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Förord 

Vi vill först och främst tacka alla som har medverkat i denna studie. Ett stort tack till 

respondenterna som har deltagit och berättat om sina upplevelser av arbetsrelaterade 

konflikter och konflikthantering. Ett extra varmt tack till vår kontaktperson i organisationen 

som har förmedlat kontakter och varit positiv till vår studie. Vi vill slutligen tacka vår 

handledare Daniel Lundqvist som har gett oss konstruktiv feedback och kommit med 

innovativa förbättringsåtgärder. 

Studien har i sin helhet skrivits gemensamt för att skapa enhetlighet. Under hela processen har 

samtliga delar i studien skrivits tillsammans där den ena forskaren har skrivit medan den 

andra har varit aktiv och delaktig i de språkliga formuleringarna som har skrivits. Materialet 

till den teoretiska referensramen har delats upp mellan forskarna där hälften av litteraturen har 

bearbetats enskilt och därefter sammanställts gemensamt. Samtliga intervjuer i studien har 

genomförts tillsammans och ljudfilerna har sedan transkriberats där materialet har fördelats 

jämnt mellan forskarna. Analysen av det empiriska materialet samt resultatet har 

sammanställts gemensamt. Slutligen sammanställdes metod- och resultatdiskussion 

gemensamt.  
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1. INLEDNING 
I dagens samhälle finns en outtalad rädsla för konflikter och rädslan är inte helt obefogad då 

många konflikter innebär psykisk påfrestning för de inblandade individerna. Arbetslivet är 

inget undantag; konkurrens, omorganiseringar och ständiga krav från omvärlden ställer allt 

fler krav på den enskilde individen. I denna kvalitativa studie har konflikter undersökts utifrån 

en pedagogisk utgångspunkt där konflikter har studerats utifrån fyra interagerade steg. Dessa 

fyra steg ses som ett processperspektiv och utgår ifrån sektionschefers och medarbetares 

upplevelser om arbetsrelaterade konflikter, hur arbetsrelaterade konflikter uppstår, 

konflikthantering och vad arbetsrelaterade konflikter kan leda till i den studerande 

organisationen. Processmodellen nedanför illustrerar processen som studien avser att studera: 

 

(Figur 1: egenutformad modell)   

Forskning visar att konfliktsituationer ofta upplevs som påfrestande och besvärlig inslag i 

vardagen men konflikter behöver nödvändigtvis inte uppfattas som något negativt (Lennèer-

Axelson & Thylefors, 2005; Nilsson, 2011). Det är viktigt att inse att vi inte kan frångå 

konflikter och att konflikter kommer att existera så väl inom arbetskontexten som privatlivet. 

Vi borde därför bli bättre på att hantera konflikter då de uppstår eftersom konflikter alltid 

kommer att finnas och vara en del av vår vardag (Lennèer-Axelson & Thylefors, 2005). Det är 

vidare av stor vikt att uppmärksamma de positiva aspekterna av en konfliktsituation samt se 

konflikter som en viktig funktion i individers utvecklande av sin sociala kompetens (Nilsson, 

2011). 

I organisationer där många människor dagligen arbetar tillsammans kan konflikter uppstå och 

det finns inget enkelt sätt för att undgå konflikter, men det finns verktyg och modeller för att 

hantera konflikterna då de uppstår. I organisatoriska sammanhang är det befogat att arbeta 

med konflikthantering på grund av konflikter kan minska arbetets produktivitet om konflikten 

får övertag (Larsen, 2002). Om den individuella koncentrationen förflyttas från 

arbetsuppgiften till konflikten kan fokus tappas på arbetsuppgiften vilket kan leda till minskad 

produktivitet i arbetet (Larsen, 2002). Det är därför viktigt att öka kunskapen om konflikter 

och konflikthantering samt vad konflikter kan leda till då konflikter kan ha ett positivt 

samband med hög produktivitet, ökat självförtroende och utvecklad social kompetens för den 

enskilde individen (Larsen, 2002; Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

I denna studie är syftet att utifrån en pedagogisk utgångspunkt utveckla förståelsen för 

fenomenet konflikt och konflikthantering. Detta görs genom att lägga fokus på vad konflikt 

innebär, konfliktens uppkomst, konflikthantering och vad konflikter kan leda till i den 

studerade organisationen. 

Utifrån syftet har fyra frågeställningar formulerats: 

1. Hur upplevs en arbetsrelaterad konflikt i den studerade organisationen? 

2. Vilka upplevda orsaker finns det till att arbetsrelaterade konflikter uppstår i den studerade 

organisationen? 

3. Hur upplevs hanteringen av arbetsrelaterade konflikter i den studerade organisationen? 

4. Vilka upplevda konsekvenser leder konflikter till i den studerade organisationen? 

1.2 Avgränsningar 

Det finns mycket litteratur om konflikter och konflikthantering och därför har studien enbart 

fokuserat på litteratur som kan kopplas till en organisationskontext. I studien gjordes därmed 

en selektiv avgränsning av teori. Undersökningen har inte hanterat någon specifik 

konflikthanteringsmetodik på grund av att valet av metodik beror på förutsättningarna som 

den enskilda konfliktsituationen innehar. Denna studie tog inte hänsyn till kön och ålder då 

det kunde ha avslöjat respondenternas identitet. Det har vidare inte varit av intresse att göra en 

jämförelse mellan medarbetare och sektionschefer utan studien avsåg att förstå hur fenomenet 

upplevdes i den studerande organisationen. 

1.3 Studiens koppling till pedagogik 

Pommer-Nilsson (2003) för en diskussion om hur disciplinen pedagogik kan förstås utifrån 

arbetslivet. Det finns idag en vardaglig föreställning som skiljer sig ifrån den akademiska 

disciplinen om vad pedagogik innebär samt vilka pedagogiska områden som existerar. 

Pedagogik som forskningsdisciplin är mer omfattande än att enbart inkludera utbildning och 

undervisning. Pommer-Nilsson (2003) påvisar att pedagogikens forskningsområde ständigt 

förändras vilket medför att forskningsområdet befinner sig i en ständigt föränderlig mångfald. 

Det pedagogiska forskningsområdet innefattar olika typer av påverkansprocesser i 

organisationer. Påverkansprocesserna kan omfatta undervisning, utbildning, socialisation samt 

olika typer av organisationsutveckling (Pommer-Nilsson, 2003). Vidare beskrivs pedagogik 

som olika påverkans och förändringsprocesser som kan undersökas på individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). Konflikter 

som sker inom en organisationskontext kan ses som påverkansprocesser vilket Pommer-

Nilsson (2003) uttrycker är en del av pedagogikens forskningsområde. Konflikter i arbetslivet 

kan fylla en viktig funktion i utvecklandet av individers kompetensutveckling och sociala 

kompetens (Larsen, 2002; Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013; Nilsson, 2011). Detta kan 

beskrivas som en socialisationsprocess vilket även är ett ämne inom forskningsområdet 

pedagogik (Pommer-Nilsson, 2003). Vidare kan konflikter anses vara en källa till förnyelse, 
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tillväxt och utveckling för individer och organisationer (Ekeland, 2006) vilket är inom ramen 

för det pedagogiska forskningsområdet.  

1.4 Begreppsdefinitioner 

1.4.1 Konflikt 

Att definiera konflikt kan vara svårt på grund av att konflikt som socialt fenomen är 

mångfacetterat men svårigheten ligger även i att definitionerna av konflikt ofta kopplas till 

olika områden. Därmed är en standardiserad konfliktdefinition svår att göra enligt 

konfliktforskaren Szklarski (2014). Det tycks dock finnas gemensamma drag i definitionerna 

och konflikt brukar vanligtvis definieras som att det existerar en oförenlighet eller motsättning 

mellan två eller fler inblandade parter (Szklarski, 2014). 

 

Maltén (1998) definierar konflikt enligt följande:  

 

En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, 

synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil (Maltén, 1998, s. 145). 

  

En ytterligare definition ger Jordan (2014):  

 

När en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och upplever att någon annan blockerar 

dem från att tillgodose dessa önskemål. När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration, 

som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten / …  / Det 

brukar vara fruktbart att utgå ifrån att arbetslivets konflikter mestadels uppstår genom en samverkan av 

omständigheter på tre nivåer: individnivå, relationsnivå och systemnivå (Jordan, 2014, s. 8-9).  

Folger, Poole och Stutman (2009) definierar konflikt som: 

 

Conflict is the interaction of interdependent people who perceive incompatibility and the possibility of 

interference from others as a result of this incompatibility (Folger, Poole & Stutman, 2009, s. 4).  

  

Denna studie utgår ifrån en sammanvävning av ovannämnda definitioner. I denna studie 

definieras konflikt enligt följande: i en konflikt föreligger en motsättning mellan två beroende 

parters intressen där mål, skilda värderingar, grundläggande behov, synsätt och personliga 

beteenden ligger till grund för konflikten. En förutsättning för att situationen ska betecknas 

som en konflikt är att parterna agerar för att försöka uppnå sitt eget önskemål. Konflikter kan 

samverka på tre nivåer: individ, relation och systemnivå.  

1.4.2 Konflikthantering 

Almas och Niazi (2014) definierar konflikthantering: 

Conflict management is the practice of identifying and handling conflict in a sensible, fair and efficient 

manner (Almas & Niazi, 2014, s. 216). 

Denna studie utgår ifrån definitionen: konflikthantering är praktiken att identifiera och hantera 

konflikter på ett effektivt och ett rättvist hanteringssätt. Detta innebär att konflikten hanteras 

på ett problemlösningsinriktat sätt där man försöker finna en lösning på konflikten.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

I detta avsnitt presenteras olika konflikttyper, orsaker till varför konflikter uppstår i 

organisationer och hur organisationskontexten påverkar konflikter. Vidare presenteras 

konflikthantering och hur ledarskapet inverkar vid konflikter. Slutligen presenteras tidigare 

forskning där ledarsskapsstilar, konflikttyper och innebörden av tredje part beskrivs. 

2.1 Konflikttyper och dess effekter 

Konflikter delas in i olika indelningar beroende på hur konflikten betraktas och definieras. 

Indelningar av olika konflikttyper kan kopplas till en uppdelning beroende på vad konflikten 

handlar om eller delas in i olika kategorier beroende på vem eller vilka som är inblandade. 

Sakkonflikt är en konflikt där parterna har svårt att komma överens gällande exempelvis 

arbetsuppgifter, rutiner och mål (Maltén, 1998). Sakkonflikt kan även benämnas som 

kognitiva konflikter (Larsen, 2002). Sakkonflikter och kognitiva konflikter är oftast mindre 

personliga och handlar i huvudsak om att individer har olika tankesätt för hur exempelvis 

arbetsuppgifter ska hanteras (Larsen, 2002). Dessa konflikter är oftast utvecklande för såväl 

arbetslag som för organisation eftersom konflikten ger uppkomst till att arbetsuppgifter och 

idéer ventileras. Kognitiva- och sakkonflikter brukar medföra nya innovativa idéer och 

nytänkande vilket medför positiva konsekvenser av konfliktsituationen (Larsen, 2002; Maltén, 

1998). Kognitiva- och sakkonflikter medför vanligtvis positiva effekter såsom förbättrad 

problemlösning, bättre kunskapsspridning och ökad kreativitet för individer. När konflikten 

har nått en viss nivå kan dock de positiva och utvecklande effekterna avstanna. Kognitiva 

konflikter som pågått under en längre tid når slutligen en viss nivå där den kognitiva 

konflikten leder och utvecklas till en relationskonflikt (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013). 

En relationskonflikt kan också benämnas som en interpersonell konflikt där konfliken 

föreligger mellan två individer (Ekstam, 2004). Det är viktigt att understryka att det inte finns 

en absolut brytpunkt när en kognitiv konflikt leder till en relationskonflikt utan brytpunkten 

står i beroende till sammanhanget (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013). En annan 

konflikttyp som grundas i relationer är affektiva konflikter vilket är konflikter som grundas i 

motsättningar mellan personliga förhållanden och relationer. Affektiva konflikter frambringar 

starka känslor hos de inblandande parterna vilket kan leda till ångest och depression (Larsen, 

1999). Vidare beskrivs latenta konflikter som en undertryckt konflikt vilket sker i relationer 

där maktförhållandena mellan parterna är asymmetrisk. Detta sker i situationer där den ena 

parten har önskemål som inte kan tillgodoses på grund av den andra partens maktövertag 

(Larsen, 1999).  

Vidare beskrivs konflikter som består av oklarheter i roller och arbetsfördelning som 

rollkonflikter (Maltén, 1998). Roll- och arbetsfördelning är en del av organisationens struktur 

och utifrån dessa konkretiseras organisationens mål. Även om rollinnehavaren personligen 

bemästrar motstridigheter som uppstår i yrkesrollen kan det uppstå motsättningar med 

omgivningen vilket kan leda till rollkonflikter (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013). 

Konflikter som grundas i oklara regler och strukturer inom organisationen benämns som 

apersonella konfliker (Ekstam, 2004). Apersonella konflikter kan uppstå mellan 

organisationen och medarbetare, där organisationen kan representeras av VD, chef eller 
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talesman. Det finns en liknande konflikttyp som benämns som strategikonflikt som 

kännetecknas av att individer har olika strategier och olika åsikter kring mål (Maltén, 1998). 

Det som förenar apersonell- och strategikonflikt är att konflikten grundas i att individer har 

olika oförenliga åsikter om organisationens arbete, struktur och mål (Ekstam, 2004; Maltén, 

1998). I organisationer är det vanligt att missuppfattningar, oklarheter och kommunikationsfel 

ligger till grund för en konflikt och dessa benämns generellt som kommunikationskonflikter 

(Maltén, 1998).  

Konflikter i organisationer kan vidare uppstå på tre olika nivåer; individ-, relations- och 

systemnivå (Jordan, 2013). Individnivå fokuserar på individers olika beteendemönster och 

personlighet där konflikten uppstår inom individen. Relationsnivå fokuseras på relationen 

mellan de inblandade parterna och innefattar kommunikationsproblem, olikartade intressen 

och friktioner som uppstår till följd av skillnader i personligheterna. Systemnivå fokuseras på 

organisatoriska egenskaper exempelvis resursfördelning och organisationskultur som bidrar 

till att konflikter uppstår på grund av organisatoriska problem såsom bristande ledarskap, 

otydlig rollfördelning och svagt ledarskap (Jordan, 2013). Konflikterna i organisationer kan 

vara formbundna- och formlösa konflikter (Jordan, 2013). Formbundna konflikter är som 

konflikter som handlar om sakfrågor som är av en återkommande karaktär exempelvis; lön, 

schema, arbetssätt, rutiner och arbetsfördelning. Konflikter av denna karaktär är formbundna 

på grund av att det är en återkommande procedur där hanteringen sker med stöd av lagar och 

avtal där det finns en etablerad rutin för händelseförloppet. Dessa konflikter kan i viss 

utsträckning antas vara förutsägbara eftersom det finns spelregler för parternas agerade och 

beteende. Formlösa konflikter innefattar oftast relationskonflikter och i dessa konflikter 

saknas oftast etablerade konflikthanteringsprocedurer. Formlösa konfliker upplevs oftast som 

svårhanterliga på grund av att det inte finns rutiner för hur parterna ska agera (Jordan, 2013).  

2.2 Orsaker som kan leda till att konflikter uppstår 

En förutsättning för att det ska utvecklas en konflikt är att det existerar skillnader och 

olikheter mellan parter (Ekeland, 2006). Skillnader och olikheter i sig framkallar inte en 

konfliktsituation utan det är snarare hur skillnaderna och olikheterna tolkas och omsätts i 

handling. Skillnader som kan ligga till grund för en konflikt är exempelvis kulturella- och 

sociala skillnader samt olika intressen och värderingar hos individer. För att skillnaden mellan 

parterna ska utvecklas till en konflikt krävs det att skillnaden ska ses som besvärande, hotfull 

eller orimlig (Ekeland, 2006). De allra flesta konflikter i organisationer grundas i att individer 

har olika synsätt på vilken grad av struktur som verksamheten ska inneha. Konkurrens om 

resurser, oförenliga värderingar och organisatoriska förändringar är orsaker till att konflikter 

kan uppstå mellan individer i organisationen och dessa klassificeras som systemfel (De Klerk, 

2000; Flach, 2011; Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013). Konflikter som uppstår till följd av 

systemfel kan bero på att information saknas vilket ökar individers behov av att fylla i 

informationsluckorna med egna tolkningar. Lennéer-Axelsson och Thylefors (2013) uttrycker 

att det finns möjlighet att organisera bort onödiga konflikter som uppstår på grund av 

otillräcklig information eller motsägelsefull information genom att upprätthålla ett 

välfungerande informationssystem (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013). 
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En vanlig konfliktorsak i organisationer är att det finns en ojämn maktfördelning mellan 

organisationens anställda på grund av hierarkier och rollfördelning (Jordan, 2013). Hierarkier 

och rollfördelning skapar en asymmetrisk maktfördelning vilket leder till att parterna i en 

konfliktsituation befinner sig i en ojämn utgångspunkt på grund av att den assymmetriska 

maktfördelningen skapar olika förutsättningar för parterna att agera och hantera konflikter. En 

asymmetrisk maktfördelning föreligger exempelvis i en konfliktsituation mellan en chef och 

medarbetare (Jordan, 2013). Ekeland (2006) menar att det främst är chefer som arbetar nära 

och tillsammas med medarbetare som har en större benägenhet att hamna i en 

konfliktsituation och mellanchefer har störst konfliktpotential då yrkesrollen medför att förena 

ledningsgruppens direktiv med medarbetarnas önskemål och krav (Ekeland, 2006). Det finns 

dock en tendens att arbetsledare och chefer har en förmåga att förskjuta svårigheter i 

organisationen till att bli mellanmänskliga problem. När chefer bortser från organisatoriska 

problem och skuldbelägger individer som orsak till ett problem kan konflikter uppstå 

(Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013). 

2.3 Organisationskontextens påverkan på konflikter 

Grupper och individer i en organisation är ömsesidigt beroende av varandra och samordnar 

gemensamt för att tillsammans kunna nå organisatoriska krav och förväntningar. Detta leder 

till differentiering eftersom organisationen bygger på olikheter. Olikheterna i organisationerna 

kan lätt uppfattas som konfliktpotential ”men det är emellertid inte olikheten i sig som är en 

konfliktpotential, utan hur den uppfattas och tolkas och vilka reaktioner den leder till” (Flach, 

2011, s. 24). 

I organisationer samsas många individer om såväl utrymme, resurser och värdegrund. Det 

finns många faktorer som kan ligga till grund för utvecklandet av en konflikt. Maltén (1998) 

uttrycker att anledningen till konflikter oftast är en oförenlighet mellan idéer och verkligheten. 

Ett exempel på detta är när organisationers mål och värdegrund inte alltid överensstämmer 

med hur organisationers agerar. Eftersom organisationer drivs av många olika individer som 

har skilda intressen och krav på hur verksamheten ska prestera och agera skapas en arena för 

oliktänkande och individers olika syn och intressen möjliggör utvecklandet av konflikter. 

Vidare tenderar specialisering och arbetsfördelning skapa oenigheter mellan individer och 

grupper (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Jacobsen och Thorsvik (2008) anser att en organisation 

främjas av konflikter men att konflikterna inte får ta överhand i organisationen. Dock bör det 

uppmärksammas att det med stor sannolikhet råder stagnation i de organisationer där det ej 

råder konflikter då konflikter bidrar till innovation och utveckling (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Produktiva organisationer måste därför ha en balanserad nivå av konflikter för att dels 

främja effektivitet och utveckling eftersom viss oenighet mellan medarbetarna anses vara 

väsentligt för att förhindra att ett osunt grupptänkande uppstår, även kallat groupthink 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

2.4 Konflikthantering 

Grovt indelat kan konflikter hanteras med två olika förhållningssätt; ett konstruktivt 

förhållningssätt respektive ett destruktivt förhållningssätt (Szklarski, 2014). Ett konstruktivt 

förhållningssätt innebär att konflikten hanteras med ömsesidighet och saklighet. Parterna är 
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relationsstödjande och behandlar varandra med respekt i konflikten. Konkret innebär detta att 

parterna belyser konflikten gemensamt genom att föra en dialog för att försöka finna den 

primära orsaken till att konflikten uppstått. Målet för de inblandade parterna är att lösa 

konflikten och att hanteringen sker ömsesidigt, det vill säga att parterna är villiga att samverka 

för att finna en lösning (Szklarski, 2014). Ett destruktivt förhållningssätt i konfliker 

kännetecknas av ensidighet och en passiv inställning till den andra parten. Det destruktiva 

förhållningssättet innebär att parterna är ensidiga, osakliga, egocentriska och 

relationsdämpande (Szklarski, 2014). Att undvika konflikter är ett destruktivt förhållningssätt 

som inte föredras i konflikter. För att kunna hantera konflikter konstruktivt är det fördelaktigt 

att upprätta en konflikthanteringsplan vilket Kolb (2013) uttrycker är av stor vikt för att kunna 

hantera konflikter. Detta innebär att ledaren och gruppen tillsammans delar ansvaret att skapa 

grundläggande regler för hur hanteringen av konflikter ska gå till i organisationen. I 

konflikthanteringsplanen bör samtliga deltagare inom en grupp/organisation medverka 

eftersom det skapar bättre förutsättningar för en konstruktiv konflikthantering (Kolb, 2013). 

Kolb (2013) har listat sju generella principer för konflikthantering: 

1. Fokusera på problemet 

2. Identifiera gemensamma intressen 

3. Främja en öppen diskussion som ser konflikten från ett vidgat perspektiv 

4. Använd ett beskrivande och inte dömande språk  

5. Kritisera idéer inte människor 

6. Undvik icke-verbal kommunikation exempelvis mejl 

7. Fokus på intressen och inte positioner 

Vid hantering av konflikter är det viktigt att först ta reda på själva konfliktorsaken och om 

uppkomsten av konflikten ligger i själva arbetsgruppen, utanför gruppen eller hos den 

enskilda individen. Det är av stor vikt att ta reda på konfliktens primära orsak eftersom det är 

en förutsättning för att veta hur konflikten ska hanteras (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 

2005). Om arbetsgruppen tidigare har tacklat konflikter och hanterat dem väl stärks gruppens 

självförtroende och trygghet. Detta bidrar i sin tur till att arbetsgruppen litar på sin egen 

förmåga att lösa framtida svårigheter och konflikter gemensamt (Lennéer-Axelsson & 

Thylefors, 2005). Konflikter bör avslutas med någon form av överenskommelse mellan de 

inblandade parterna. Men oavsett om parterna når en överenskommelse eller inte når alla 

konflikter till sist ett avslut (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013). Ett avslut kan innebära 

separation av konfliktparterna vilket innebär att konflikten upphävs eftersom parterna skiljs åt 

och inte behöver sammarbeta för att finna en lösning (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013). 

I och med att parterna separeras försvinner även beroendet mellan parterna och konflikten får 

ett avslut. Separation är ofta ett principiellt avslut som används när en konfliktsituation har 

pågått under en längre tid. Det är viktigt att poängtera att separation ofta upplevs som ett 

nederlag och att separation inte löser konflikten även om konflikten får ett avslut (Lennéer-

Axelsson & Thylefors, 2013). 

2.5 Ledarens hantering i konflikter  

I arbetsrelaterade konflikter kan chefer inta tre olika hanteringssätt för att hantera konflikter; 
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undvikande-, dominant- eller samverkande konflikthanteringssätt (Choi, 2013). Det 

undvikande konflikthanteringssättet karaktäriseras av en passiv konflikthantering, även kallad 

destruktiv konflikthantering, vilket innebär att individerna inte hanterar konflikter på ett öppet 

sätt (Choi, 2013). Det dominanta konflikthanteringssättet karakteriseras av dominans och 

aktiv konfrontation där målet är att eliminera konfliktsituationen fortast möjligt. Slutligen 

kännetecknas det samverkande konflikthanteringssättet av en öppen diskussion kring 

konflikter och dess hantering men till skillnad mot den dominanta kulturen är den 

samarbetsverkande stilen intresserad av gruppen som helhet (Choi, 2013). Almas och Niazi 

(2014) beskriver att det går att urskilja tre olika ledarskapsstilar som påverkar vid hanteringen 

av konflikter; transformativt-, transaktionellt- och laissez-fair ledarskap. Det samverkande 

konflikthanteringssättet kan liknas med ett transformativt ledarskap eftersom chefen vid en 

konflikt fokuserar på möjligheter och långsiktiga lösningar. Ett transformativt ledarskap är en 

effektiv och underlättande ledarstil som är positiv för medarbetarnas arbetstillfredställelse, 

motivation och prestation (Almas & Niazi, 2014). Ett transaktionellt ledarskap i 

konfliktsituationer kännetecknas av en utbytesprocess mellan parters önskemål och krav 

vilket medför en förhandlingsprocess mellan parterna för att nå en överenskommelse. 

Fördelen med ett transaktionellt ledarskap är att parterna kompromissar fram en lösning 

(Almas & Niazi, 2014). Slutligen beskrivs den tredje ledarstilen laissez-fair vilket i 

konfliktsammanhang innebär att ledaren hanterar konflikten genom att undvika konflikter in i 

det längsta. Ledaren som präglas av ett laissez-fair ledarskap vill inte vara en del av 

medarbetarnas konflikter och överlåter till medarbetarna att hantera konflikten på egen hand 

(Almas & Niazi, 2014). 

2.6 Tidigare forskning  

I en kvantitativ studie undersöktes medarbetarnas arbetstillfredsställelse i samverkan med 

olika organisatoriska konflikthanteringsmiljöer. Studien inkluderar tre konflikthanteringssätt; 

undvikande-, dominant- och samvekande (Choi, 2013). Resultatet av studien visar att 

medarbetarnas arbetstillfredställelse har ett samband med organisationens 

konflikthanteringsmiljö. Studien visar vidare att det finns positiva samband mellan 

konflikthanteringssättet samverkande och medarbetarnas arbetstillfredsställelse (Choi, 2013). 

Studien påvisar att ett samverkande konflikthanteringsätt är att föredra på grund av att 

produktiviteten på arbetsplatsen ökar samtidigt som arbetstillfredsställelsen ökar. I motsats till 

det samverkande konflikthanteringssättet visar studien att ett dominant konflikthanteringsätt 

påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse negativt. Det undvikande 

konflikthanteringssättet anses ha en negativ inverkan på medarbetarnas arbetstillfredställelse 

på grund av att konflikter undviks i organisationen (Choi, 2013).  I studien framkommer det 

inte hur organisationen ska främja och utveckla en samverkande konflikthanteringsstil och 

beskrivningarna av de olika konflikthanteringssätten är knapphändig vilket ger organisationen 

tolkningsutrymme. Den knapphändiga informationen om konflikthanteringssätten kan leda till 

att konflikthanteringssätten varierar. För att öka trovärdigheten för studien bör en mer 

omfattande beskrivning av konflikthanteringssättens egenskaper återges. Kritik som kan lyftas 

mot studien är att studien inte exemplifierar hur konflikthanteringssätten utövas i praktisk 

tillämpning. 



9 

 

Liu, Fu och Liu (2008) presenterar i en kvantitativ studie att ett samarbetsinteragerat 

konflikthanteringssätt är gynnsamt för organisationen. Det samarbetsinteragerade 

konflikthanteringssättet kan likställas med det som Choi (2013) benämner som ett 

samverkande konflikthanteringssätt. Liu et al., (2008) beskriver att det samarbetsinteragerade 

konflikthanteringssättet är det mest gynnsamma för organisationen eftersom organisationen 

gemensamt samverkar för att hantera konflikter. Studien visar att organisationens 

konflikthanteringssätt samt vilken karaktär konflikten har påverkar vad konflikten leder till. 

Sak- och relationskonflikter är vidare särskilt viktiga att hantera eftersom en icke hanterad 

sak- och relationskonflikt kan leda till försämrad produktivitet i organisationen. Hanteras inte 

konflikter kan organisationens produktivitet och effektivet försämras (Liu et al., 2008). Vidare 

menar Liu et al., (2008) att samtliga individer i organisationer bör ansvara för att lösa 

arbetsrelaterade konflikter. Om organisationen kräver att sina medarbetare ska hantera 

konflikter på egen hand frångår ledare och ledningsgruppen sitt ansvar att ingripa i konflikten. 

Det resonemang som Liu et al., (2008) för kan ifrågasättas på grund av att andra forskare 

anger ledare och ledningsgrupp som ansvarig att hantera konflikter i organisationen eftersom 

individerna inte alltid är förmögna att hantera konflikter på egen hand (Ekeland, 2006; 

Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013). Utifrån resonemanget som Liu et al., (2008) för kan 

det tolkas som att organisationen kan lära ut konflikthantering till individerna i organisationen 

och på så sätt kan ledare och ledningsgrupp frångå sitt ansvar vid hanteringen av konfliker. 

Att organisationen bör ha en aktiv konflikthantering är många forskare överens om (Doucet, 

Poitras & Chênevert, 2009; Ekeland, 2006; Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013; Posthuma, 

2011). En aktiv konflikthantering är en förutsättning för att konsekvenserna av en konflikt ska 

bli positiv för organisationen. Posthuma (2011) visar i sin studie att en organisation enbart får 

positiva utfall av en konflikt när organisationen innehar en effektiv konflikthantering. De 

positiva effekterna av en god konflikthantering består av bland annat ökad kunskapsdelning, 

positiva effekter på medarbetarnas beteende, nya idéer och tillvaratagande av innovativa 

arbetssätt (Posthuma, 2011). Dock föreligger inte ett positivt samband mellan aktiv 

konflikthantering och alla konflikttyper utan sambandet föreligger främst i konflikter som kan 

klassificeras som sakkonflikter. Studien visar vidare att det inte föreligger ett samband mellan 

aktiv konflikthantering och relationskonflikter. Posthuma (2011) uttrycker även att 

sakkonflikter och relationskonflikter har ett samband med en lägre arbetstillfredsställelse hos 

medarbetarna. Det kan ifrågasättas om sakkonflikter verkligen medför en positiv utveckling 

för organisationen eftersom studien samtidigt visar att sakkonflikter har ett samband med 

minskad arbetstillfredsställelse.  

Almas och Niazi (2014) har genomfört en kvantitativ studie om hur ledarskapsstilarna 

transformativt-, transaktionellt- och laissez-fair ledarskap påverkar vid konflikter. Det 

framkommer i studien att ett transformativt ledarskap är att föredra vid konflikter på grund av 

att ledaren interagerar med medarbetarna för att lösa konflikten (Almas & Niazi, 2014). 

Studien visar vidare att ett transaktionellt- och laissez-fair ledarskap betraktas inneha ett 

destruktivt konflikthanteringssätt. Därför hävdar Almas och Niazi (2014) att ledaren behöver 

inneha ett transformativt ledarskap för att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Dock nämns det inte vilka konsekvenser det transformativa ledarskapet leder till och därför 
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kan det vara svårt att förstå innebörden av ett transformativt ledarskap i konfliktsituationer.  

Samma ledarskapsstilar som Almas och Niazi (2014) använder i sin studie har Doucet et al., 

(2009) använt i sin studie där de har undersökt hur ledarskapsstilar påverkar konflikter i 

organisationer. Denna kvantitativa studie utgår ifrån ett transformativt-, transaktionellt- och 

laissez-fair ledarskap. I studien åskådliggör Doucet et al., (2009) att ett transformativt 

ledarskap reducerar konflikter i organisationer på grund att ledarskapet ser mer till 

organisationens kollektiva intressen än till individers enskilda intressen. Det transformativa 

ledarskap innebär att ledaren utvecklar ett gemensamt konflikthanteringssätt tillsammans med 

medarbetarna. Genom att ledare och medarbetare har en överensstämmande uppfattning om 

hur konflikter ska hanteras, förebyggs och reduceras uppkomsten av konflikter i 

arbetsgruppen (Doucet el al., 2009). Detta torde motivera varför det är viktigt för ledare och 

chefer att tillsammans med sin arbetsgrupp upprätta en gemensam konflikthanteringsplan. Det 

är också viktigt att utifrån detta synsätt förstå att utvecklandet av en konflikthanteringsplan 

bör ske i samspråk med medarbetarna (Doucet el al., 2009). I konfliker kan det dock inträffa 

att parterna på egen hand inte kan komma fram till en lösning oavsett om organisationen har 

en konflikthanteringsplan eller inte. I dessa konfliktsituationer kan det vara befogat att ta hjälp 

av en tredje part (Arnold & O'connor, 1999). Arnold och O'Connor (1999) har genomfört en 

laboratoriestudie där det framkom att en chef som inte har ett uttalat personalansvar över 

konfliktparterna kan vara lika effektiv i konflikter som en HR-person eller annan professionell 

tredje part. Detta innebär att tredje part i en konfliktsituation inte nödvändigtvis behöver vara 

konfliktparternas chef utan att konflikten kan hanteras av en annan chef i organisationen 

(Arnold & O'connor, 1999). En tredje part i konflikter kan även vara en medarbetare till de 

inblandade konfliktparterna. När en tredje part i en konflikt är en medarbetare till de 

inblandade parterna finns det en ökad risk att konsekvensen av konflikten inte blir gynnsam 

på grund av medarbetarens begränsade kunskaper i konflikthantering (Arnold & O'connor, 

1999). Avslutningsvis är det viktigt att agera i ett tidigt skede i en konfliktsituation eftersom 

konsekvenserna av en långt pågången konflikt är betydligt större än om konflikten hanteras 

innan konflikten eskalerat. Chefer och ledare har ett uttalat ansvar att hantera konflikter på 

arbetsplatsen och att tro att konfliktsituationen löser sig själv är sällan en bra idé (Kolb, 2013).  
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3. METOD OCH TILLVÄGGÅNGSSÄTT 
I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter, samt studiens 

undersökningsdesign och tillvägagångssätt. I avsnittet tillvägagångssätt beskrivs studiens 

urval, intervjuer, databearbetning och analysmetod, datorbaserad litteraturundersökning, 

kvalitetsaspekter och etiska överväganden. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Vetenskapliga studier avser att förstå, beskriva eller förklara olika fenomen. Grovt indelat kan 

fenomen studeras utifrån två olika ansatser; kvalitativ och kvantitativ (Bryman, 2011). 

Kvalitativ ansats kan liknas med en upptäcksresa där forskaren genom resan önskar uppnå en 

ökad förståelse om det fenomen som ligger i forskarens intresse. Detta kan jämföras med en 

kvantitativ forskningsansats som kan beskrivas som kvantifierbara studier vars mål är att 

förklara och mäta samband genom statistiska mätningar (Bryman, 2011). I denna studie 

förelåg en kvalitativ ansats då intresset var att undersöka respondenternas upplevelser av 

konflikter och konflikthantering utifrån en pedagogisk utgångspunkt. Målet med kvalitativa 

studier är att få upplevelser från respondentens livsvärld och därför samlades empirisk data in 

genom intervjuer. Intervjuer valdes för att fånga essensen av respondenternas egna uttryck 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Patel & Davidson, 2011).  

Studien har hämtat inspiration från ett fenomenologiskt förhållningssätt där intresset ligger i 

att förstå snarare än att förklara sociala fenomen (Fejes & Thornberg, 2009; Patel & 

Davidson, 2011). Studiens syfte var att förstå konflikter i den studerade organisationen utifrån 

respondenternas upplevelser. Det föreligger två kriterier för att en fenomenologisk ansats ska 

ligga till grund; dels att det ska gälla ett fenomen samt att kunskapsintresset ska fokusera på 

det mest väsentliga inom det studerande fenomenet (Fejes & Thornberg, 2009). 

Fenomenologisk ansats uppfylldes genom att fenomenet konflikt studerades utifrån 

respondenternas beskrivningar av fenomenet samt att processmodellen har använts för att 

fokusera på det mest väsentliga i respondenternas uttalanden. Individers upplevelser förändras 

med tiden eftersom individen ständigt utvecklas och därför är fenomenologins intresse inte att 

finna bestående teorier utan att förklara individernas nuvarande erfarenheter (Patel & 

Davidson, 2011). Tillvägagångsättet i studien har en induktiv ansats vilket innebär att empirin 

till studien har genererats utifrån vad som framkom under intervjuerna. Vid 

intervjusituationerna har forskarna försökt att frångå sin förkunskap för att försöka genomföra 

intervjusituationerna förutsättningslöst (Patel & Davidson, 2011). 

3.2 Undersökningsdesign 

Vanligen används intervjuer som datainsamlingsmetod i fenomenologiska studier på grund av 

dess lämplighet vid insamlandet av identifiera egenskaper kring det fenomen forskaren avser 

att undersöka (Fejes & Thornberg, 2009). I denna studie var datainsamlingsmetoden 

intervjuer och intervjuerna hade en semi-strukturerad karaktär för att ge respondenterna frihet 

att själv utforma sina svar. Intervjuerna följde ett öppet frågeschema (Bilaga 1) för att anpassa 

intervjun efter respondenten. Vidare har ledande frågor undvikits för att inte leda 

respondenterna mot en viss ståndpunkt (Kvale & Brinkmann, 2014). För att ge 

respondenterna utrymme att vidarutveckla och förtydliga sin uppfattning har 
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uppföljningsfrågor och förtydliganden använts (Bryman, 2011). Inför intervjuerna 

genomfördes en pilotstudie som kan liknas en teststudie där frågeschemat testas för att 

säkerhetsställa frågornas utformning samt att undersöka hur väl respondenterna tros förstå 

frågorna (Bryman, 2011). Pilotstudien genomfördes med en person vars anställningsform kan 

liknas med respondenternas. I pilotstudien framkom det att två frågor behövde byta plats samt 

att en fråga behövde omformuleras för att förtydliga frågans innehåll. 

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Urval 

Det urval som har legat till grund för studien var ett målstyrt urval, vilket innebär att forskarna 

har valt en relevant urvalsgrupp utifrån kriterier som anses kunna besvara 

problemformuleringen (Bryman, 2011). Det målstyrda urvalet bestod av fyra kriterier. Det 

första kriteriet var att det ska föreligga ett ömsesidigt beroende mellan respondenterna 

eftersom intresset i studien har legat i att förstå konflikter som en pedagogisk 

påverkansprocess. I studien har det varit av intresse att studera organisationen utifrån den 

arbetsordning som finns och därför valdes det att undersöka både medarbetare och 

sektionschefers upplevelser. Det andra kriteriet för studien var att fyra av respondenterna 

skulle ha en befattning som sektionschef och att fyra skulle vara anställda som medarbetare i 

organisationen. I studien har sju respondenter medverkat varav tre stycken är sektionschefer 

och fyra stycken är medarbetare i organisationen. Anledningen till att endast sju respondenter 

har medverkat var på grund av att en sektionschef fick förhinder och inte kunde medverka i 

studien. Det ansågs inte vara aktuellt att kontakta en annan sektionschef då vi ansåg att 

studien nått teoretisk mättnad.  

Organisationen där intervjuerna har genomförts är en statlig svensk myndighet och har ett 

hundratal anställda och består av nio sektioner med cirka 20 anställda i varje sektion. Varje 

sektion i organisationen har en sektionschef och sektionscheferna styrs av en överordnad 

kontorschef. En mer omfattad beskrivning av organisationen har inte gjorts med anledning av 

att en detaljerad beskrivning kunde ha avslöjat organisationens anonymitet. Anledningen till 

varför denna organisation valdes var för att organisationen ansågs lämplig för studien då 

organisationen hade första linjechefer som arbetade interagerat med organisationens 

medarbetare. På grund av detta ansågs organisationen kunna uppfylla studiens 

problemformulering. Organisationen kontaktades via mejl där en av sektionscheferna 

tillfrågades om organisationen hade möjlighet att medverka i studien. I den fortsatta kontakten 

med organisationen kontaktades samma sektionschef och blev därmed vår kontaktperson.  

I urvalet av medarbetare har det förts ett resonemang om medarbetarna skulle tillhöra olika 

sektioner eller arbeta på samma sektion där förslagsvis en sektionschef och en medarbetare 

från samma sektion hade kunnat medverka i studien. Utifrån det andra kriteriet skulle 

respondenterna påverka och ha ett ömsesidigt beroende av varandra och därmed beslutades att 

medarbetarna skulle arbeta i samma sektion. Tredje och fjärde kriteriet innebar att 

arbetsgruppen skulle ha arbetat tillsammans under minst ett år och att ingen ny medarbetare 

hade rekryterats till arbetsgruppen under de senaste fyra månaderna. Kriterierna tre och fyra 

valdes på grund av att en nybildad arbetsgrupp inte har hunnit etablera roller (Svedberg, 
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2012). Utifrån de sektioner som uppfyllde kriterierna har en sektion slumpats och som sedan 

har använts som urvalsgrupp för medarbetarrespondenterna. Kontaktpersonen 

vidarebefordrade uppgifter så att vi kunde komma i kontakt med sektionens medarbetare. 

Samtliga medarbetare inom den valda sektionen tillfrågades om de ville delta i studien och 

sex medarbetare visade intresse att delta. Slutligen intervjuades fyra medarbetare från 

sektionen då två medarbetare inte hade möjlighet att delta i studien på grund av för hög 

arbetsbelastning. 

3.3.2 Intervjuer  

På grund av att studiens ämne hade kunnat skapa känslosamma emotioner hos respondenterna 

var det viktigt att intervjusituationen kändes avslappnad och att respondenten upplevde 

trygghet under intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2014). För att skapa en avslappnad 

intervjusituation inleddes intervjuerna med två generella frågor om arbetsplatsen (Bilaga 1). 

Forskarna framförde under intervjusituationen att respondentens individuella uppfattningar 

var värdefulla för studien. Vidare var det av stor vikt att intervjusituationen var anpassad efter 

den enskilda respondenten eftersom det är en förutsättning för att intervjun ska mynna ut i 

välanvändbar data (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta efterföljdes genom att forskarna 

använde sig av ett språkbruk som anpassades efter respondenternas. Intervjuerna genomfördes 

i organisationens egna lokaler, dels på grund av närheten för respondenterna men också för att 

platsen för intervjun skulle vara likvärdig för samtliga respondenter. Samma grupprum 

bokades av en sektionschef som deltog i studien och lokalen låg på en enskild våning, vilket 

skapade distans till respondenternas kollegor. Samtliga intervjuer genomfördes med båda 

forskarna för att få samstämmighet i mängden följdfrågor och upplägg i intervjusituationerna. 

Ett annat alternativ hade varit att en av forskarna hade genomfört samtliga intervjuer på egen 

hand eller att dela upp intervjuerna sinsemellan forskarna, men detta ansågs inte som ett 

alternativ på grund av studiens känsliga ämne. Under intervjuerna fördelades intervjuguiden 

mellan forskarna och frågorna fördelades naturligt under intervjuerna. Anteckningar fördes 

under intervjuerna och det som antecknades var främst stödanteckningar för att kunna göra 

speglingar och korta summeringar. Intervjuerna låg inom intervallet 31-44 minuter. 

 

Intervjuerna har spelats in på två olika ljudenheter som säkerhetsåtgärd. Det anses av Bryman 

(2011) som vedertaget att intervjuer bör spelas in för att det ökar möjligheterna att få med 

respondenternas uttryck. Vidare är inspelade intervjuer en förutsättning för att kunna 

analysera noggrant samt att det finns möjlighet att gå igenom datan vid upprepade tillfällen. 

Inspelningen skapar också möjlighet att bemöta kritik och anklagelser då inspelningen kan 

bevisa vad respondenten sagt och om det föreligger oenigheter om hur vida forskarens 

fördomar och uppfattningar har påverkat tolkningen (Bryman, 2011). Inspelningen kan dock 

ha en negativ inverkan på respondenten och intervjusituationen kan därför hämmas på grund 

av inspelningen (Bryman, 2011). Fördelarna är framförallt att forskaren kan fokusera på 

ämnet och dynamiken under intervjun samt ha ljudfilerna för att underlätta bearbetning av 

materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskarna har inte upplevt att respondenterna blev 

hämmade av inspelningen under intervjusituationen. 
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3.3.3 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna kodadades och anonymiserades för att sedan sparas på en extern hårddisk. 

Ljudfilerna har efter intervjuerna fördelats mellan forskarna och har därefter transkriberats 

efter Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer. Det är av stor vikt att vara konsekvent 

i sin transkribering och om det finns flera forskare för att skapa en gemensam analysväg. Det 

är fördelaktigt att använda sig av samma kriterier vid transkribering för att undvika att olika 

forskare inom samma studie gör på olika sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna 

transkribering har därför skett utifrån uppsatta kriterier för att undvika fel och brister i 

transkriberingen. I denna studie har uttalanden skrivits ner i formell skriftspråklig karaktär 

vilket innebar att dialekters böjningar, uttryck och direkta talspråksuttryck inte återgavs i 

direkt form utan i skriftligt språk. Detta för att göra transkriberingarna mer läsbara men även 

för att inte uppmärksamhet ska riktas mot det språkligform utan att uppmärksamheten ska 

riktas mot respondentens uttalande (Kvale & Brinkmann, 2014). Procesmodellen har använts 

som underlag för att bearbeta och analysera transkriberingarna: 

Steg 1: hur upplevs en arbetsrelaterad konflikt i organisationen.  

Steg 2: vilka upplevda orsaker finns det till att arbetsrelaterade konflikter uppstår  

Steg 3: hur upplevs hanteringen av de arbetsrelaterade konflikterna 

Steg 4: vilka upplevda konsekvenser leder arbetsrelaterade konflikter till  

I analysen av transkriberingarna har meningskoncentrering legat till grund för analysen av den 

insamlade datan. Meningskoncentreringen genomfördes induktivit i fyra olika steg där det 

första steget har varit att beskåda intervjumaterialet för att få ett helhetsintryck. I andra steget 

har studiens processmodell använts för att underlätta kodningen av den insamlade datan. Varje 

steg i processmodellen har i det transkriberade materialet markerats med olika färger för att 

urskilja det väsentliga i det empiriska underlaget. Processmodellen har varit användbar i 

analysen på grund av att den har hjälpt forskarna att bibehålla fokus och har varit viktig för att 

kunna besvara forskningsfrågorna. Kodningen representerar essensen utifrån 

processmodellen. Tredje steget har bestått av att urskilja citat ur kodningen som förstärker och 

tydliggör respondenternas förklaringar (Kvale & Brinkmann, 2014). Fjärde steget har 

inneburit att forskarna har presenterat respondenternas citat och sammanställt deskriptiva 

utsagor. Slutligen har citaten och de deskriptiva utsagorna kategoriserats under olika rubriker 

och dessa har utgått ifrån processmodellen. En svårighet med meningskoncentrering är att 

bevara huvudinnebörden i respondenternas uttalanden och därför är det en fördel att arbeta i 

forskningspar då forskarna uppmanar varandra att inte lägga in personliga tolkningar i texten 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Detta leder till att det finns en större möjlighet att essensen i 

respondenternas uttalanden bevaras. 

3.3.4 Datorbaserad litteraturundersökning 

I denna studie har litteraturundersökningen gjorts i: Emerald, Libris, DiVA, Academic Search 

Premier, Scopus och Liu´s bibliotekskatalog. Sökord som har använts är: ”konflikt*”, 

”konflikthantering*”, ”arbetsrelaterade konflikter” och ”utfall av konflikter”. Vi har i samtliga 

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=http://search.epnet.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=aph
https://login.e.bibl.liu.se/login?url=http://search.epnet.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=aph
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sökningar tagit bort sökorden ”mobbning” och ”skola”. Sökorden som användes på engelska 

var: ”conflict*”, ”conflict mangament*”, ”conflict in workplace*” och ”conflicts outcomes”.  

3.3.5 Kvalitetsaspekter 

I denna studie har Brymans (2011) bedömningskriterier för kvalitativa studier använts. I 

kvalitativa studier är det viktigt att säkerställa om det empiriska underlaget är representativt, 

det vill säga hur väl forskaren har fått med essensen av respondenternas utsagor samt hur väl 

essensen är redovisad i studien (Fejes & Thornberg, 2009). Bedömningskriterierna som 

beskrivs av Bryman (2011) inkluderar graden av trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten 

delas upp i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 

och konfirmera.  

Tillförlitligheten nås i denna studie genom att en väl bearbetad beskrivning av fenomenet 

konflikt har gjorts i den sociala verkligheten som undersöks. Överförbarhet avser hur vida 

forskningsresultatet kan överföras till annan kontext och hur stor överförbarhet det tros 

existera till andra liknande verksamheter. Överförbarheten av forskningsresultaten kan vara 

begränsad på grund av att organisationsbeskrivningen inte är tillräckligt detaljerat beskriven 

på grund av att inte avslöja organisationens anonymitet. Pålitligheten i studien har uppnåtts 

genom att en fullständig redogörelse av forskningsprocessen har gjorts vilket ökar 

möjligheten att genomföra en liknande studie. Den kanske mest avgörande aspekten möjlighet 

att styrka och konfirmera innebär ifall forskaren med ett gott samvete kan säga att forskaren 

inte medvetet har påverkat studien med egna värderingar. Detta förutsätter en förmåga att vara 

självkritisk och reflekterande över sitt eget förfarande. Forskarna anser att studien har 

möjlighet att styrka och konfirmera på grund av att forskarna detaljerat har beskrivit 

forskningsprocessen. Forskarna har försökt att vara självkritiska för att inte påverka studien 

med egna värderingar. Det andra bedömningskriteriet som Bryman (2011) beskriver omfattar 

graden av äkthet vilket innefattar hur autenticiteten uppfylls och i fall studien bidrar till ökad 

kunskap om konflikter i arbetslivet. Studiens resultat anses vara användbart för organisationen 

eftersom studien ger ökad förståelse för konflikter och konflikthantering. 

3.3.6 Etiska överväganden 

I studien har det varit av stor vikt att efterfölja vetenskapsrådets etiska riktlinjer vid insamling 

av det empirska materialet. I denna studie har därför vetenskapsrådets fyra huvudkrav följts: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

För att uppfylla informationskravet har syftet presenterats redan vid första kontakt med 

respondenterna för att inte vilseleda och undanhålla information. Det har varit viktigt att 

informera om intervjusituationen och upplägget för att bygga förtroende för oss som forskare. 

Vidare meddelade forskarna respondenterna att intervjuerna kommer att spelas in och tillade 

att all information hanteras konfidentiellt. Vid första kontakten lämnades kontaktuppgifter till 

forskarna för att underlätta fortsatt kontakt. Informationskravet har vidare efterföljts genom 

att forskarna presenterade syftet med studien samt gav information om respondenternas 

frivilliga medverkan i studien. Vidare meddelades respondenten att det fanns möjlighet att 

närsomhelst avbryta studien utan någon anledning (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Samtyckeskravet innebar i denna studie att individen personligen hade rätt att besluta om sin 

medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). För att tillgodose samtyckeskravet har 

respondenten uppmärksammats om möjligheten att när som helst avbryta studien. Det har 

getts samtycke att spela in intervjun och intervjun avslutades med att respondenten lämnade 

sitt medgivande till fortsatt kontakt och deltagande i studien.  

Studien uppfyller fortsatt konfidentialitetskravet genom att respondenterna avkodades direkt 

efter genomförd intervju. Respondenterna har fått olika koder där endast forskarna har 

kännedom om vem som sagt vad. IP står för intervjuperson, S kännetecknar sektionschef, M 

kännetecknar medarbetare och siffran är pseudonym för respondentens namn. Följande koder 

har används i studien: IPM1, IPM2, IPS3, IPM4, IPS5, IPS6 och IPM7. Datainsamlingen har 

hanterats enbart av forskarna för att inte bryta konfidentialitetskravet och för att obehöriga 

inte ska få tillgång till materialet vilket överensstämmer med Vetenskapsrådets (2002) etiska 

riktlinjer. 

Nyttjandekravet har uppfyllts genom att materialet enbart samlats in av forskarna inom 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). Materialet har och kommer inte att användas eller lånas ut 

för bruk utanför studien. Detta efterföljs genom att materialet enbart används av oss i 

forskningssyfte och efter studiens avslut kommer intervjumaterialet att förstöras. 
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4. RESULTAT  
I detta kapitel presenteras resultatet av respondenternas uttalanden kopplat till studiens 

processmodell. Respondenterna benämns som: IPM1, IPM2, IPS3, IPM4, IPS5, IPS6 och 

IPM7. IPM innebär att respondenten är medarbetare medan IPS innebär att respondenten är 

sektionschef. Resultatet är uppdelat i fyra rubriker som kopplar till processmodellens fyra 

steg. Varje steg efterföljs av en kort summering. 

4.1 Vad innebär en arbetsrelaterad konflikt? 

En arbetsrelaterad konflikt innebär enligt respondenterna att individer har olika åsikter och 

uppfattningar. Detta uttrycks genom att individerna har olika åsikter om hur arbetsuppgifter 

och arbetsrutiner ska hanteras. Respondenterna ger uttryck för att effektivitet och effektivt 

arbete upplevs olika mellan individerna i organisationen. En konflikt beskrivs som när 

individer har svårt att komma överens och har olika åsikter och uppfattningar. I en 

konfliktsituation har individernas skilda åsikter blivit ett problem. Det kan råda 

meningsskiljaktigheter om hur man ska hantera problem som uppstår i organisationen. I 

konfliktsituationer kan det ofta blandas in känslor såsom ilska, upprördhet och nedstämdhet:  

En konflikt är lite mer än att man har olika åsikter, en konflikt är när man har svårt att enas /…/ man kan 

ha olika åsikter och då kan man ju respektera det men i en konflikt så känner jag att det går lite längre, 

man kommer inte överens, man är lite osams (IPS3).  

En konflikt är när två personer inte är helt överens om något som gör att man blir arg, upprörd eller inte 

tycker att man trivs (IPS6).  

En konflikt är väl i grunden när man är oense om saker exempelvis att man tycker olika, ser på saker olika 

eller helt enkelt att man har olika personligheter (IPM7). 

Enligt respondenterna uppstår konflikter oftast mellan två individer. Konflikten kan vara 

mellan medarbetare och medarbetare eller mellan medarbetare och sektionschef samt mellan 

sektionschef och sektionschef. Konflikterna grundas oftast i att individen inte känner den 

andra individen tillräckligt väl. Vidare är individerna i organisationen olika och har olika 

personligheter vilket innebär att det som tolkas som en konflikt av ena parten inte 

nödvändigtvis upplevs som en konflikt av den andra parten:  

Det är lätt att det uppstår konflikt när man inte känner till den andra parten  /…/  jag tänker att konflikt i 

vanliga fall uppstår mellan två personer, om det är chef och medarbetare eller två medarbetare (IPS5).  

En konflikt kan ske på väldigt många olika plan, om jag utgår ifrån mig som sektionschef, i värsta fall är 

det ju så att man har en konflikt med någon av de egna medarbetarna. I andra situationer får man gå in 

och hantera en konflikt som är mellan två medarbetare, det kan ju förstås vara konflikter inom 

ledningsgruppen, mellan mig och någon annan i ledningsgruppen. Konflikter kan uppstå på många olika 

plan, de som upplevs som en konflikt för en person behöver ju inte vara det för den andra personen 

(IPS6).  

Merparten av respondenterna lyfter att konflikter innebär att det förekommer en dålig 

kommunikation mellan individerna. Kommunikationens budskap når inte alltid fram till den 

andra parten vilket kan medföra att den andra parten inte kan förstå individens perspektiv. En 

annan anledning till att konfliker uppstår är att individer ibland väljer att inte vilja förstå och 
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lyssna. Konflikterna i organisationen kan ofta kopplas till bristande kommunikation gällande 

arbetsrelaterade frågor:  

Det jag upplever främst i konfliktsammanhang är att det finns en oförmåga att lyssna på varandra, eller en 

ovilja att lyssna, det finns bägge delarna i en dålig kommunikation (IPM2).  

En konflikt är när man inte får den typ av kommunikation med den som man pratar med /…/  oavsett om 

det rör sig om en arbetsrelaterad fråga eller om det är mer övergripande, om man då inte får fram sitt 

budskap och inte kan kommunicera öppet med den andra personen, för att den inte vill ta till sig eller 

lyssna (IPS5).  

Det uttrycks att en arbetsrelaterad konflikt innebär att någonting har blivit ett problem som 

har pågått under en längre tid. Det kan också vara bagatellartade saker som leder till att 

konflikter uppstår. Respondenterna menar att små saker kan läggas på hög och att det tillslut 

når en punkt där tålamodet brister. När det utvecklas till en konflikt har de dolda problemen 

frambringats och situationen har eskalerat: 

En konflikt för mig, då har det gått ganska långt! Det är inte någonting som bara ligger och pyr lite utan 

det har verkligen kommit till den här punkten, där det är mer ”schaboooom”! (IPM4) 

Sammanfattningsvis innebär arbetsrelaterade konflikter att individer har olika åsikter och 

uppfattningar. Konflikter grundas i olikheter, skilda personligheter, brist på kommunikation, 

missuppfattningar, bristande information samt en oförmåga att kommunicera. 

4.2 Varför uppstår det arbetsrelaterade konflikter i organisationen?  

4.2.1 Formella/strukturella problem 

Flertalet av respondenterna upplever att det finns formella orsaker i organisationen som gör 

att konflikter uppstår. En orsak är att organisationen styrs av organisatoriska mål och att 

individer tolkar organisationens mål olika. Det förekommer att sektionschefer och 

medarbetare upplever målen och hur de ska uppnås på olika sätt. En annan orsak är att 

individer har olika åsikter om hur ett arbete ska utföras i organisationen samt hur resurser ska 

fördelas. I organisationen är individerna ömsesidigt beroende av varandra och varandras 

prestationer vilket kan innebära att en person som inte når sitt mål eller underpresterar kan 

påverka andra individers arbete negativt: 

Man kan ha lite olika syn på saker, speciellt synen på hur man fördelar sina egna resurser [inom varje 

sektion] och hur man hanterar resurserna inom hela kontoret, oenigheterna kan handla om vad som gäller 

för de olika delarna. Jag tror också att många konflikter uppstår när man har ett mål att nå men där man är 

beroende av andra och att konflikten uppstår just när man inte är färdiga samtidigt, man har olika 

ansvarsområden som kolliderar med varandra (IPS6).  

Konflikter uppstår när medarbetarna har svårt att sätta sig in i andra individers perspektiv och 

arbetsroll. I organisationen finns det en ovilja att ta en annan individs perspektiv vilket leder 

till missförstånd. Organisationen är toppstyrd och respondenterna tror att en understyrd 

organisation skulle bidra till medarbetarna lättare kan ta till sig målen. Vidare tror 

respondenterna att innehållet i arbetsrollerna skulle vara annorlunda i en understyrd 

organisation: 
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Många har svårt at sätta sig in i den andras situation och roll. Detta kan vara både från medarbetarnas håll 

och sätta sig in i chefens roll, sedan kan ju missförstånden och kommunikationen vara dålig på olika 

nivåer/…/ det finns en oförmåga eller ovilja att förstå och sätta sig i varandras roller. Sedan är ju 

organisationen styrd uppifrån och jag tror att i en understyrd organisation skulle rollerna vara annorlunda 

(IPM2).  

Konflikter i organisationen uppstår oftare i de delar av organisationen där det råder hög 

personalomsättning. Eftersom att det är svårt att etablera roller och skapa en trygg arbetsmiljö. 

När det är en högre personalomsättning upplever respondenterna att arbetsgruppen har hög 

konfliktpotential. Detta leder till ett negativt arbetsklimat och dessa konflikter påverkar 

medarbetarna negativt: 

Grupper som har hög personalomsättning i organisationen gör att grupper aldrig hinner etablera sig och 

bli trygga, man kan aldrig landa och det orsakar mycket konflikter tror jag (IPM7). 

4.2.2 Kommunikation 

Flera av respondenterna uttrycker att konflikter uppstår på grund av bristande kommunikation 

och utebliven kommunikation. Där en otydlig kommunikation kan leda till att medarbetarna 

upplever att de inte har fått tillräckligt med information vilket kan leda till missförstånd. 

Individerna i organisationen är olika och uppfattar kommunikation och information på olika 

sätt vilket också kan orsaka konflikter:   

Jag tror att vi uppfattar saker på olika sätt. Jag kan säga en grej till dig och samma grej till en annan men 

vi uppfattar det på olika sätt för att jag inte är tillräckligt tydlig. Så mycket handlar nog konflikter om 

kommunikation och tydlighet tror jag, hur man uppfattar saker och ting (IPS3).  

Konflikter anser respondenterna kan bero på att medarbetarna inte känner sin arbetskollega 

tillräckligt väl och inte vet hur kollegan kommunicerar och detta kan då leda till att de 

missförstår varandra. När man kommunicerar på olika sätt upplever respondenterna att det lätt 

görs egna antaganden och tolkningar:  

Jag tror att konflikter kan bero på missförstånd och att man antar vissa saker. Det är lätt att det uppstår 

konflikt för att man inte känner till den andra parten tillräckligt (IPS5).  

Det upplevs att organisationens storlek har betydelse för hur kommunikationen når ut till 

organisationens medarbetare. Respondenterna upplever att det är svårt att få sin röst hörd i en 

stor organisation. Information till medarbetarna ges i flera led och därmed kan informationen 

förändras och ibland når den inte fram. När informationen inte når fram riktas ofta 

misstänksamhet mot organisationen och ledningen: 

Det är svårt med kommunikationen i en stor organisation, det är lätt att det missas i kommunikationen och 

då föds lätt en misstänksamhet mot organisationen och ledningen (IPS6).  

4.2.3 Ledarskap 

Konflikter i organisationen uppstår ibland på grund av personlig särbehandling där vissa 

individer får tillåtelse att göra saker medan andra hindras. Favoriseringen som uppstår upplevs 

orättvist eftersom sektionschefen behandlar medarbetarna på olika sätt och detta skapar 

irritation hos andra medarbetare. Konflikter uppstår på grund av orättvisan som medarbetarna 

upplever i särbehandlingen. I organisationen finns olika ledarstilar där vissa ledare hanterar 
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konflikter då de uppstår och vissa ledare hanterar inte konflikter: 

Jag tror oftast att konflikter uppstår när det blir personligt. Det är någonting som gör att vissa personer får 

göra en sak men hade det varit en annan person hade den inte fått det. Det blir orättvist /…/ tillexempel att 

en chef tycker bättre om en person /…/ sedan tror jag att konflikter kan bero på olika ledare och 

ledarstilar också, att vissa ledare inte löser konflikten som uppstår (IPM4).  

Respondenterna upplever att det fokuseras mycket på mål i organisationen. Respondenterna 

uttrycker att det är angeläget att uppnå organisationens mål och organisationen upplevs som 

väldigt produktionsinriktad. Den produktionsinriktade miljön upplevs skapa ett visst 

organisationsklimat då produktionen har större fokus än relationerna mellan organisationens 

medlemmar: 

Det är mer fokus på det kvantitativa i stället för det kvalitativa. Generellt är det väldigt mycket 

målstyrning i organisationen och det skapar ett visst klimat /…/ vi är väldigt produktionsinriktade och inte 

så relationsinriktade (IPM2).  

Det finns en upplevelse av att sektionscheferna ibland får stå till svars för organisatoriska 

beslut på grund av att sektionschefen ger medarbetarna direktiv. Många gånger är det inte 

sektionschefen som har fattat beslutet utan enbart förmedlar informationen till medarbetarna. I 

dessa situationer framstår sektionschefen som en syndabock och kan därför hamna i konflikt 

med medarbetarna. Respondenterna uttrycker att jargongen jämtemot sektionscheferna och 

ledningen därför ibland blir nervärderande:  

Vissa beslut ifrågasätts och när man då inte tycker om beslutet så är det lätt att man hamnar i den fasen att 

man skyller på någon och det är chefen /…/ ibland blir det en väldig nervärderande jargong mot chefer 

(IPS5).  

4.2.4 Personligheter  

Respondenterna uttrycker att det finns många olika personligheter i organisationen och att det 

råder skilda sätt att tänka och uttrycka sig vilket kan leda till missuppfattningar. 

Arbetssituationer upplevs olika och en arbetssituation som anses vara lugn av en individ kan 

uppfattas som en stressad situation för en annan:   

Man funkar inte med alla människor, det går inte! Man har olika personligheter, olika personkemier och 

olika sätt att uttrycka, tänka och tycka /…/ även om någonting fungerar för mig så behöver det inte betyda 

att det fungerar för någon annan (IPM2).  

Vi är ju alla olika, en del är kanske väldigt verbala och brusar upp när saker går emot medan andra är 

väldigt lugna. Så olikheter skulle jag säga är en orsak  /…/ man är ganska olika som personer och hur man 

arbetar. Någon försöker slinka med, någon tar klivet fram och försöker vara drivande, i sådant märks det 

att vi är olika (IPM7).  

Respondenterna uttrycker att de flesta arbetsrelaterade konflikterna i organisationen ofta 

uppdagas på grund av olika individers beteenden. Konflikter uppstår när individerna inte kan 

acceptera varandras beteenden och upplever att de blir förhindrade i arbetet uppdagas 

konflikter. Respondenterna menar att det är personens beteende som är konfliktutlösande men 

att konflikterna oftast kan kopplas till arbetsrelaterade situationer: 

Vanligast när det uppstår konflikter är att det börjar med någonting som är mer personligt än 
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arbetsanknutet / …  / (IPM4).  

Till största delen handlar nog konflikter om personkemi, folk kommer inte överrens helt enkelt. Samtidigt 

kan alla konflikter kopplas till arbetet, alla är ju på något sätt arbetsrelaterade (IPM1).  

Sammanfattningsvis kan arbetsrelaterade konflikter uppstå i organisationen på olika nivåer, 

dels mellan medarbetare och medarbetare, medarbetare och sektionschef, sektionschef och 

sektionschef samt sektionschef och kontorschef. Det finns formella orsaker till att konflikter 

uppstår på arbetsplatsen där det kan vara skilda meningar kring hur arbetsuppgifter, rutiner 

och hur resurser ska fördelas. Respondenterna uttrycker att individerna i organisationen har 

olika personligheter och beteenden. Individernas skilda personligheter kan orsaka att 

arbetsrelaterade konflikter uppstår. Konflikter uppstår på grund av att det finns ett ömsesidigt 

beroende mellan medarbetarna och att medarbetarna påverkar varandras arbete. Det finns 

vidare en ovilja att sätta sig in i andras arbetsroller och ibland även en oförmåga att lyssna på 

varandra i organisationen. En bidragande orsak till att konflikter uppstår är en hög 

personalomsättning eftersom det skapar en osäker arbetsmiljö. Vidare upplevs arbetsplatsen 

som stor vilket enligt respondenterna kan innebära att konflikter kan uppstå på grund av att 

kommunikationen inte når alla parter. Organisationen anses av respondenterna vara 

produktionsinriktad och inte relationsinriktad vilket gör att medarbetarna anser att 

sektionschefen i större utsträckning har mer fokus på produktionen än relationen med 

medarbetarna. Slutligen kan sektionschefen utgöra orsak till att konflikter uppstår på grund av 

olika behandling av medarbetarna vilket upplevs som orättvist. Det finns en antydan att 

sektionschefen ibland får bära skuld för konflikten då den måste följa direktiv och ändra 

förutsättningar för medarbetarna vilket inte alltid accepteras av medarbetarna.  

4.3 Hur hanteras arbetsrelaterade konflikter? 

4.3.1 Chefens ansvar 

Många respondenter tycker att det är sektionschefens arbetsuppgift att hantera konflikter och 

att sektionschefen måste våga agera när en konfliktsituation uppstår. Merparten av 

respondenterna anser att det är sektionschefens ansvar att lösa konflikter. Det är viktigt att 

sektionschefen kan ta olika ställningstaganden och förstå individernas perspektiv. 

Respondenterna upplever det naturligt att kontakta sektionschefen då en konfliktsituation har 

uppstått:  

Jag tycker att chefen ska ta tag i konflikten och våga ta konflikten. Sedan är det också viktigt att chefen 

kan ta olika parter exempelvis medarbetaranas eller högre chefers parti beroende på situationen (IPM2).  

De flesta har förtroende för chefen, därför är det naturligt att det är den man går till /…/ det är 

sektionscheferna som ansvarar för sektionen och medarbetarna, man ska alltid ta konfliktsituationen med 

den först (IPM7).  

I egenskap av sektionschef anser respondenterna att de måste agera vid konfliktsituationer på 

arbetsplatsen. Sektionschefernas arbetsbeskrivning inkluderar hantering av konflikter och det 

förväntas av ledningen att sektionscheferna agerar. Ett fåtal av respondenterna uttrycker att 

sektionscheferna bör ingripa även vid dolda konfliktsituationer som ännu inte har uppdagats. 

Det finns en uttalad vilja att sektionschefen ingriper även om medarbetaren inte tillkallat hjälp 



22 

 

i en konfliktsituation:  

Alltså jag har ju krav på mig att agera, om det är någon som kommer till mig och vill ha hjälp så måste 

jag ta tag i den situationen  /…/  Jag ska agera även om ingen talar om att det är en konflikt och bör 

verkligen agera om jag ser att det är tendenser till att någonting är på gång (IPS6).  

I mitt ansvar som chef ingår en del, jag måste ta en aktiv del av konflikten om jag ser att det uppstår en 

konflikt eller om jag har blivit meddelad om att det finns en konflikt mellan två parter (IPS5).  

Respondenterna lyfter att det är sektionschefens ansvar att hantera konflikter på arbetsplatsen 

men konflikten kan även vara mellan medarbetare och sektionschef vilket medför att man 

ibland måste ta hjälp att hantera konflikten av en extern part: 

Oftast är det ju en chefsfråga om det uppstår en konflikt, men samtidigt kan ju konflikten vara mellan 

personalen och chefen, då kanske man måste ta in någon utifrån för att lösa konflikten /.../ (IPM1).  

4.3.2 Medarbetarnas konflikthantering 

Respondenterna upplever att medarbetarna hanterar konflikter på många olika sätt beroende 

på hur individen är som person. Konfliktens storlek har betydelse för hur medarbetarna väljer 

att hantera konflikter men hanteringssättet påverkas även av vilka individer som är inblandade 

i konfliktsituationen. Vidare kan medarbetarna hantera och bemöta konflikten med känslor 

såsom ilska, irritation och ledsamhet: 

Jag tror att medarbetarna hanterar konflikter olika, beroende på hur stor konflikten är. Man är som man är, 

vissa klarar det och vissa tycker att konflikter är jobbigt, någon gråter en del är tuffa och en del mår dåligt 

tror jag (IPM3).  

Merparten av respondenterna vill oftast vara den som ingriper i konflikter men det kan vara 

svårt att ingripa eftersom man är osäker på vilket sätt man bör agera. Vidare upplever 

respondenterna att vissa konfliktsituationer är svårare att ingripa i än andra. Det finns en 

rädsla hos respondenterna att agera i konfliktsituationer på grund av att man är osäker på vilka 

följder ens agerande leder till. Merparten av respondenterna uppmärksammar sektionschefen 

om konfliktsituationen och överlåter ansvaret till sektionschefen: 

/ … / jag skulle vara en sådan person som tar upp konflikten till diskussion och synliggör den (IPM4).  

Jag har försökt att bemöta konflikterna när de uppstår, är det just konflikt mellan medarbetare så vill jag 

inte ge mig in i deras konflikt. I sådana situationer kan det vara svårt att prata med personen och där kan 

ju en lösning vara att prata med chefen eftersom det är svårt att göra någonting på egen hand (IPM2).  

En del av respondenterna upplever att det är säkrast att stå utanför andras konflikter då det 

finns en rädsla att själv bli inblandad. Ibland upplever respondenterna att det är svårt att hålla 

sig utanför konflikter i sektionen på grund av arbetsgruppens storlek. Ett få tal av 

respondenterna upplever att det är oundvikligt att hålla sig utanför konfliktsituationer då de 

förr eller senare kan blir en del av konflikten: 

Jag försöker oftast hålla mig utanför konflikten om det går, men tillslut om man är en liten arbetsgrupp 

kanske det är svårt att hålla sig utanför. Man sugs med i konflikten vare sig man vill eller inte (IPM1). 

4.3.3 Kommunikationsmetoder för tredje part 

Tredje part innebär en person som själv inte är inblandad i konflikten går in och agerar för att 
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hantera konflikten. Respondenterna berättar att olika kommunikation- och hanteringssätt kan 

användas i konfliktsituationer. Ett hanteringssätt som respondenterna har erfarenhet av är att 

sektionschefen medlar mellan konfliktparterna. I sådana situationer är sektionschefen en 

moderator och fördelar ordet mellan parterna vilket gör att alla får komma till tals. I andra 

situationer förekommer det att sektionschefen agerar bollplank och uppträder som ett stöd i 

konfliktsituationen. Många gånger anser respondenterna att sektionschefens roll är att förklara 

och upprätta en dialog mellan parterna. Respondenterna uttrycker att i rollen som medlare 

eller moderator är det fördelaktigt att vara snäll och förstående: 

Det är som att vara en moderator, du får prata nu, du får vänta, nu har du pratat tillräckligt länge. Det 

handlar om att ge andra personer möjlighet att säga sitt i dessa situationer, jag blir som ett bollplank 

(IPS5).  

Jag tror att det handlar om att föra en dialog med medarbetarna om vad vi har att förhålla oss till, det 

handlar om att förklara (IPM7). 

Jag försöker vara snäll och vänlig och ibland tror jag att det hjälper, jag försöker föra en dialog (IPS3).  

I vissa konfliktsituationer krävs det enligt respondenterna hjälp att se objektivt på 

konfliksituationen på grund av att parterna i konfliktsituationen har oförmåga att hantera och 

lösa konflikten på egen hand. Respondenterna exemplifierar att den tredje parten kan vara en 

kollega, kontorschefen eller en annan person:  

/ … /  ibland krävs det att det kommer in en tredje part och hjälper till, för att det inte går att lösa 

konflikten för dem som är inne i konflikten. Utan då måste det kanske komma in en till person kanske för 

att kunna se objektivt på det hela, det kan vara en annan kollega till mig eller en annan person (IPM1). 

Det slutade med att jag gick till kontorschefen och sa att jag inte accepterade detta (IPM4).  

Det är legitimt att anropa HR-avdelningen när konflikter har pågått under lång tid. Eftersom 

det behövs hjälp från HR-avdelningen för att kunna lösa konflikten. HR-avdelningen kan i 

och med sin expertis underlätta hanteringen av konflikten samt bistå organisationen med en 

konflikthanteringsplan. Konfliktsituationen har pågått länge innan den externa HR-

avdelningen kontaktas då avdelningen finns på annan ort: 

Vi kan anlita hjälp från huvudkontoret, där finns HR-personer som hjälper till ibland. De kan lägga upp 

någon form av hantering, de kan antingen komma hit eller så kan man pratas vid i telefon (IPS3).  

Vi har en HR-avdelning som vi kan avropa vid konflikter som är specialiserade på olika delar (IPS6).  

Sammanfattningsvis finns det ett uttalat ansvar att sektionscheferna i organisationen ska 

hantera arbetsrelaterade konflikter. Det är viktigt att sektionschefen agerar även om 

medarbetarna inte ber om hjälp att lösa konflikten. Det kan dock vara befogat att ta in en 

extern part för att sektionschefen inte kan vara objektiv om konflikten är mellan sektionschef 

och medarbetare. Ibland anropas organisationens HR-avdelning för att hjälpa till vid 

konflikthanteringen. Vidare finns det skilda uppfattningar om hur medarbetare bör agera i 

konfliksituationer där de själva inte är inblandade och hur medarbetarna agerar i 

konfliktsituationer beror på individens personlighet.  
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4.4 Vad leder arbetsrelaterade konflikter till? 

4.4.1 Förändrad kommunikation  

Respondenterna lyfter att konflikter har bidragit till att individerna i organisationen har blivit 

bättre på att kommunicera med varandra. Respondenterna upplever att det har varit bra att 

hantera konflikten eftersom den har bidragit till en bättre förståelse för varandra samt insett att 

människor kommunicerar olika: 

Vi har blivit bättre på att lyssna på varandra och förstå varandra, jag tycker det är bra att hantera 

konflikter (IPS5).  

/ … / det har blivit till det bättre, det har till och med blivit mycket bättre! Man har lärt sig att vi 

kommunicerar på väldigt olika sätt. Vi pratar mer öppet och vi kan dra paralleller till det som har varit 

(IPS6). 

4.4.2 Personliga konsekvenser  

Enligt respondenterna är upplevelsen att arbetsrelaterade konflikter kan leda till att 

arbetssituationen känns obehaglig och otrygg för de inblandade individerna. Det finns risk att 

konfliktsituationer medför ett försämrat arbetsklimat och att arbetsprestationen blir sämre. Ett 

fåtal av respondenterna belyser att det finns en risk att den personliga utvecklingen avstannar 

om inte konflikten hanteras på grund av att individens energi fokuseras till 

konfliktsituationen. Den generella upplevelsen av konflikter i organisationen är att det tar 

mycket energi och att det är jobbigt när konflikter inte går att hantera. För inblandade parter 

kan olösta konflikter leda till psykisk ohälsa:  

Man mår dåligt och det tar väldigt mycket energi, det är jobbigt när saker inte går att lösa. (IPM1).  

/ … / i det långa loppet tror jag att det blir så att man inte vill gå till jobbet, att man mår så dåligt över 

konflikten att man inte vill jobba kvar. Jag tror att konflikter på arbetet leder till psykisk ohälsa, man kan 

känna sig otrygg och man kanske känner att man inte kan lita på sina kollegor eller chefer efter en 

konflikt / …  / man presterar även mycket arbetsmässigt sämre i en konfliktsituation. Jag tror att det blir 

väldigt stagnering i medarbetarnas utveckling om man hamnar i en sektion där det generellt är mycket 

konflikter (IPM4).  

Respondenterna uttrycker att konflikter kan få olika följder beroende på hur parterna hanterar 

konfliktsituationen. En konflikt som har hanterats och blivit löst kan få positiva följder. 

Respondenterna uttrycker att det är bra att ge positiv feedback eftersom det kan förhindra 

framtida konflikter. Konflikter som hanteras kan enligt respondenterna leda till att individerna 

utvecklar en bättre relation till varandra: 

Efter konflikten kom personen och tackade mig för min uppriktighet och sa att jag var modig, personen 

var tacksam för kritiken eftersom det hjälper personen att förbättras. Efteråt har jag försökt att ge kritik 

och positiv feedback till personen när det händer någonting, det är viktigt att förhindra och motverka 

konflikter (IPM2).  

/ … / efter samtalet, blev medarbetaren jätteglad och positiv. Medarbetaren gick inte tillbaka utan 

blickade enbart framåt. Det blev positiv utgång för bägge parter (IPS3).  

4.4.3  Omplacerad personal 

Det förekommer omplaceringar av personal på grund av konflikter. Vid omplaceringar har det 
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ansetts nödvändigt att separera parterna ifrån varandra på grund av individerna inte har 

fungerat tillsammans. Detta har inneburit att organisationen har förflyttat en eller flera 

personer eller splittrat existerande grupper. Merparten av respondenterna uttrycker att 

omplaceringar i organisationen sker då konfliktsituationen har pågått länge och organisationen 

inte kan finna en annan lösning. Vidare upplever respondenterna att det i sällsynta fall har 

avskedats personal ifrån organisationen som en konsekvens av en dåligt hanterad konflikt:  

Man behöver sära på dem, vissa personer funkar ju inte så bra tillsammans men funkar bra i andra 

grupper och konstellationer. Tillviss del har man brutit och separerat vissa grupper, flyttat någon eller 

flera, för att det har varit ända utvägen (IPM1).  

/ … / men då ska konflikten det ha pågått rätt så länge. Vi har ju andra arbetsuppgifter i organisationen, 

detta har dragits i långbänk under lång tid och kan inte fortsätta så länge till, då får man ta bort personen 

från uppdraget. Det har ju sparkats folk, inte jag men det har förekommit! (IPS3).  

/ … / fast konflikten kanske inte är löst på bästa sätt. En medarbetare var tvungen att omplaceras från 

sektionen och blev förflyttad (IPS5). 

4.4.4 Organisatoriska förändringar   

Respondenterna upplever att konflikter kan leda till organisatoriska förändringar då konflikter 

kan medföra att rutiner, roller och struktur i organisationen förändras. Konsekvensen av en 

konflikt blir i dessa fall att organisationen genomgår en förändring för att lösa konflikten. Ett 

fåtal av respondenterna anser att konflikter kan medföra positiva konsekvenser för individerna 

och organisationen dock upplever merparten av respondenterna att konflikterna är negativa 

för individen och organisationen:  

Jag tror inte att en enstaka konflikt påverkar organisationen, men jag tror snarare, jag har inga bevis för 

det, att konflikter kan påverka positivt också (IPS3).  

/ … / omstruktureringen blev bra! Bättre med det nya som nu blev (IPM1).  

/ … / det har inte blivit någon förändring (IPM2).  

Egentligen har det inte hänt så mycket efter att konflikten löste sig, konflikten handlade ju om en ganska 

svårföränderlig sak. Jag förstår att en stor förändring hade varit omöjlig men jag tror ändå att konflikten 

löste sig genom att alla fick uttrycka sig om saken och på så vis upplevs det som att konflikten är löst fast 

egentligen har ingen förändring skett (IP7). 

Sammanfattningsvis är upplevelserna om vad konflikter leder till i organisationen blandade. 

Respondenterna lyfter att kommunikationen mellan parterna i vissa fall blivit bättre efter 

konflikter eftersom parterna har ventilerat och lärt sig mer om hur den andra parten 

kommunicerar. Ibland kan följden av konflikter vara att individerna upplevt psykisk 

påfrestning på grund av att konflikten tagit mycket energi och att medarbetarna har mått 

dåligt. Vidare förekommer omplaceringar men de uttrycks som en sista utväg för att hantera 

konflikter. Respondenterna lyfter att i organisationen har funnits konflikter som har lett till 

olika organistoriska förändringar och dessa förändringar upplevs olika av medarbetarna och 

sektionscheferna.  
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5. DISKUSSION  

5.1 Resultatdiskussion  

Studiens syfte har varit att utifrån en pedagogisk utgångspunkt utveckla förståelsen för 

fenomenet konflikt och konflikthantering. Utifrån processmodellen har studien fokuserats på; 

vad arbetsrelaterad konflikt innebär, arbetsrelaterade konflikters uppkomst, konflikthantering 

och slutligen vad arbetsrelaterade konflikter kan leda till. I resultatet framkommer det att 

arbetsrelaterade konflikter innebär att två parter har en motsättning om hur exempelvis 

arbetsuppgifter ska utföras. Arbetsrelaterade konfliker kan uppstå på olika nivåer i 

organisationen. Orsaker till att konflikter uppstår i organisationen kan delas in i fyra 

kategorier; formella/strukturella problem, kommunikation, ledarskap och personligheter. Det 

framkommer att det inte finns ett generellt konflikthanteringssätt i organisationen utan att 

sektionscheferna enskilt ansvarar för att hantera konflikter som uppstår i sin sektion. I 

organisationen råder det vidare blandade upplevelser om vad konflikter leder till. 

Merparten av respondenterna uttrycker att det är svårt att definiera vad en arbetsrelaterad 

konflikt är på grund av att det anses svårt att sätta ord på fenomenet. Respondenterna har svårt 

att uttrycka vad en konflikt innebär och det verkar finnas en osäkerhet att tala om fenomenet. 

Även Szklarski (2014) påvisar att det finns svårigheter att definiera konflikt eftersom det kan 

kopplas till många olika områden samt att fenomenet är mångfaciterat. Upplevelserna av 

arbetsrelaterade konflikter är utifrån respondenterna att de grundas i att individer har; skilda 

åsikter, olika uppfattningar och har en oförmåga att sätta sig in i andras perspektiv. Vidare 

uttrycker merparten av respondenterna att konflikter föreligger mellan enbart två parter som 

kan antas ha ett ömsesidigt beroende av varandra. Ett fåtal av respondenterna lyfter att 

konflikter kan ske på olika nivåer i en organisation och att konflikten inte nödvändigtvis 

föreligger mellan enbart två parter. Detta överensstämer med Jordan (2014) som uttrycker att 

arbetsrelaterade konflikter kan existera på tre nivåer; individ-, relation- och systemnivå. 

Vidare uttrycker respondenterna ofta att konflikter existerar på en relationsnivå vilket också 

kan benämnas som en interpersonell konflikt (Ekstam, 2004). Det är intressant att 

respondenterna inte uttrycker att det föreligger organisatoriska problem som konfliktorsak 

samtidigt som resultatet visar indikationer på att konflikter har uppstått på grund av systemfel 

(Flach, 2011). Enligt resultatet finns det tendenser till att systemproblem i organisationen 

förskjuts till mellanmänskliga problem i stället för att hantera den primära konfliktorsaken 

som i många fall tycks vara systemfel (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013). I resultatet 

framkommer det vidare att arbetsrelaterade konflikter oftast uppstår mellan två inblandade 

parter samtidigt som det finns en upplevelse av att det är svårt att stå utanför konflikter i 

organisationen. Detta beror enligt respondenterna på att man lätt dras med i konflikter. Det 

verkar finnas en begränsning i respondenternas upplevelser av hur många individer som är 

delaktiga i konflikterna då det enligt respondenterna är svårt att hålla sig utanför konflikter. 

Alltså borde fler konflikter än vad respondenterna ger uttryck för, ha fler än två inblandade 

parter. Det kan därför antas att konflikter som från början inkluderar två parter lätt expanderar 

och inkluderar fler individer.  

Konflikter kan leda till starka känslor för de inblandade individerna vilket i sin tur kan 
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påverka arbetsgruppens arbetsklimat negativt vilket medför att konfliktens centra mittpunkt 

expanderar och berör fler individer i organisationen. Expansionen kan dels bero på att 

arbetsklimatet påverkas i och med konflikten samt att individernas arbetstillfredsställelse 

påverkas negativt vid konflikter (Choi, 2013). Det är därför av stor vikt att finna den primära 

orsaken till varför konflikten har uppstått. Orsakerna till att konfliker uppstår i organisationen 

relateras oftast till arbetet i någon form och orsaken till att konflikterna uppstår beror enligt 

respondenterna på att individerna i organisationen är olika. Olikheterna utgörs av individers 

olika personligheter och beteenden samt att individer har skilda sätt att tänka och uttrycka sig 

vilket gör att personkemin inte alltid överensstämmer. Det är dock inte olikheterna i sig som 

leder till att konflikter uppstår utan konflikten uppstår till följd av hur olikheterna tolkas och 

hanteras (Ekeland, 2006; Flach, 2011). Det kan utifrån respondenternas resonemang tolkas att 

olikheter i organisationen orsakar konflikter. Problematiskt är dock att olikheterna som 

respondenterna upplever som negativt för organisationen egentligen är det som främjar 

organisationen eftersom differentiering förhindrar att organisationen stagneras (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). För att konflikter inte ska ta för stor del av organisationens energi måste det 

finnas en balanserad nivå av konflikter i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det är 

vidare viktigt att påpeka att ett konstruktivt hanteringssätt vid konflikter är en förutsättning för 

att konflikterna ska bidra till positiv utveckling i organisationen. Vidare är det en förutsättning 

om det finns någon som har ett uttalat ansvar att agera vid konflikter. Respondenterna 

upplever att det är sektionschefernas ansvar att hantera konflikter och merparten av 

respondenterna uttrycker att sektionscheferna oftast agerar när konflikter har uppstått. Det 

finns dock en upplevelse av att olika sektionschefer har olika konflikthanteringsätt och att 

vissa ledarstilar medför att det förekommer konflikter i olika hög grad. Respondenterna 

antyder att ett ledarskap som kan liknas laissez-fair medverkar till en icke hantering av 

konflikter medan ett ledarskap som kan liknas ett transformativt ledarskap är att fördra på 

grund av dess effektivitet och konstruktiva konflikthanteringssätt (Almas & Niazi, 2014).  

Det finns en vilja utifrån sektionschefernas perspektiv att agera så snart konflikten uppdagas 

och hantera konflikten för att nå en lösning. Utifrån studiens resultat och tidigare forskning är 

det transformativa ledarskapet att föredra i konfliktsituationer på grund av att det 

transformativa ledarskapet utgörs av en aktiv konflikthantering där en öppen diskussion förs 

för att nå långsiktiga lösningar (Almas & Niazi, 2014). Vi ställer oss dock frågande till om 

inte även ett transaktionellt ledarkskap kan vara fördelaktigt i en del konflikter eftersom det i 

vissa konfliker kan antas vara fördelaktigt att parterna förhandlar sig fram till en gemensam 

lösning, vilket kan anses som en utbytesprocess. Vid sakkonflikter där parterna upplever att 

det finns en motsättning om arbetsuppgifter, rutiner eller mål torde ett transaktionellt 

ledarskap vara fördelaktigt för att nå en lösning. På grund av att det transaktionella 

ledarskapet kan anses vara fördelaktigt när konflikter inte är personligt anknutna utan enbart 

handlar om arbetsrelaterade frågor. Sakkonflikter antas vara utvecklande för organisationen 

(Posthuma, 2011) och det kan därför antas vara fördelaktigt att parterna förhandlar och 

diskuterar fram till en lösning. Ett transaktionellt ledarskap borde därmed vara gynnsamt för 

sektionscheferna då de främsta konflikterna i organisationen enligt resultatet är sakkonflikter. 

Anmärkningsvärt är dock att olika konflikter förutsätter olika konflikthanteringssätt och att 

ledaren därför behöver agera utifrån den specifika konfliktsituationen. Det kan därför 
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ifrågasättas varför Almas och Niazi (2014) och Doucet et al., (2009) inte uttrycker att olika 

typer av ledarskapsstilar behövs vid olika konfliktsituationer. Merparten av respondenterna 

uttalar att konflikter beror på diverse kommunikationsproblem vilket beror på 

missuppfattningar, oklarheter och kommunikationsfel. I resultatet framkommer det att 

kommunikationsbrister är vanligt förekommande men frågan är om kommunikation 

egentligen är den primära orsaken till de konflikter som respondenterna uttrycker? Då 

respondenterna tycks förskjuta den egentliga konfliktorsaken till att bli just 

kommunikationsproblem. Vi tror att merparten av organisationens kommunikationskonflikter 

egentligen är relation- och systemkonflikter eftersom respondenterna uttrycker att merparten 

av konflikterna i organisationen uppstår mellan två parter samt att det råder formella och 

strukturella problem. I dessa konfliktsituationer, där den egentliga konfliktorsaken förskjuts, 

blir det svårt att hitta den primära orsaken till varför konflikten har uppstått eftersom orsaken 

har förskjutits från det egentliga problemet till att bli kommunikationsproblem. Det är alltid 

fördelaktigt att återgå till den primära orsaken vid konflikthantering.  

För att underlätta hanteringen av konflikter är det gynnsamt att upprätthålla en 

konflikthanteringsplan (Doucet et al., 2009; Kolb, 2013). Studiens resultat visar att det inte 

finns någon gemensam modell för hur organisationen hanterar konflikter eftersom det inte 

finns en officiell konflikthanteringsplan. Även om det finns en konflikthanteringsplan i 

organisationen så tycks den i dagsläget inte vara tillräckligt inarbetad eftersom respondenterna 

upplever att det inte finns någon. Att utveckla en konflikthanteringsplan i organisationen 

borde leda till ökade möjligheter att hantera konflikter i framtiden. Idag tycks ett stort ansvar 

överlämnas till sektionscheferna att på egen hand utveckla en konflikthanteringsplan vilket i 

sin tur skapar många olika konflikthanteringssätt i organisationen. Det vore därför fördelaktigt 

att gemensamt ta fram generella riktlinjer för hur konflikthanteringen ska gå till eftersom en 

officiell konflikthanteringsplan borde medföra förbättrade möjligheter att hantera konfliker då 

konflikter kan reduceras och förebyggas (Doucet et al., 2009; Kolb, 2013). Forskning visar 

vidare att det finns positiva samband mellan samverkande konflikthanteringsstil och 

medarbetarnas arbetstillfredställelse (Choi, 2013). Det finns även forskning som visar att det 

är fördelaktigt att ha ett samarbetsinteragerat konflikthanteringssätt där samtliga i 

organisationen är delaktiga i hanteringen av konflikter (Liu et al., 2008). Utifrån ovanstående 

skäl borde organisationen utveckla en gemensam konflikthanteringsplan där både medarbetare 

och sektionschefer för en öppen diskussion om hur konflikter ska hanteras. En utvecklad 

konflikthanteringsplan borde även stärka gemenskapen i organisationen. Det finns dock 

utifrån respondenternas uttalanden tendenser till att sektionerna i viss mån har en 

samverkande konflikthanteringstil eftersom det finns en vilja att aktivt hantera konfliker. 

Upplevelserna är vidare att det är svårt att hantera konflikter och detta beror troligtvis på att 

det inte finns en konflikthanteringsplan. Respondenterna lyfter att det är sektionschefens 

ansvar att hantera konflikter som uppstår i organisationen. Det finns även en vilja att 

sektionscheferna ska ingripa även när det inte är en synlig konflikt och detta innebär att det 

finns en vilja att sektionschefen ska hantera situationen innan den ens har uppkommit vilket är 

omöjligt. Samtidigt kan respondenternas resonemang och önskemål förstås men utifrån en 

sektionschefs perspektiv blir uppgiften omöjlig. Som sektionschef kan det tänkas att känslan 



29 

 

av otillräcklighet förekommer i dessa situationer eftersom uppgiften, att hantera en konflikt 

som inte är synlig, blir omöjligt att genomföra. En ytterligare situation där sektionschefen kan 

känna otillräcklighet är när konflikter inte går att hantera och att lösa. När konflikter inte går 

att lösa uttrycker respondenterna att det finns en möjlighet att tillkalla extern hjälp från 

organisationens HR-avdelning. Hjälpen från HR-avdelningen ska upplevas som stöd i 

hanteringen av konflikter men det kan också skapa känslan av misslyckande hos 

sektionschefen som inte kan hantera konflikten på egen hand. Misslyckandet i 

konflikthanteringen i en konfliktsituation tror vi kan leda till att sektionschefen i framtida 

konflikter tvivlar på sin förmåga att hantera konfliker och det kan leda till att sektionschefen 

undviker konfliker i framtiden. Ett undvikande konflikthanteringssätt innebär ett destruktivt 

hanteringssätt som varken gynnar individer eller organisationen (Almas & Niazi, 2014). Även 

om möjligheten att tillkalla HR-avdelningen finns används den enbart vid svårhanterliga och 

långvariga konflikter. 

I det dagliga arbetet finns det utrymme för sektionscheferna att diskutera problem tillsammans 

med andra sektionschefer. Det framkommer att möjligheten finns men det finns även 

antydningar om att dialogmöjligheten mellan sektionscheferna inte utnyttjas i stor 

utsträckning. Detta kan ses som outnyttjad kapacitet då forskning påvisar att det är lika 

effektivt att ta hjälp av en chefskollega vid en konflikt som att ta hjälp ifrån en HR-person 

eller annan extern professionell tredje part (Arnold & O´connor, 1999). Med anledning av 

detta kan det ifrågasättas varför sektionscheferna inte drar fördel av sina chefskollegor i större 

utsträckning än vad de idag gör? Orsakerna kan vara många där exempelvis en anledning kan 

vara hög arbetsbelastning samt att det finns en okunskap om att det är lika effektivt att ta hjälp 

av en chefskollega som att ta hjälp av en HR-person. En stor fördel med att ta hjälp av en 

chefskollega är att kollegan har mer kunskap och kännedom kring organisationen och 

sektionens arbete än vad en extern HR-person har. I kontrast till detta visar forskning att det 

kan medföra negativa konsekvenser om en medarbetare går in som tredje part i en konflikt 

mellan arbetskollegor (Arnold & O´connor, 1999). Utifrån detta kan det påvisas varför det är 

av stor vikt att det just är sektionschefen som ska hantera konflikter i organisationen, dels på 

grund av att det ingår i chefens arbetsuppgifter men också på grund av att konfliktsituationen 

enligt Arnold och O´connor (1999) inte gynnas av att medarbetaren hanterar konflikten. För 

medarbetare kan ovanstående argument vara viktigt att ta i beaktning och vara medveten om 

då det inte är friktionsfritt att hantera andra individers konflikter i organisationen.   

Resultatet visar att konsekvenserna av en konflikt beror på konfliktens karaktär vilket 

överensstämmer med forskning (Posthuma, 2011). Det föreligger dock inte positiva samband 

mellan alla konfliker då exempelvis relationskonflikter inte bidrar med positiva och 

utvecklande effekter för organisationen (Posthuma, 2011). Vi ställer oss dock frågande till om 

inte relationskonflikter skulle kunna ha en positiv inverkan på de inblandade parterna 

eftersom relationskonflikter har medverkat till förbättrad kommunikation och relation enligt 

respondenterna. Samtidigt bör det påpekas att det inte är konflikterna i sig som avgör om en 

konflikt leder till en positiv eller negativ utveckling för individ och/eller organisation utan det 

som är avgörande är hur konflikten hanteras. Det som är anmärkningsbart är att en 

förutsättning för att konflikter ska medföra positiv förändring för individ och/eller 
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organisation är att konflikter hanteras konstruktivt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Vad som 

anses vara rätt konflikthantering i en situation behöver nödvändigtvis inte vara det i en annan 

konflikt eftersom en konstruktiv konflikthantering står i beroende till situationen (Almas & 

Niazi, 2014). Detta kan förklara varför det i organisationen upplevs som svårt att hantera 

konflikter. I resultatet har det framkommit att konflikter har hanterats genom att personal har 

omplacerats vilket innebär att konflikten inte har lösts men har fått ett principiellt avslut. 

Separation anses kunna användas när en konflikt pågått under en längre tid men det är viktigt 

att påpeka att en separation inte löser konflikten (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2013). 

Frågan är om en omplacering verkligen kan klassificeras som ett konstruktivt 

konflikthanteringssätt? Ett konstruktivt konflikthanteringssätt enligt Szklarski (2014) det enda 

fördelaktiga hanteringssättet för att lösa konflikter. I en omplacering frångås den primära 

orsaken (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2013) vilket innebär att konflikten blir olöst. Vi anser 

dock utifrån respondenternas uttalanden att det kan anses som nödvändigt att genomföra en 

omplacering för att förhindra psykiskt ohälsa och att fler individer blir påverkade av 

konflikten. Sammanfattningsvis kan det därför ha varit legitimt att separera och omplacera 

konfliktparterna då man i den givna konfliktsituationen inte såg en annan lösning. 

Även om respondenterna har negativa uppleveser av konflikter kan dock konflikter bidra till 

positiva effekter på lång sikt för individerna och organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Vi tror att problematiken i att uppfatta konflikter som någonting negativt beror på att 

individerna i organisationen omedvetet fastnar i negativa tankemönster. Negativa upplevelser 

av konflikter torde ha ett samband med att konfliker inte har hanterats konstruktivt. För att en 

konflikt ska ha förutsättning att mynna ut i positiva effekter krävs ett konstruktivt 

förhållningssätt (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Szklarski, 2014). Respondenterna uttrycker 

dock att konflikter ibland kan leda till något positivt då resultatet visar att konflikter i 

organisationen har bidragit till att kommunikationen har förbättrats. Vidare är upplevelsen att 

organisationsstrukturen och arbetsförutsättningar har förbättrats efter hanterade konflikter. 

Forskning visar att konflikter kan främja utveckling för organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 

2008) och resultatet visar att konflikter har utvecklat organisationen. Respondenterna ger även 

uttryck för att arbetsrelaterade konflikter har medfört till att individer har utvecklats och att 

relationer har stärkts. Avslutningsvis kan vi därför konstatera att studiens resultat ligger i linje 

med Lennéer-Axelson och Thylefors (2013) ståndpunkt nämligen att konflikter kan fylla en 

positiv funktion i individers och gruppers utveckling i organisationen. 

5.2 Metoddiskussion och framtida forskning 

Studien har utgått ifrån en induktiv ansats där teorier har generaliserats utifrån resultat. Dock 

kan studien antas ha deduktiva inslag då studien har utgått ifrån en redan förutbestämd 

processmodell. På grund av processmodellen kan det därför ifrågasättas hur vida 

förhållningssättet i studien verkligen har varit induktivt. Själva processmodellen kan antas 

vara deduktiv eftersom stegen har skapat en given ram för forskningsprocessen. Dock är varje 

steg i processmodellen induktivt då slutsatserna i varje steg har härletts utifrån empiriska 

erfarenheter. Processmodellen utformades främst för att skapa en utgångspunkt för 

insamlingen av det empiriska materialet och för att begränsa och fokusera materialet. 

Processmodellen har legat till grund för de semi-strukturerade intervjuerna och i 
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intervjusituationerna upplevde forskarna att processmodellen var användbar eftersom den 

fokuserade intervjuerna. 

Bryman (2011) anser att intervjuer bör spelas in för att kunna analysera men det finns dock en 

risk att inspelningen upplevs obehaglig för respondenterna. Vi upplevde inte att 

respondenterna blev hämmande på grund av inspelningen. Forskarna upplevde en trygghet i 

att vara två under intervjuerna då en viss risk för känsliga emotioner kunde ha framkommit. 

Vi upplevde dock inte att intervjutillfällena blev emotionella vilket vi hade befarat. Vidare 

finns det flera fördelar med att vara två i intervjusammanhang då exempelvis forskarna har 

fått en personlig erfarenhet av respondenterna. En ytterligare aspekt är att forskarna kan 

hjälpas åt att ställa relevanta följdfrågor och det kan därför antas att intervjusituationerna 

blivit mer mättade. 

Det målstyrda urvalet som har använts i denna studie har baserats på fyra kriterier. Första 

kriteriet var att det skulle vara ett jämt fördelat antal mellan sektionschefer och medarbetare. 

Vidare var det andra kriteriet att medarbetarna skulle arbeta inom samma sektion för att 

uppfylla kravet om ett ömsesidigt beroende. I valet av sektion fodrades att arbetsgruppen 

skulle ha varit en arbetsgrupp under minst ett år samt att ingen ny personal skulle ha 

rekryterats till arbetsgruppen under de senaste fyra månaderna. En problematik som uppstod 

när samtliga respondenter tillkallats och bokats in för intervju var att en sektionschef 

meddelade förhinder. En avvägning gjordes i fall ytterligare en sektionschef skulle tillfrågas 

men studien ansågs ha nått teoretisk mättnad. Det är dock svårt att avgöra om studien 

verkligen har nått teoretisk mättnad eller inte men det empirska materialet ansågs dock så pass 

utförligt att det gick att besvara studiens problemformulering. I efterhand ställer vi oss 

frågande om en ytterligare sektionschef hade kunnat berika studiens resultat med andra 

infallsvinklar och på så sätt gett ett annorlunda resultat i studien. Utifrån det andra kriteriet 

valdes enbart medarbetare från en sektion för att tillgodose det andra kriteriet. I efterhand 

hade det ömsesidiga beroendet sinsemellan medarbetarna inte behövt tas i anspråk då det har 

uppmärksammats som icke relevant för studien. Tanken med det ömsesidiga beroendet var att 

det ansågs som en förutsättning för att kunna studera medarbetarna utifrån en 

påverkansprocess. Påverkansprocessen kan dock studeras ur ett vidare perspektiv där 

individerna påverkar och är beroende av varandra även om de inte är i samma sektion. I 

efterhand hade kriteriet inte behövts ta i beaktning då det under forskningsprocessen har 

framkommit som icke relevant. En vidare problematisering kring urvalet är att deltagandet i 

studien har varit frivilligt. Eftersom konflikter anses av många som ett känsligt ämne kan det 

därför ifrågasättas om respondenterna som deltog ger en rättvis bild av sektionen. Det torde 

vara så att medarbetare som har en pågående konflikt eller negativa erfarenheter av konflikter 

inte vill delta i studien eftersom det kan vara obehagligt att tala om fenomenet. Även om 

medverkandet i studien är konfidentiell kan det upplevas som ett avslöjande att medverka på 

grund av att organisationen har möjlighet att ta del av studiens resultat. 

Vidare har kontaktpersonen i organisationen i all välmening bokat ett konferensrum till 

samtliga intervjutillfällen. Fördelen blev att samtliga intervjuer genomfördes i samma miljö 

och detta skapade en trygghet för respondenterna samt att respondenterna enkelt kunde ta sig 

till lokalen vid intervjutillfället. Problematiken som uppstod var att kontaktpersonen hade 
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kännedom om vilka som medverkade i studien. Vidare kan det ifrågasättas hur vida 

organisationslokalen påverkade respondenterna vid intervjutillfället, men samtidigt ansågs 

lokalen vara bra på grund av dess närhet, avskildhet och att det inte fanns störande ljud.  

Inom tidigare forskning problematiseras vanligtvis inte konflikt som en process utan 

fenomenet studeras mestadels i separata steg där exempelvis enbart orsaker studeras i 

organisationer. I denna studie har det funnits en ambition att interagera hur konflikter dels 

upplevs, uppstår, hanteras samt vad konfliker kan leda till. Studien kan därför bidra med nya 

infallsvinklar inom det pedagogiska forskningsområdet. Undersökningen kan vara till praktisk 

användbarhet för organisationen ur ett utvecklingsperspektiv då studien visar på möjligheter 

till förbättringsåtgärder i konflikthantering. Studiens resultat kan medverka till ökad förståelse 

för hur konflikt och konflikthantering i organisatoriska sammanhang fungerar. Vidare bidrar 

studien till ökad kunskap om hur medarbetare och sektionschefer upplever varandras 

bemötande vid konfliktsituationer. Vi anser därför att äktheten är uppfylld utifrån ovanstående 

resonemang (Bryman, 2011). Hur vida det finns en överförbarhet till andra sektioner ställer 

sig forskarna frågande till. Det borde dock vara möjligt att få liknande resultat i liknande 

organisationer men det kan vara svårt att finna en liknande organisation på grund av att 

organisationsbeskrivningen är knapphändig. I kvalitativa studier är det samtidigt inte 

meningen att generalisera studiens resultat till andra organisationer men vi kan tänka oss att 

det går att få snarlika resultat i andra statliga organisationer. 

Vi anser att det finns en lucka kring de positiva aspekter som konflikter kan medföra. 

Forskning visar att konflikter kan medföra en positiv utveckling för både individer och 

organisationer men att det finns sparsamt med forskning konkret studerar vad utvecklingen 

innebär. Det vore därför intressant att studera vad de positiva konsekvenserna konkret innebär 

på individ-, relation- och systemnivå. I litteraturen framkommer det att positiva effekter 

exempelvis är innovativa förändringar men det vi ställer oss undrande till är vad dessa 

innovativa förändringar konkret innebär? Till kommande studier vore det därför intressant att 

studera positiva konsekvenser av konflikter. Vidare vore det intressant att undersöka hur olika 

konflikttyper kan hanteras med fördel utifrån olika ledarskapsstilar. Vi tror att chefer agerar 

och hanterar arbetsrelaterade konflikter på olika sätt beroende på konflikttyp och därför vore 

det intressant att studera på vilket sätt chefen anpassar sitt ledarskap efter konfliktsituation. 
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6. SAMMANFATTADE SLUTSATS    
Den här studien visar att det föreligger svårigheter att uttrycka vad en arbetsrelaterad konflikt 

innebär men respondenterna tycks vara överens om att konflikter grundas i att individer har 

olika åsikter. Diverse arbetsrelaterade problem och kommunikationsproblem framstår som de 

främsta orsakerna till att konflikter uppstår i organisationen. Det kan dock diskuteras om 

kommunikationsproblem och kommunikationsbrister egentligen är de primära orsakerna i 

konflikterna. Frågan är om inte det som respondenterna uttrycker som kommunikationsbrister 

många gånger egentligen är organisatoriska systemfel. Vi tror att kommunikation i många fall 

är den naturliga syndabocken när problem och oenigheter uppstår i organisationer och en 

anledning till detta är att kommunikation som fenomen är så pass komplext. När den primära 

orsaken i en konfliktsituation frångås är det svårt att hantera konflikten på grund av att själva 

problemet inte synliggörs. 

I organisationen förefaller det inte finnas någon officiell konflikthanteringsplan men det 

framkommer att sektionscheferna har ett uttalat ansvar att agera i arbetsrelaterade konflikter. 

Detta leder till att sektionscheferna har ett stort ansvar i och med att de själva ska utveckla en 

konflikthanteringsplan vilket i sin tur leder till att sektionerna har olika konflikthanteringssätt. 

Finns det inte en gemensam konflikthanteringsplan borde det medföra svårigheter för 

sektionscheferna att upprätthålla en gemensam profession samt att det blir oklart hur 

konflikter hanteras i organisationen. Upplevelserna av vad konflikter leder till är blandande 

men överlag upplevs konflikterna i organisationen medföra negativa konsekvenser. Det är 

dock inte konflikterna i sig som är negativa utan det som avgör om konflikter får negativa 

konsekvenser eller inte är hur de hanteras. För att reducera negativa konsekvenser av 

konflikter borde därför organisationen utveckla en officiell konflikthanteringsplan. En bättre 

konflikthanteringskännedom borde medföra ökade möjligheter till att hantera konflikter 

konstruktivt vilket i sin tur torde leda till fler positiva konsekvenser. Avslutningsvis bör även 

en gemensam konflikthanteringsplan medföra en större medvetenhet och öka individernas 

förståelse för fenomenet vilket i sin tur borde leda till fler positiva tankegångar om 

arbetsrelaterade konflikter. 
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BILAGA 1 

De tre första frågorna kan ses som introducerande frågor för att bygga upp ett förtroende. 

1. Kan du berätta om din arbetsplats? 

2. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

3. Hur skulle du beskriva arbetsmiljön/trivseln/sammanhållningen på din arbetsplats? 

4. Hur skulle du beskriva en arbetsrelaterad konflikt? 

5. Vad tror du är orsaken till att en konflikt uppstår?  

6. I vilken utsträckning anser du att det finns konflikter på din arbetsplats? 

7. Vad tycker du att de observerbara konflikterna på din arbetsplats brukar handla om? 

8. Vilken roll intar du vid konflikter på din arbetsplats?   

9. Tror du att det finns speciella situationer som orsakar konflikter på arbetsplatsen? Varför 

tror du att de uppstår i den situationen? 

Frågor till medarbetarna, vi ber medarbetarna att tänka på en speciell konflikt som individen 

upplevt på arbetsplatsen och som nu inte längre är aktuell. Respondenten uppmuntras till att 

beskriva konflikten.  

1. Hur hanterades konflikten som du tänker på och vem var det som hanterade konflikten? 

2. Vad blev konsekvensen av konflikten? 

3. Vad gjorde din chef för att hantera konflikten? 

4. Finns det någonting som du tycker att din chef kunde ha förbättrat i sin hantering av 

konflikten? 

5. Hur tycker du att din chef generellt hanterar konflikter? 

Frågor till sektionschefer, vi ber sektionscheferna att tänka på en speciell konflikt som 

individen upplevt på arbetsplatsen och som nu inte längre är aktuell. Respondenten 

uppmuntras till att beskriva konfliktsituationen. 

1. Hur hanterades konflikten som du tänker på och vem var det som hanterade konflikten? 

2. Vad blev konsekvensen av konflikten? 

3. Hur tycker du att dina medarbetare hanterar konflikter? 

4. Vad gör du när du upplever att det finns en konflikt i arbetsgruppen? 

5. Har du som chef någon speciell strategi eller metod för att hantera konflikter som uppstår? 


