Har det förekommit 
13. När uppstod dessa p
14. Hur länge har du kän
15. Hur hanterar företag
16. Har du gjort något fö
 
17. Anser du att du får ti
18. Hur självständigt är d
19. Har du svårt att skilja
byte av annan arbetsroll t.ex.
20. Är du involverad i fle
21. Motsätter sig dessa v
22. Hur påverkar detta d

23. Hur hanterar och un
kan få t.ex. kommunikations
24. Vilket brukar Du prio
25. På ett affärsmässigt p
 
26. Har det förekommit 
Med konflikt menar vi: ” när 
där den ena parten aktivt försöke

 

Bilaga 1 – Intervjuguide
guide 

onliga arbetssituationen och arbetskamraternas.  
 och utan behov av namn på företag. Vi intervjuar totalt sex 

 

har företaget?  

munikationen fungerar mellan dig och dina medarbetbare? 
ningsskiljaktigheter mellan dig och dina medarbetare på 

munikationen fungerar mellan dig och din(a) chef(er)? 
ningsskiljaktigheter mellan dig och din(a) chefer på företaget? 

otsättningar under det senaste halvåret mellan ledning och 

r påverkar detta dina relationer och ditt arbete? 

illräckligt med resurser för att klara av dina arbetsuppgifter, 
 du oklarhet om ansvar? 
ad eller att du inte kan göra ett fullgott arbete på grund av 

n till detta? 

nedskärningar, mer arbetsuppgifter, tids-pressning? 
roblem? 
t detta? 
et dessa problem? 
r att ändra på din situation? 

llräckligt med instruktioner för att sköta ditt arbete? 
itt arbete 
 på dina arbetsroller i företaget t.ex. projekt eller linjerollen, 
 uppgifter som normalt annan person gör? 
ra projekt samtidigt? 
arandra? 
itt arbete? 

dviker företaget eventuella resurssvårigheter som personalen 
svårigheter, informationsbrist, ansvarsbrist? 
ritera: bra kvalitet eller bli färdig i tid  
lan och vid en specifik uppgift? 

någon konflikt på företaget det senaste halvåret?  
minst två ömsesidigt beroende parter står mot varandra i en situation 
r hindra den andra att nå sitt mål, samtidigt som den som blir hindrad 
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slår tillbaka”  (Larsen, 2002, s.10)
för att en konflikt ska kunna upp
nas inte som konflikter, men de 
 
27. Vad gör ni för att hanter
28. Anser du att konflikter e
29. Är det stor konkurrens m
30. Vem får vilket jobb? 
31. Vill ni förebygga konflikt
32. Har ni någon direkt hand
 
Kompletterande frågor till respondenter

33. Har företaget önskvärt m
att utföra ett fullgott arbete.   

34. Hur tycker du att komm
retaget? 

35. Är det svårt att skilja på m
36. Går det bra att sära på m
                                  

 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide
. De inblandade måste aktivt skapa meningsskiljaktigheter 
stå. Yrkesmässiga tvister eller intressemotsättningar räk-

kan dock leda till konflikter (Larsen, 2002). 

a och förebygga konflikter? 
ndast är negativt? 
ellan arbetarna? 

er eller är det snarare bra med vissa konflikter? 
lingsplan för att hantera konflikter?  

 med ledningsansvar 

ed resurser som pengar, tid, kunskap och anställda för 

unikationen fungerar mellan avdelningarna och dig på fö-

edarbetarrollen och ledarrollen? 
edarbetares krav och ledningens krav? 
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Bilaga 2 – Beg
Matrisorganisati

”Organisationsform som
ansvarig inför enbart e
kan utgöras av huvudf
matrisorganisation kan
chef som ger instruktio
som anger de specifikat
att produkten skall ku
kansk flygplanstillverk
blem.”  (Nat
http://www.ne.se/j
i_art_id=252596) 

  

Informationsteknik

”Samlingsbegrepp för d
(Nationalencyklope
search/article.jsp?i_

IT 
”IT - informationstekn
samlingsbegrepp för de 
teknik och telekommu
standa tillsammans me
talet till att IT kom at
och samhälleliga f
http://www.ne.se/j

 

 

 

 

Bilaga 2 – Begreppsförklaringar
reppsförklaringar 
on
 frångår den traditionella regeln att varje anställd skall vara 

n chef. Detta brukar illustreras med en matris där kolonnerna 
unktioner och raderna av olika produkter eller marknader. I en 
 t.ex. en konstruktör vara ansvarig dels inför en konstruktions-
ner om vilka metoder som skall användas, dels en produktchef 
ioner som måste uppfyllas för att kunden skall bli nöjd och för 
nna tillverkas. Matrisorganisationen började användas i ameri-
ning på 1950-talet för att klara av tekniska samordningspro-
ionalencyklopedin, 2005b, Matrisorganisation, 
sp/search/article.jsp? 

 

atateknik och telekommunikation i samverkan, se IT” 
din, 2005c, Informationsteknik, http://www.ne.se/jsp/ 
art_id=211496). 

ik, även informationsteknologi (eng. Information Technology), 
tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom data-
nikation. Den fortskridande förbättringen i datorernas pre-
d kapacitetsökningen i det globala telenätet ledde under 1990-
t utpekas som en av de viktigaste drivkrafterna för industriella 
örändringar.” (Nationalencyklopedin, 2005d, IT, 
sp/search/article.jsp?i_sect_id=214244) 
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