
 

 

 ANALYSE 

  

Medarbejderkonflikter i 
danske virksomheder 

Virksomhedsledere og lønmodtagere svarer enslydende, at større 
interne konflikter kun optræder i hver femte virksomhed årligt. 
Til gengæld oplever lønmodtagerne i højere grad end virksom-
hedslederne, at konflikterne ikke bliver løst. 

Uenigheder og forskelligheder er en naturlig del af livet, når forskellige mennesker mø-
des. Løses uenighederne imidlertid ikke konstruktivt, kan de udvikle sig til større kon-
flikter. Dansk Erhverv har sat sig for at undersøge omfanget af større interne konflikter 
på de danske arbejdspladser. For at få så dækkende et billede som muligt, indgår svar 
fra både virksomhedsledere og lønmodtagere i det følgende. Virksomhedsledernes per-
spektiver stammer fra en medlemsundersøgelse, som Dansk Erhverv har foretaget 
blandt egne medlemmer, mens Norstat har indsamlet data for Dansk Erhverv blandt et 
repræsentativt udsnit af danske lønmodtagere for at afdække deres syn på sagen.  
 
Resultaterne peger i en særdeles positiv retning i forhold til, at langt de fleste medarbej-
dere og ledere ikke oplever, at der er større interne konflikter på deres arbejdsplads. 
Omkring fire ud af fem virksomhedsledere og lønmodtagere oplever ikke, at der har væ-
ret større interne konflikter på deres arbejdsplads i løbet af det seneste år. Dog oplever 
lønmodtagerne i højere grad end virksomhedslederne, at konflikterne ikke er blevet løst. 
Større konflikter, der ikke bliver løst, kan medføre samarbejdsproblemer, mistrivsel og 
mangelfuld opgaveløsning. For at komme konflikterne til livs, bør medarbejderne blive 
bedre til at inddrage deres leder i konflikterne. I dag sker det kun i halvdelen af tilfæl-
dene, og hvis lederne skal kunne udrede tilsandede konflikter, kræver det som minimum, 
at medarbejderne bliver bedre til at inddrage lederne i de konflikter, der måtte opstå. 

Nøgletal fra undersøgelsen 

• 17 pct. af virksomhedslederne har oplevet en større intern konflikt i løbet af det 
seneste år. Det tilsvarende tal for lønmodtagere er 23 pct. 

• Der er forskellige opfattelser blandt virksomhedsledere og lønmodtagere af, 
hvor ofte konflikterne bliver løst. Virksomhedsejerne oplever, at 9 pct. af kon-
flikterne ikke bliver løst, mens det tilsvarende tal for lønmodtagerne er 37 pct. 

• Kun 48 pct. af de danske lønmodtagere går til chefen/lederen, når de selv er 
part i en større intern konflikt. 

• Der er årlige interne konflikter i hver sjette virksomhed, når der ikke er generelle 
problemer med omgangstonen i virksomheden. Det tal stiger til mere end hver 
anden virksomhed, når der er generelle problemer med omgangstonen. 

 
Af: Anne-Marie Røge Krag, arbejdsmiljøchef og Jakob K. Madsen, analysekonsulent.    
Udgivelsestidspunkt: februar 2019. 
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Der er kun større interne konflikter i hver femte virksomhed  

Der er kun større interne konflikter i hver femte virksomhed. Der vil altid være uenighe-
der og mindre dagligdagskonflikter på alle arbejdspladser. Mindre dagligdagskonflikter 
og uenigheder er ikke problematiske, men kan medvirke til positive forandringer, bedre 
samarbejde og vækst, så længe de ikke udvikler sig til en større konflikt. De større, in-
terne konflikter, som er fokus i dette notat, sker altså kun i hver femte virksomhed i løbet 
af et år. Opfattelsen af dette er stort set ens for virksomhedsledere og lønmodtagere. 
 
   

Figur 1: 
Har der været større interne konflikter i jeres virksomhed inden for det 
seneste år? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2018 og Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, december 2018. 

Note: n = 574 for lønmodtagere, n = 382 for virksomhedslederne (Dansk Erhvervs medlemmer). 
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Lønmodtagerne oplevere oftere end virksomhedslederne, at kon-
flikterne ikke bliver løst 

Blandt de medarbejdere, der har oplevet en større konflikt på arbejdspladsen inden for 
det seneste år, tilkendegiver hver tredje, at konflikten ikke bliver løst. En uløst konflikt 
kan have store konsekvenser – for den enkelte og for virksomheden.  
 
Ansvaret for at løse konflikten ligger hos de parter, der er involveret i konflikten, og ofte 
kan der opstå en situation, hvor parterne ikke selv kan løse konflikten. Så forbliver kon-
flikten uløst og vil i mange tilfælde forværres. Her er det afgørende, at lederen får kend-
skab til konflikten, så lederen kan hjælpe medarbejderne med at løse konflikten, enten 
ved at hjælpe dem til at løse den indbyrdes – eller ved selv at gå aktivt ind i løsningen af 
konflikten. 
   

Figur 2: Blev konflikten løst? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2018 og Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, december 2018. 

Note: n = 133 for lønmodtagerne, n = 60 for virksomhedslederne (Dansk Erhvervs medlemmer). 
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Kun halvdelen af de danske lønmodtagere går til deres chef, når 
de er involveret i større interne konflikter 

Kun halvdelen af medarbejderne går til deres leder, når de er involveret i en større kon-
flikt, hvilket delvist kan forklare, hvorfor en række lønmodtagere ikke oplever, at deres 
seneste konflikt blev løst. Lederen kan hjælpe med at løse en konflikt – eller hjælpe 
parterne til at løse den.  
 
I visse tilfælde kan det også være nyttigt at tale med andre på arbejdspladsen. Men når 
der er uenigheder mellem medarbejdere, og det udvikler sig til en større konflikt, så er 
det lederne der kan afgøre, hvad der skal gøres, da lederen sætter retningslinjer for op-
gaveløsning og adfærd. Såfremt lederen skal kunne hjælpe med at løse konflikten, er det 
en forudsætning at lederen kender til konflikten.  
   

Figur 3: Fortalte du nogen på din arbejdsplads om konflikten? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2018. 

Note: n = 102. Figuren viser fordelingen for danske lønmodtagere, som har oplevet en større intern konflikt på 

deres arbejdsplads, som de selv var part i. 
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En tredjedel af alle større interne konflikter bunder i omgangsto-
nen på arbejdspladsen 

Omkring en tredjedel af konflikterne omhandler omgangstone og relationer mellem med-
arbejderne, mens to ud af tre konflikter vedrører arbejdets fordeling – hvem skal lave 
hvad. 
   

Figur 4: Drejede konflikten sig om omgangstonen i din virksomhed? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2018 og Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, december 2018. 

Note: n = 133 for lønmodtagerne, n = 60 for virksomhedslederne (Dansk Erhvervs medlemmer). 
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Konflikter er langt mere udbredte i virksomheder, som generelt 
har problemer med omgangstonen 

Virksomhedsejere og lønmodtagere svarer enslydende, at større interne konflikter er 
langt mere sandsynlige i virksomheder, som har overordnede problemer med omgangs-
tonen.  
 
67 pct. af de virksomhedsledere, som har et generelt problem med omgangstonen i de-
res virksomhed, angiver også, at der har været en større intern konflikt i løbet af det se-
neste år. Det tilsvarende tal for de virksomheder, som de adspurgte lønmodtagere er 
ansat i, er 54 pct. Det er markant flere end blandt de virksomheder, som ikke har gene-
relle problemer med omgangstonen, hvor det kun er hver femte-sjette virksomhed, der 
har oplevet større interne konflikter inden for det seneste år. 
 
Problemer med omgangstonen er gift for medarbejdernes trivsel, da man tydeligt kan se, 
at konflikter er langt mere tilstede i virksomheder, hvor der generelt er udfordringer med 
omgangstonen. Dette kan hænge sammen med omgangstonens betydning for relatio-
nerne. Når omgangstonen ikke er god, så er det ofte et resultat af manglende respekt og 
tillid eller andre relationelle udfordringer – som også kan være væsentlige faktorer i 
større konflikter. 
   

Figur 5: 

Andelen af virksomhedslederne og lønmodtagerne, der har oplevet en 
større intern konflikt på deres arbejdsplads inden for det seneste år for-
delt på, hvorvidt virksomheden generelt har problemer med omgangsto-
nen eller ej. 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2018 og Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, december 2018. 

Note: n = 574 for lønmodtagerne, n = 382 for virksomhedslederne (Dansk Erhvervs medlemmer). 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 6. februar 2019.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående arbejdsmiljø kan ske til arbejdsmiljøchef Anne-Marie Røge Krag 
på ark@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6178. 
 
 


