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Sammanfattning 
 
Många arbetsplatser handskas dagligen med konflikter av olika slag, stora som små där 

innebörd och orsak varierar. Denna studie belyser konflikter på arbetsplatser där 

utgångspunkten sker utifrån tre olika dimensioner – Individ, grupp och organisationsnivå. 

Syftet med undersökningen är att illustrera vad som orsakar konflikter på arbetsplatser samt 

hur de kan förebyggas och hanteras. Metodvalet är litteraturstudie där den främsta källan av 

fakta kommer från vetenskapliga artiklar, som kompletteras med relevant litteratur inom 

ämnet. Resultatet visar att orsaker till varför konflikter uppstår på arbetsplatser samt hur dessa 

hanteras är olika och detta bidrar till att utgången kan bli mer eller mindre lyckad. I mångt och 

mycket beror det på konfliktens utformning, om den är destruktiv eller konstruktiv samt hur 

lång tid det tar innan den börjar hanteras. Konflikter behöver inte bara ha en negativ inverkan 

på en arbetsplats utan kan även te sig positiv i sin utgång, vilket kan leda till utveckling för 

organisationer. Vid konflikter som däremot är destruktiv i sin art har det visat sig att den mest 

lämpliga förebyggande metoden är en öppen kommunikation inom personalgruppen. 
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1 Inledning 

Bakgrunden till denna litteraturstudie som handlar om konflikter och konflikthantering på 

arbetsplatser är ett eget intresse för ämnet. Jag har tidigare haft praktik i en kommunal 

verksamhet där konflikter existerade. Under denna tid fick jag erfara en del konflikter och 

varje gång blev jag varse om hur olika personer väljer att hantera dessa. Dessutom finns det 

inget moment i utbildningen som direkt har berört ämnet, fastän det på ett eller annat sätt kan 

ses som en social process. Ovanstående förklaringar har medfört en nyfikenhet kring ämnet 

och av den avsikten kommer fenomenet studeras. 

Att kunna handskas med eventuella motgångar är något som hela tiden går att utveckla på 

arbetsplatser och inom personalgrupper. Många ser konflikter som något obehagligt och väljer 

därför att förtränga eller vägrar att se dem. Det är därför viktigt att diskutera hur det kommer 

sig att konflikter på arbetsplatser ses som något negativt och bekymmersamt. Borde de inte 

istället betraktas som utvecklande, berikande och naturligt eftersom det är något som vi möter 

dagligen på våra arbetsplatser?  

Studien belyser konflikter utifrån tre olika dimensioner: Individ, grupp och organisationsnivå. 

Vidare illustreras hur konflikter kan förebyggas samt olika strategier som kan tillämpas vid 

hanteringsarbetet. Det har nämligen visat sig att orsaker som skapar konflikter samt vilken 

strategi som tillämpas varierar och beroende på detta kan utgången bli mer eller mindre 

lyckad. Ofta beror det på konfliktens art, om den är konstruktiv eller destruktiv samt hur långt 

gången konflikten är innan den tas upp och börjar hanteras (Kulik, 2004). Engagemang och 

motivation är något som är betydelsefullt under hanteringsarbetet, vilket ges om en 

kombination av strategier som präglas av samordning/samverkan, kompromiss och 

tillmötesgående tillämpas (Meyer, 2004). Däremot har de strategier som är defensiva och 

undvikande samt de som kännetecknas av makt och tvång en låg ranking då just engagemang 

och motivation begränsas i hanteringsarbetet (Maltén, 1998). 

Värt att nämna är att konflikter inte bara behöver ha en negativ inverkan på en arbetsplats 

utan kan även te sig positiv i sin utgång. En del i denna litteraturstudie inriktar sig på vad som 

är viktigt i arbetet för att förebygga destruktiva konflikter. Den ledande faktorn som många 

forskare och författare hävdar är den mest betydelsefulla kring förebyggande metoder för att 

destruktiva konflikter inte ska figurera på arbetsplatser är en öppen kommunikation. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vad som orsakar konflikter på arbetsplatser samt 

hur de kan förebyggas och hanteras. Utgångspunkten kommer ske från tre olika dimensioner 

och infallsvinklar: Individ, grupp och organisationsnivå. 

1.2 Frågeställningar 

För att precisera syftet har tre frågeställningar formulerats: 

 Vilka faktorer lyfter aktuell forskning och litteratur upp som orsaker till konflikter? 

 Vilka tillvägagångssätt för förebyggande av konflikter identifierar forskning och 

litteratur? 

 Vilka omständigheter krävs för att kunna hantera konflikter på arbetsplatser? 
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1.3 Avgränsningar 

I huvudsak avgränsas uppsatsen i ett avseende: 

 Fokus ligger på konflikter på individ, grupp samt organisationsnivå och behandlar inte 

ämnet då det gäller konflikter som är relaterade till individers privata intressen och 

relationer utanför arbetsplatsen.   

1.4 Begreppsdefinitioner 

Konflikt- Axelsson och Thylefors förespråkar De Bono (1986) neutrala definition av 

begreppet konflikt. Denna definition avser att en ”konflikt är en kollision mellan intressen, 

värderingar, handlingar eller inriktningar” (Axelsson & Thylefors, 1996, s. 13). För att en 

konflikt ska uppstå måste det finnas ett ömsesidigt beroendeförhållande. Konflikter behöver 

alltså inte bara bero på att två individer är oense om något. Det måste finnas något att kämpa 

för om en konflikt ska uppstå, samtidigt som parterna måste vara villig att ta en strid och 

respektera de konsekvenser som det kan innebära (Larsen, 2002). 

Konstruktiva konflikter – Kallas även oenighetskonflikter och berör yrket eller saklig 

oenighet som kan yttras djupt och kan upplevas som konflikter, men där ett personligt 

engagemang ändå ger möjlighet att kunna distansera sig från själva innebörden. Dessa typer 

av konflikter kan ofta vara berikande för organisationen och gruppen eftersom de 

meningsskiljaktigheter som finns lättare kommer fram genom diskussioner och på så vis 

stimulerar en gemensam problemlösning (Larsen, 2002). 

Destruktiva konflikter – Dessa konflikter kallas även affektiva konflikter och präglas av 

intensivitet och har en stor risk att trappas upp, både vad gäller storlek och fart. Dessa är 

kopplad till starka värderingar och synsätt och kan leda till angrepp, raseriutbrott, destruktiva 

attityder och missförtroende (Larsen, 2002). 

Konflikthantering - Begreppet konflikthantering står i tydlig förbindelse med konfliktlösning. 

I denna uppsats används konflikthantering eftersom alla konflikter inte går att lösa, däremot 

så kan alla konflikter erkännas och därför också hanteras. Salami (2010) beskriver att 

konflikthantering är en process där mellanmänsklig kommunikation används för att låta 

konfliktfyllda parter på ett tillfredsställande nå en överenskommelse. 

 

” Conflict management is a process in which interpersonal communication is used to allow 

two conflicted parties to reach an amicable and satisfactory point of agreement” (Salami, 

2010, s.77). 
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2 Metod 

I denna del kommer en genomgång av bland annat hur författaren till denna studie gjort sitt 

val av metod, hur urvalet av material och databearbetningen gått till samt en kvalitetskontroll 

av utvalda vetenskapliga artiklar. I slutet av kapitlet kan det utläsas en diskussion kring den 

valda metoden, hur den fungerat samt vad som hade kunnat göras annorlunda. 

2.1 Forskningsstrategi och forskningsansats 

Uppsatsen är en litteraturstudie eftersom avsikten är att belysa ämnet utifrån befintlig 

forskning och litteratur. Att använda litteraturstudie som metod innebär att en tydligt 

formulerad forskningsfråga besvaras genom att identifiera, välja, värdera och analysera 

relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2008).  

Det angreppssätt som tillämpats är det positivistiska där utgångspunkten är att skapa så säker 

kunskap som möjligt och att tyckande och spekulationer får stå åt sidan. Positivismens 

grundare var den franske sociologen Auguste Comte (refererad i Patel och davidson, 2003, s 

26) som menade att : 

” […]den kunskap man sökte skulle vara verklig och tillgänglig för våra sinnen och vårt 

förnuft” (Patel & Davidson, 2003, s 26).  

Efterföljande anhängare var bland annat Karl Popper (refererad i Thurén, 2010, s 129) som 

menade att inget kan fullt ut bevisas och för att något ska kunna betraktas som vetenskaplig 

ska upptäckterna vara falsifiserbara. Med detta menas att forskaren ska söka motbevis till sina 

antaganden. Positivismen har ett vetande inom naturvetenskapens forskningsmetod och 

medför ett objektivt synsätt på verkligheten. Positivistiska anhängare har under senare tid 

insett att kunskap kan innehålla felkällor, vilket gör kunskapen osäker och därför kan det inte 

i alla lägen påvisas sanning (Thurén, 2010). Att arbeta utifrån ett deduktivt förhållningssätt 

medför att objektiviteten i själva forskningen ska kunna stärkas, eftersom utgångspunkten 

sker i befintlig teori. Forskarens subjektiva uppfattningar blir därför inte ledande under 

forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2003).  

Eftersom avsikten är att sortera och kondensera redan befintliga teorier och fakta gällande 

problemet konflikter och konflikthantering på arbetsplatser anser uppsatsförfattaren att det 

positivistiska angreppssättet är det mest lämpliga. Uppsatsen bygger på fakta utifrån 

vetenskapliga artiklar samt litteratur som på ett öppet och objektivt sätt samlats in samt att 

målsättningen har varit att förhålla sig oberoende. Vidare har denna litteraturstudie utgått från 

en deduktiv forskningsansats eftersom redan existerande teorier och forskning inom ämnet 

finns. 

2.2 Förförståelse 

Bryman (2002) anser att en stor förförståelse bidrar till en ökad risk av subjektivitet samt 

förutfattade meningar. Att gå in förutsättningslöst för det studerade ämnet är därför inte helt 

problemfritt. Olson och Sörensen (2011) menar att denna förförståelse inte får influera den 

objektiva roll som krävs under resultattolkningen.  

Uppsatsförfattaren är väl medveten om att egna erfarenheter och förförståelse kan påverka 

resultatet, däremot har ett ifrågasättande gällande egna antaganden och att finna alternativa 

lösningar försökt göras. Dessutom har uppsatsförfattaren försökt inta en objektiv roll under 

arbetets gång och då främst vid litteraturgenomgången samt vid stor del av skrivprocessen. 

Däremot har denna förförståelse underlättat arbetet under diskussionsdelen då egna 
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erfarenheter och värderingar har kunnat kopplas till de tankemässiga aspekter från forskare 

som framkommit under arbetets gång. Egna erfarenheter och förförståelse infinns även i en 

del av resultatkapitlet där olika exempel är utformade av uppsatsförfattaren. Värt att nämna är 

att dessa exempel inte bara utgått från egna erfarenheter utan till största del med inspiration 

från de studerade författarna som uppmärksammats i denna litteraturstudie. Exemplen är till 

för att läsaren lättare ska kunna se hur olika konflikter uppstår samt hur utgången blir i 

hanteringsarbetet beroende på vilken strategi som tillämpas.  

2.3 Urval av litteratur 

Sökningen av material genomfördes via Umeå universitets databaser samt bibliotek. I urvalet 

av litteratur och strävan efter att finna relevant material till ämnesområdet har utgångspunkten 

i huvudsak varit socialpsykologi samt socialt arbete. De vetenskapliga artiklarna hämtades 

därför via databaserna Academic Search Elite och SocIndex. De sökord som användes var: 

Conflict management, organization, work, leadership, conflict, work environment, group 

dynamics och groups. Kombinationer av sökorden gjordes med hjälp av operatoren AND 

(Tabell 1). En artikel som är skriven av Thomas Jordan, forskare och lärare vid institutionen 

för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet har även använts och hittats utanför 

databassökningen, nämligen på webbplatsen: arbetsplatskonflikt.av.gu.se. Denna var så pass 

bra för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar och kunde därför inte exkluderas. 

För att finna relevant litteratur till denna litteraturstudie gjordes först en sökning på google 

scholar där sökorden var konflikt och konflikthantering. Där fanns en del studier skrivna om 

ämnet och i dessa studier kunde relevant litteratur urskiljas. De böcker som verkade lämpliga 

gällande denna studies syfte söktes upp via Umeå universitets bibliotek. En bok som fått stor 

plats är Kommunikation och konflikthantering- en introduktion skriven av Arne Maltén 

(1998). Boken byggs främst på socialpsykologisk och pedagogisk forskning. Orsaken till att 

denne författare fått stor plats beror på att författarens tankegångar kring ämnet var väldigt 

konkret och användbart. Dessutom var informationen mycket relevant gällande ämnet 

konflikter på individ, grupp och organisationsnivå samt konflikthantering på arbetsplatser. 

Innehållet i sin helhet svarade upp till litteraturstudiens syfte och frågeställningar samt att 

författarens resonemang kunde kopplas till andra forskare som använts i uppsatsen.  

2.4 Inklusions och exklusionskriterier 

Då det gäller inklusionskriterierna ska en beskrivning gällande varför rådande artiklar och 

litteratur valts att användas. Argumentationer ska bedrivas om studierna som bearbetats i 

uppsatsen uppfyllt dessa inklusionskriterier och om det finns skillnader hur bedömningen har 

skett då litteraturen valts ut. Vad gäller exklusionskriterier i en litteraturstudie är det 

betydelsefullt att motivera varför studier har valts bort samt att presentera de ledande kriterier 

då relevanta artiklar och böcker sökts (Forsberg & Wengström, 2008). 

Inklusionskriterierna till denna litteraturstudie var vetenskapliga artiklar utgivna mellan åren 

2000-2012. Detta för att få aktuell forskning till studien. Artiklarna var skrivna på engelska 

samt att de var peer reviewed, dessutom skulle de relatera till syftet och frågeställningarna. 

Dessutom valdes en artikel ut utanför databassökningen som visade sig relevant för det valda 

ämnet. Kravet för att denna artikel skulle användas var att den skulle vara skriven av en 

benämnd forskare så att trovärdigheten av det skrivna skulle infinnas. Artikeln är skriven av 

Thomas Jordan, forskare och lärare vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs 

universitet. Artikeln har hittats på webbplatsen: arbetsplatskonflikt.av.gu.se. Hela sökvägen 

av denna artikel finns i referenslistan.  
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I denna litteraturstudie har artiklar som exkluderats inte svarat upp mot syfte och 

frågeställningar eller varit relevanta för ämnet. Kriterierna för att inte ingå i studien var de 

som inte var lämpade gällande syfte och frågeställningarna samt de som fick låg ranking vid 

kvalitetsbedömningarna. Dessa bedömningar skedde utifrån tre kvalitetsbedömningsmallar (se 

bilaga 1,2 och 3) och är utformad efter Forsberg och Wengström (2008). De artiklar som 

kostade pengar och de som var tvungna att beställas exkluderades också. 

De krav som skulle uppfyllas gällande böcker var att de skulle vara utgivna mellan åren 2000- 

2012. Tre böcker som använts i uppsatsen är däremot publicerade innan år 2000 och efter 

genomgång av denna litteratur kunde de inte uteslutas då innehållet motsvarade både 

uppsatsens syfte och frågeställningar samt att kopplingar kunde göras till de utsedda 

artiklarna. Uppsatsförfattaren är medveten om att handsökningen kan ha resulterat i att 

litteratur som är relevant för ämnet ha missats, däremot var en avgränsning nödvändig för att 

kunna hantera redan valt material.  

2.5 Datainsamlingsmetod 

Granskningsmallarna är skapade utifrån Forsberg och Wengström (2008) och dessa användes 

sedan för att kvalitetsbedöma artiklarna. Tre mallar användes, den kvantitativa mallen 

innehöll 16 frågor (bilaga 1), mallen för litteraturstudier omfattade 11 frågor (bilaga 2) och 

den kvalitativa mallen innehöll 14 frågor (bilaga 3) där svaren på alla mallar innehöll 

alternativen ja och nej. Bedömningen för låg, medel och hög kvalitet var beroende av hur 

många poäng som erhölls vilket sedan gjordes om i procentform. Artiklar som representerar 

låg (0-50%) kvalitet vid bedömningen exkluderades. Artiklar med medel (51-70%) och hög 

(71-100%) ranking på kvalitetsbedömningen inkluderades och användes i uppsatsen.  

2.6 Kvalitetskontroll av bearbetad litteratur 
 

De artiklar vars titel och abstract motsvarade syfte och frågeställningar skrevs ut och lästes 

ordentligt, i olika steg av uppsatsförfattaren. Artiklarna som inkluderades i studien 

sammanställdes i en artikelsammanställningstabell (Tabell 2) där tillslut nio vetenskapliga 

artiklar användes. Alla artiklar granskades, men bara sju artiklar kvalitetsbedömdes utifrån ett 

antal frågeställningar (se bilaga 1,2 och 3). Orsaken till varför två vetenskapliga artiklar inte 

genomgått någon kvalitetsbedömning är att dessa inte omfattades av de frågor som 

granskningsmallarna innehöll då de är artiklar från en större tidsskrift. Detta går att utläsa i 

artikelsammanställningstabellen (tabell 2). Kvalitetsbedömningarna av de vetenskapliga 

artiklarna skedde bland annat utifrån om studiens syfte var klart formulerad, urvalet av 

personerna, representativiteten, om datainsamlingsmetoden var befogad samt om författarna i 

studien har diskuterat resultatet och slutsatserna. Då alla frågor besvarats gjordes en 

bedömning genom att beräkna antal poäng som sedan delades med antal maxpoäng för att få 

fram artikelns kvalité i procentform. I artikelsammanställningen (tabell 2) har författare, år, 

land, titel, syfte, design/ metod samt erhållen poäng från kvalitetsbedömningen ställts upp. 

Vad som framkom som resultat i de valda artiklarna presenteras i resultatdelen. Den artikel 

som inte hittats via databaserna har inte genomgått en kvalitetsbedömning, däremot har 

uppsatsförfattaren haft krav att den skulle vara skriven av en benämnd forskare, att innehållet 

kunde kopplas till andra vetenskapliga verk samt att den skulle vara publicerad efter år 2000.  

Därefter gjordes kategoriseringar utifrån syftet med litteraturstudien, såsom konflikter och 

konflikthantering för att få struktur på uppsatsen. Utgångspunkten skedde utifrån tre 

dimensioner; Individ, grupp och organisationsnivå. Att kritiskt granska och problematisera det 

olika forskare och författare skrivit har varit ledande under uppsatsskrivandet och koppling 

mellan dessa har också försökt tillämpats. Ämnet konflikter och konflikthantering på 
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arbetsplatser har visat sig vara ett omfattande och stort ämne, där mycket fakta och studier 

finns tillgängligt vilket därför inte medfört några problem att finna relevant fakta till 

uppsatsen. Däremot har en avgränsning gällande litteratur och artiklar varit relativt svårt 

eftersom det, som skrivet innan, finns mycket att välja bland. 

2.5.1 Tabell 1: Artikelsökning 

Tabellen är en modifierad version av Forsberg och Wengström, (2008, s.162). I denna tabell 

valdes beteckningarna databas, söktermer, antal träffar, antal lästa abstract samt antal utvalda 

artiklar. I relation till antal träffar som sökningarna gav är det endast nio artiklar som valdes ut 

och användes i studien. Detta beror dels på att uppsatsförfattaren upptäckte vid genomgång av 

titlar och abstract att syftet med många artiklar inte motsvarade det som denna studie avsedde. 

Däremot kan detta snäva urval i relation till studiens breda syfte ha resulterat till att många 

artiklar förbisetts.  

Databas 

 
Söktermer Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal 

utvalda 

artiklar 
Academic 

Search Elite  

Conflict management 

+ Organization 

+ Work 

4621 

579 

128 

26 2 

Academic 

Search Elite 

Conflict 

+Leadership 

+Workplace 

34017 

712 

34 

6 2 

Academic 

Search Elite 

Conflict 

+Workplace 

+ Conflict management 

34017 

418 

177 

17 3 

SocIndex 

(EBSCO) 

Work environment 

+Organization 

+Group dynamics 

9742 

2143 

29 

5 1 

SocIndex 

(EBSCO) 

Workplace 

+Groups 

+Conflicts 

7996 

930 

82 

9 1 

    Totalt:9 

 

2.5.2 Tabell 2: Artikelsammanställning 

Denna tabell av artikelsammanställningen är en modifierad version av Forsberg och 

Wengström (2008, s 164).  I tabellen har de mest relevanta kategorierna valts ut för att få en 

tydlig struktur och som underlättar för läsaren. Artiklarna i sammanställningen är placerade 

efter året för publicering. Två artiklar som inte har kvalitetsbedömts finns med i denna tabell, 

detta för att det ska bli lättare för dig som läsare att se respektive artikels författare, titel och 

syfte. 

Författare 

År, land 

Titel Syfte Design/Metod Kvalitet 

Brandt, Mary Ann. 

2001. 

USA.. 

How to make 

conflict work 

for you. 

Describe ways to solve conflicts 

in the workplace. 

Vetenskaplig artikel från 

tidsskriften “Nursing 

Management”. 

Ingen bedömning 

Kulik, Brian W.  

2004. 

USA. 

 

 

 

An affective 

process model 

of work group 

diversity, 

conflict and 

performance: A 

paradigm 

expansion. 

An affective process model was 

proposed to explain previous 

inconsistent 

empirical results and delve 

further into the "black box " of 

the diversity-conflict-

performance 

relationship by inserting  

intervening affect variables and 

modes of emotion expression. 

Litteraturstudie. Medel 

6/11 

55% 
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Meyer, Susan. 

2004. 

USA. 

 

 

Organizational 

response to 

conflict: Future 

conflict and 

work outcomes. 

The purpose of this study was to 

examine how an 

organization's response to 

conflict affected the amount 

and intensity of future conflict 

and negative work 

outcomes. 

Tvärsnittsstudie/ 

kvantitativmetod. 

 

Hög 

13/14 

93% 

Driskell, James E. 

Goodwin, Gerald F. 

Salas, Eduardo. 

Gavan O`shea, 

Patrick. 

2006. 

USA. 

What makes a 

good team 

player? 

Personality and 

team 

effectiveness. 

The purpose of this study is to 

examine the relationship 

between team member 

personality traits and team 

effectiveness. 

Litteraturstuide. Hög 

8/11 

73% 

Becze, Elisa. 

2009. 

USA. 

 

Deal Effectively 

with conflict in 

the workplace. 

Effective conflict management, 

not only at the managerial level 

but also among coworkers, 

makes for a happier and more 

productive environment for 

colleagues as well as patients. 

Vetenskaplig artikel från 

”Oncology Nursing 

Society”. 

Ingen bedömning 

Salami, Samuel O.  

2010. 

Nigeria. 

 

Conflict 

resolution 

strategies and 

organizational 

citizenship 

behavior: The 

moderating role 

of trait 

emotional 

intelligence.  

The purpose of the study, which 

was given as an 

academic research exercise 

designed to discover the 

participants’ ratings of the 

conflict resolution strategies 

used by their superiors in their 

organizations. 

Kvantitativ metod. 

 

Hög 

12/15 

80% 

Rockmann, Kevin 

W. 

Northcraft, Gregory 

B.  

2010. 

USA.  

 

Expecting the 

worst? The 

dynamic role of 

competitive 

expectations in 

team members 

satisfaction and 

team 

performance. 

This study proposes that 

individual competitive 

expectations play a critical role 

in understanding team 

performance, as expectations 

shape individual reactions to 

team behaviors. 

Labbstudie/fokusgruppun

dersökning/ kvalitativ 

metod. 

 

Hög 

11/14 

79% 

Barclay, Susan R. 

Wolff, Lori A. 

2011. 

USA. 

 

When lifestyles 

collide: An 

adlerian-based 

approach to 

workplace 

conflict. 

Presented in this article is an 

example of lifestyle collision 

and a discussion of the use of 

the BASIS-A Inventory in 

working through conflict that 

may arise because of lifestyle 

collision. 

Litteraturstudie 

 

Medel 

6/11 

54% 

Long ,Cheng. 

Wei, Zhang.  

Zhong-Ming, 

Wang.  

2011 

China 

The effects of 

conflict on team 

decision 

making. 

The aim in this study was to 

examine the relationship 

between task and relationship 

conflict and their effect on team 

decision-making. 

Fokusgruppundersökning/ 

kvalitativmetod. 

Hög 

11/14 

79% 

 

2.7 Etiska reflektioner 

I denna litteraturstudie kommer de etiska förhållningssätten beaktas på följande sätt: 

För att behålla trovärdigheten mot författarna av det använda materialet skall respekt för det 

skrivna ordet beaktas. Alltså att ha korrekta citat och referenser samt att plagiat och 

förvrängning av text inte skall förekomma. Detta innebär att vara trovärdig mot den 

ursprungliga källan (Olson och Sörensen, 2011).  
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2.8 Validitet och reliabilitet 

Två faktorer som är viktig för resultatets generaliserbarhet är reliabilitet och validitet. 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver validitet och reliabilitet på detta vis: ”Reliabilitet 

kan definieras som mätmetodens förmåga att vid upprepad mätning av ett konstant fenomen 

ge samma mätvärde, dvs. i vilken utsträckning resultaten blir desamma vid upprepade 

mätningar” (Forsberg & Wengström, 2008, s.111). Validitet handlar om undersökningen 

mäter det som forskaren avses att mäta samt huruvida det erhållna resultatet kan generaliseras 

från urvalet till populationen och på så vis är representativt.  

Merparten av artiklarna i denna litteraturstudie är skrivna på engelska, vilket kan medföra en 

del feltolkningar då uppsatsförfattaren inte har engelska som modersmål. En styrka i 

uppsatsen, som ökar tillförlitligheten är att artiklarna är lästa i flera steg för att viktig fakta 

inte skulle utelämnas. Artiklarna har även genomgått en kvalitetsgranskning för att öka 

tillförlitligheten i resultaten. Uppsatsförfattaren anser att analysarbetet hade underlättats om 

en till person hade medverkat för att på så vis styrka de upptäckter som framkom ur artiklarna. 

Detta skulle även medfört att tillförlitligheten ökat om ett samarbete visat liknande upptäckter. 

Trots ensamt arbete har uppsatsförfattaren försökt inta en objektiv roll där egna värderingar 

har fått stå åt sidan vid resultatredovisningen. Trots att konflikter på arbetsplatser är ett 

varaktigt fenomen är denna studie inte helt oberoende av forskare. Eftersom vi alla har olika 

erfarenheter och förståelse för ämnet kan fakta tolkas olika och därför kan resultatet te sig 

annorlunda. 

2.9 Metoddiskussion 

Den valda designen var litteraturstudie eftersom ambitionen var att utifrån litteratur belysa 

ämnet konflikter och konflikthantering på arbetsplatser. Det angreppssätt som tillämpats är 

det positivistiska då avsikten sortera och påvisa objekt fakta gällande kunskapsläget om ämnet 

och inte fakta om hur det istället bör vara. Vidare har denna studie utgått från en deduktiv 

ansats eftersom befintliga teorier och forskning inom ämnet har studerats. 

Underlaget utgörs av litteratur samt nio vetenskapliga artiklar, där kvalitativa-, kvantitativa- 

och litteraturstudier ingick. Sökningen gjordes i databaserna Academic Search Elite och 

SocIndex. De sökord som användes var conflict management, organization, work, leadership, 

conflict, work environment, group dynamics och groups. Begränsningarna kan vara artiklar 

som förbigåtts i artikelsökningen genom det snäva urvalet som gjorts i relation till antal träffar 

varje sökning fick.  

För att erhålla den senaste forskningen avgränsades utgivningsåren till 2000-2012. Däremot 

kan sökningen blivit brett med tanke på att ingen avgränsning gjordes gällande specifika 

länder, världsdelar eller kulturer. Dock anser uppsatsförfattaren att dessa avgränsningar inte 

var nödvändiga och det visade sig under analysarbetet av artiklar och litteratur att de kunde 

kopplas till varandra. 

Det som varit primärt under litteratursökningen var vetenskapliga artiklar samt relevant 

litteratur. De använda artiklarna kan ses som en översikt av flera års forskning kring ämnet 

konflikter och konflikthantering på arbetsplatser, medan kunskapen från böckerna ses som en 

komplettering eftersom avsikten var att försöka ge en rättvis bild av det undersökta ämnet. 

Detta är något som Bryman (2002) beskriver samt att litteraturen ska spegla olika 

ståndpunkter samt tolkningar om det som undersöks, vilket uträttas för att styrka sanningen i 

uppsatsen.    
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Att tillförsäkra god trovärdighet och representativitet i denna litteraturstudie har främst att 

göra med urvalet för att hitta relevant material. Detta gjordes framför allt genom ett stort 

överskott av litteratur som granskades och jämfördes för att sedan kunna minska antalet till en 

hanterbar nivå. Granskningen av materialet har genomgåtts i flera steg vilket medfört att risk 

för att viktig fakta skulle missas reduceras. Många av de vetenskapliga artiklarna kommer 

från USA, ett kritiskt förhållningssätt gällande faktorer som kan skilja kulturen mellan 

exempelvis arbetsplatser i USA och Sverige har därför uppmärksammats. En del böcker som 

publicerats i Sverige har använts och efter genomgång av dessa så kunde ingen särskild 

skillnad påvisas gällande kultur och olika synsätt. Eftersom alla vetenskapliga artiklar är 

skrivna på engelska kan det ha medfört att visst missförstånd skett då engelska inte är 

uppsatsförfattarens modersmål. Dessutom har de valda vetenskapliga artiklarna innehållit 

tidskrävande material, så som statistiska uppgifter. Tidsperspektivet har medfört att denna 

statistik inte kunnat analyseras så noggrant som det borde och uppsatsförfattaren är medveten 

om att detta kan påverka resultatet. Däremot ger arbetet en tydlig bild över ämnet konflikter 

och konflikthantering på arbetsplatser.  

En av litteraturstudiens styrkor är att ingen av de valda vetenskapliga artiklarna erhållit ett 

lågt bedömningsvärde utan de som inkluderats i studien ligger på medel eller hög. Vidare 

gjordes två tabeller, artikelsökningstabellen (tabell 1) och artikelsammanställningen (tabell 2) 

och dessa är till för att få en översikt på hur arbetet gällande artikelsökningen respektive 

artikelsammanställningen gått till. Detta har medfört struktur på själva studien i sin helhet och 

en överskådlig bild av materialet. En annan styrka i denna studie är att den fokuserar på det 

som var meningen att studeras, nämligen vad som orsakar konflikter utifrån individ, grupp 

och organisationsnivå samt hur de kan förebyggas och hur dessa konflikter kan hanteras. 

Eftersom ämnet konflikter och konflikthantering är så pass omfattande och stort hade 

uppsatsförfattaren kunnat ha snävare fokus och avgränsat studien än mer. Exempelvis kunde 

det största fokus legat på varför konflikter uppstår på arbetsplatser för att få en djupare 

kunskap om just detta specifika fenomen. Däremot hade uppsatsförfattaren som avsikt att ge 

dig som läsare en helhetsbild av ämnet. 
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3 Resultat  

Denna del av studien kommer att gå igenom det resultat som framkommit under genomgång 

av materialet. För att underlätta läsningen har en kategorisering gjorts med hjälp av 

underrubriker, exempelvis; Konflikter på individ, grupp och organisationsnivå samt 

konflikthantering. I detta kapitel kan det även utläsas en rad olika exempel i relation till 

konflikter som enligt Maltén, (1998) kan uppstå på individ, grupp och organisationsnivå. Ett 

konstruerat exempel i samband med konflikthanteringsstrategierna finns också. Alla exempel 

som finns i resultatdelen är konstruerade av uppsatsförfattaren, med inspiration från Maltén 

(1998) samt Meyer (2004). 

3.1 Konflikter på individnivå 

Interaktionen och samspelet mellan individen och omgivningen, vilket i detta fall är på 

arbetsplatser har enligt många forskare visats betydelsefullt då det gäller konflikter. Johnsson, 

Laanemets och Svensson (2008) har i boken Handlingsutrymme- utmaningar i socialt arbete 

bland annat skildrat hur människor påverkas av omgivningen. De menar att hur man än vrider 

och vänder på interaktionsprocessen är det ömsesidigt att människor formas av sina 

erfarenheter och de känslor som kan kopplas till dessa erfarenheter. Vidare hävdar Johnson 

m.fl. att interaktionen mellan sig själv och andra i sin omgivning är viktig att förstå för att 

kunna se avsikterna med samspelet och tolka individen. De förespråkar den amerikanska 

filosofen George Herbert Mead (refererad i Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008, s 58) och 

hans uppfattning att: 

” […] individen skapas av sitt sammanhang” (Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008, s 58).  

Brandt (2001) menar att konflikter uppstår till stor del av individens olika behov, önskningar 

och ambitioner. Författaren menar dels att en person kan ha ambitioner och verkligen vill 

lyckas vid olika situationer och uppdrag, men då denne inte lyckas med sitt uppdrag kan det 

infinna sig en känsla av otillräcklighet. Detta kan påverka individen till den grad att denne till 

slut enbart fokuserar på att behålla kontrollen vilket medför en risk att inte tänka klart. 

” When feelings reach a fevered pitch, most of the individual’s energy focuses on staying in 

control, not thinking clearly” (Brandt, 2001, s. 34). 

Barclay och Wolff (2011) menar att personer är i stort behov av att uppfylla uppsatta mål och 

att känna tillhörighet. Individens första känsla av tillhörighet infinns oftast inom familjens 

struktur vilket i senare ålder oftast visar sig i olika sammanhang och situationer. Däremot 

hävdar författarna att det finns lägen där personer inte alls känner denna tillhörighet, vilket 

kan skapa motsättningar genom att personer känner att de inte räcker till eller har en plats i 

sammanhanget. Att känna tillhörighet och respekt på en arbetsplats anser författarna är 

grundläggande för att individen ska trivas samt för att må bra. Vidare menar Barclay och 

Wolff att en strävan efter betydelse i olika sammanhang kan vara en källa till stridigheter, 

vilket de förklarar med att individer kan få uppleva känslor av att inte räcka till samtidigt som 

en uppfattning av underlägsenhet gällande deras potential som människa infinns. Detta 

uppkommer ofta vid försök att uppfylla mål som inte riktigt är rimlig i relation till individens 

kapacitet. 

Maltén tar i sin bok Kommunikation och konflikthantering- en introduktion upp ett mer 

konkret exempel på vad konflikter på individnivå beror på och förklarar på följande sätt 
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”oförenligheter inom en och samma individ” (Maltén, 1998, s.157). Personen kan uppleva en 

konflikt mellan två roller och skapa motsatta valsituationer. Detta kan till exempel uppstå då 

individen känner sig tveksam när det gäller val mellan ett tilltalande och ett icke tilltalande 

alternativ: 

Exempel: Ska jag lämna mitt arbete, där jag trivs med mina medarbetare, arbetsuppgifterna 

och miljön i stort och istället välja ett arbete där lönen är betydligt högre, där jag har större 

behörigheter, men innebär betydligt mer ansvar och olika arbetsuppgifter.  

Till skillnad från Maltén tar Jordan (2002) upp att konflikter på denna nivå även kan ske 

mellan små grupper och konfliktparterna har en direkt kontakt med varandra. Jordan beskriver 

att denna nivå är relativt överskådlig fastän mycket starka känslor kan vara inblandad. Med 

detta menar författaren att det går att arbeta direkt med samtliga inblandade eftersom 

komplexiteten med större inblandade grupper inte förekommer på detta plan.  

3.2 Konflikter på gruppnivå 

Konflikter är något som inte går att undvika i en grupp där strategiska och snabba beslut ska 

fattas. Konflikter kan te sig på två olika sätt, destruktiva som innebär att effekten av 

konflikten blir negativ och bör hanteras samt konstruktiva konflikter vilka inte är kritiska utan 

medför oftast något bra. En studie gjord i Kina av Long, Zhong-Ming och Wei (2011) 

undersöker om det finns en relation mellan konflikter och om genomförande av beslut blir 

sämre av konflikter. Slutsatser som författarna presenterade var bland annat att det beror på 

konfliktens utformning, om den är destruktiv eller konstruktiv samt om ledarens roll vid 

beslutsfattande och hur betydelsefullt det är att denne vågar ta diskussioner vid 

konfliktsituationer. Studien visar att när en ledare vågar gå in i en diskussion genomsyrar en 

harmonisk atmosfär i hela gruppen vilket också leder till att konflikter reduceras och en större 

tillfredsställelse i gruppen infinner sig. Något som också framkom i denna studie var att 

konflikter på gruppnivå orsakas till stor del av olika uppsatta mål och olikartade intressen 

inom personalgrupper. 

En likartad studie gjord av Rockmann och Northcraft (2010) diskuterar huruvida enskildas 

förväntningar då det gäller konkurrens och prestation i en grupp spelar en avgörande roll för 

att förstå hela gruppens kapacitet och om det på grund av olika förväntningar hos individer 

kan skapa konflikter i en arbetsgrupp. Författarna belyser vikten av samarbete i en 

personalgrupp och argumenterar som sådant att då förväntningarna bland enskilda individer 

inte stämmer överrens är det problematiskt att samarbeta. Studien påvisar att då förväntningar 

som en enskild har vid en uppgift inte stämmer överrens med resterande i gruppen och att den 

enskilde möter konkurrens snarare än samarbete blir denne sannolikt frustrerad och ovillig att 

samarbeta med resten av gruppen. Å andra sidan, om en individ förväntar sig att något ska 

vara problematiskt i sin arbetsgrupp och istället möter kooperativa medarbetare skulle denna 

person kunna bli misstänksam och ha svårigheter med att samarbeta. Resultatet från denna 

studie av Rockmann och Northcraft tyder också på att även strategier som samarbete och goda 

beteenden i en grupp kan vara ineffektivt om gruppmedlemmarna inte är beredda eller redo att 

acceptera det som skiljer sig från deras egna verklighet. Det är nödvändigt att inte bara se till 

hela gruppen utan att kritiskt se individuella skillnader som ger gruppmedlemmarna en bild 

för att kunna tolka andra medlemmars beteenden. Författarna menar att när gruppmedlemmar 

ska fatta beslut engageras de ofta i en process där upplösningen diskuteras och idéer delas 

förrän enighet nås. Vissa kan vara orolig för att delta i dessa diskussioner, kanske för att de till 

sin natur är rädd för konflikter och känner en osäkerhet gällande situationen. Andra 

medlemmar kan vara ganska bekväma med en sådan grupp och inte alls så bekymrad över 

tvetydigheten som sådana situationer kan medföra. 
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Som nämnts innan kan konflikter visa sig både destruktiva och konstruktiva. Kulik (2004) 

genomförde en studie som bland annat inriktade sig på dessa två frågeställningar: 

1. Är konflikter ett viktigt inslag för gruppens resultat på arbetet? 

2. Leder gruppers anpassning till högre arbetsförmåga? 

Genom en utvecklad modell som förklarar hur personliga olikheter i en grupp kan leda till 

högre prestationsförmåga och bättre samarbetsförmåga kom Kulik (2004) fram till slutsatser 

på dessa frågor. Studien visar att så länge det handlar om känslolösa konflikter skulle det 

traditionella synsättet besvara ”ja” på fråga ett, alltså att konflikter är betydelsefullt för 

prestationer på arbetet. Däremot så föredrar den aktuella modellen i Kuliks studie ett annat 

svar. Den menar att konflikter på arbetsplatser är viktiga, men bara när konfliktlösningen 

leder till en utformning som gruppen har någon nytta av, alltså att majoriteten ska bli så nöjd 

som möjligt och att lösningen ska medföra någonting bra. På fråga två besvarar synsättet vad 

gäller relationen mellan mångfald, konflikt och prestationsförmåga att anpassning i en 

arbetsgrupp leder till ett grupptänk och att mångfald skapar skillnader, det vill säga mindre 

överrensstämmelse. Således hävdar författaren att överrensstämmelse i en arbetsgrupp är ett 

viktigt steg gällande högre nivåer av prestationer.  

Maltén förespråkar att makt och maktfrågor är den huvudsakliga orsaken till varför många 

konflikter på gruppnivå uppstår. Vidare förklarar Maltén att konflikter på gruppnivå är 

”oförenligheter mellan människor” (Maltén, 1998, s.158). Maltén beskriver olika sorters 

konflikter på denna nivå, dessa är:  

Kommunikationskonflikter: 
Ett vanligt förekommande fenomen på en arbetsplats är missuppfattningar av olika slag.  

Kommunikationskonflikter beror just på missförstånd av någon inblandad part och kan 

orsakas av en rad olika oklarheter (Maltén, 1998). 

Exempel: På en arbetsplats har det börjat en utländsk kvinna som för några år sedan kom till 

Sverige. Parallellt med jobbet läser hon svenska för invandrare och hon känner sig mer och 

mer bekväm med det nya språket. Personalgruppen däremot förstår inte mycket av vad 

kvinnan säger, de tycker att hon brister i hennes muntligt verbala tal och dessutom tycker de 

att hon är dålig på att underrätta de övriga i personalgruppen vid olika jobbrelaterade 

situationer.  

Sakkonflikter: 
Dessa typer av konflikter sker ofta då medarbetare har svårt att ändra/anpassa av sin bild av 

verkligheten och hamnar därför i en konflikt gällande vad som är rätt och fel. Det kan till 

exempel handla om olika skildringar av en och samma händelse, hellre än relationsproblem 

(Maltén, 1998).  

Exempel: På socialtjänsten i en liten kommun i Sverige har ett problem uppstått gällande den 

gemensamma fikakassan. Vissa ur personalgruppen menar att de beslutade på 

arbetsplatsträffen att pengarna bara skulle användas till inköp av fika och inte vid andra 

”nöjen” medan en annan del av personalgruppen anser att de beslutade på arbetsplatsträffen 

att pengarna kan användas vid födelsedagar också. Båda parterna har svårt att släppa sin 

bild av vad som är sant och falskt, respektive rätt och fel.  
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Rollkonflikter: 
Denna typ av konflikt är oftast inte officiell och påverkar arbetsgruppens privata 

sammansättning. De uppstår då fördelningar vad gäller arbetsuppgifter etcetera är oklar och 

vad som ingår i olika yrkesroller (Maltén, 1998).  

Exempel: Kalle är arg på Lisa och Malin eftersom de inte gör uppföljningar med vissa 

klienter som får ekonomiskt bistånd, men Lisa och Malin väntar på att den som de tror är 

ansvarig för uppföljningar ska göra det.   

Intressekonflikter: 
Till skillnad från sakkonflikterna uppstår intressekonflikter då valmöjligheter rör intressen 

vilket kan vara bra betalt, bra arbete etcetera. I dessa konflikter ligger oftast mycket prestige i 

grunden (Maltén, 1998).  

Exempel: I en medelstor kommun i södra Sverige är det nytt för i år att medarbetar och 

lönesamtalen utgår från en mall där personalen ska skatta sig själv utifrån prestationer och 

uppsatta mål. Detta för att en mer rättvis individuell lönesättning ska vara möjlig. Vid 

redovisning av lönesättningen framkommer det att på många kommunala arbetsplatser har 

det uppstått dålig stämning och detta har visat sig bero på den individuella lönesättningen. 

Vissa har fått rätt stor löneförhöjning vilket skapat avundsjuka av andra. 

Värderingskonflikter: 

Denna typ av konflikt brukar rankas som den absolut svårast att lösa eftersom den handlar om 

värderingar som är kraftigt inlärd hos en människa. För att försöka hantera dessa krävs orken 

att kompromissa för att inte låta den eskalera (Maltén, 1998).  

Exempel: En tvist på en arbetsplats startade som ett oskyldigt påstående men har nu 

utvecklats till en infekterad konflikt som dessutom har eskalerat något kopiöst den senaste 

tiden. Det handlar om inlärda värderingar om skilda politiska och ideologiska uppfattningar 

och än så länge har ingen part velat kompromissa för att lättare kunna hantera detta. 

Strategikonflikter: 
Det finns olika strategier för hur en arbetsgrupp tillsammans ska kunna nå ett visst mål. Det 

finns alltid olika knep och förväntningar från var och en i arbetsgruppen då det kommer till 

olika strategier (Maltén, 1998).  

Exempel: På en arbetsplats har strategier byggts upp och nya mål satts upp inför framtiden 

och det förslag som detta arbete kan komma att kallas är vision 2015. Däremot har några i 

arbetsgruppen motsatt sig detta då de tycker att 2015 är inom en alldeles för snar framtid och 

att de inte kommer hinna att uppnå dessa mål till dess samt att de är kritisk till de strategier 

som ska tillämpas för att nå dessa.  

3.3 Konflikter på organisationsnivå  

Det finns alltid orsaker till varför konflikter uppstår och då det gäller på denna nivå är det ofta 

något i organisationens system som gör att konflikten blir tydlig. Skillnader vad gäller social 

makt, orättvisor när det gäller tillgång till resurser och skillnader i viktiga livsvärden är 

faktorer som Barclay och Wolff (2011) diskuterar som källor till konflikter inom 

organisationer.  

” Differences in social power, inequities in access to resources, and disparities in important 

life values is possible sources” (Barclay & Wolff, 2011, s 124).  



17 
 

 

I en organisation kan många personer associera ordet konflikt med negativa förhållanden och 

faktorer. Enligt Meyer (2004) är diskussioner gällande mål och medel inom en organisation 

en vanlig orsak till konflikter och om dessa diskussioner inte uttalas konstruktivt infinner det 

sig förr eller senare konflikter mellan individer eller grupper. Något som visat sig kan vara en 

stor bidragande orsak till konflikter inom organisationer är ett aktivt deltagande bland 

personalgruppen eftersom konflikterna synliggörs då engagemanget är större. Författaren 

menar att konflikter på organisationsnivå kommer alltid att finnas och om ett aktivt 

deltagande inom en personalgrupp skulle upphöra skulle även organisationen inte fungera 

som den ska.  
 

De flesta har upplevt konflikter i en organisation som genererade i oenighet och som i sin tur 

utvecklade en irriterad miljö på arbetsplatsen. I vissa fall kan till och med organisatoriska 

konflikter leda till att en organisation måste läggas ned (Barclay & Wolff, 2011). Jordan 

(2002) beskriver att konflikter på denna nivå kan vara mycket problematisk och gör 

konflikthanteringsarbetet betydligt mycket svårare om en bedömning gällande konfliktens 

grad inte gjorts då den når denna nivå. Om konflikten är väldigt destruktiv i sin form kan detta 

medföra det som Barclay och Wolff hävdar, att en organisation upphör. Därför är en 

bedömning av konfliktens grad viktig för att utgången inte ska bli sådan. 

”Oförenlighet mellan idé och verklighet” (Maltén, 1998, s.160) beskriver konflikter på 

organisationsnivå. Med detta menas att samhällets eller organisationens idéer och mål inte står 

ömsesidigt med verkligheten. Maltén skildrar olika konflikter som kan utspela sig på denna 

nivå.  

Systemkonflikter:  
Ett konkret exempel på denna typ av organisatoriska konflikter är den decentralisering som 

råder, vilket innebär att det faktiska ansvaret flyttas från större centrala instanser till mindre på 

lägre nivå. Detta kan bli problematiskt då personal är van att följa direktiv från diverse 

myndigheter. Att åskådligt kunna ta fram visioner och tillämpa sin kunskap och färdigheter 

vad gäller målformuleringar är en problematisk process och kantas av många svåra konflikter 

(Maltén, 1998).    

Exempel: På en kommunal arbetsplats har det idag anordnats en arbetsplatsträff där chefen 

informerar om hur årets utveckling och målstyrningsarbete ska ske. Chefen berättar för sin 

personalgrupp att i år har en ny bestämmelse stadgats från politikernivå, nämligen att 

personalen tillsammans inom enheterna ska bestämma vilka mål som ska finnas för just deras 

enhet och att dessa bestämmelser samt arbete som förut legat på kommunens centrala 

instanser flyttats till enheterna. Detta med motivering att personalen ska få större inflytande i 

deras arbete. Efter en lång diskussion märker chefen att många anser att det är en dålig idé 

och att det kommer bidra till mer arbete för de i personalen och att de inte vet hur de ska 

bemästra detta ansvar. 

Strukturkonflikter: 
Regler och rutiner kan ibland orsaka störningar för en smidig och förnuftig hantering av olika 

ärenden inom offentlig myndighetsutövning. Konflikterna kan då uppkomma om några 

medarbetare till exempel vill testa ett annat arbetssätt (Maltén, 1998). 

Exempel: En personalgrupp som innefattar 20 personer har idag svårigheter med att komma 

överrens då det gäller schemaläggning. Vissa vill ha ett schema på fyra veckor som rullar på 

hela året så att de vet vilka helger och dagar de ska jobba. Ett stort antal i personalgruppen 

vill istället ha önskeschema där de för varje schemaperiod, alltså var fjärde vecka får göra 
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nya scheman med motivering att de vill kunna vara lite mer flexibel och för att de vill testa 

något nytt. 

 

Lojalitetskonflikter:  
Dessa uppstår då det finns en oförenlighet mellan krav på fostran till samverkan och 

solidaritet. Att försöka implementera målformuleringar och utvecklingsarbete på en 

arbetsplats samtidigt som det sker exempelvis ekonomiska nedskärningar tryter på 

engagemang och lojalitet gentemot högre instanser (Maltén, 1998). 

Exempel: I en medelstor kommun i Sverige är den ekonomiska situationen knagglig och 

verksamhetsområdena inom bland annat socialförvaltningen har fått starka restriktioner att 

nedskärningar kommer bli nödvändigt för att klara upp den ekonomiska situation de befinner 

sig i. Uppsägningar kommer att bli aktuellt och ske enligt LAS (lagen om anställningsskydd) 

och detta kommer att äga rum inom det kommande året. De vill fortfarande att personalen i 

de olika enheterna ska arbeta med förbättrings och utvecklingsarbete. Detta har resulterat i 

att personalen som finns inom socialförvaltningen har tappat förtroendet för sin arbetsgivare 

och de känner att de inte är värd mycket, vilket i sin tur har medfört att fokus på mål och 

utvecklingsarbete inte ligger högst upp på prioriteringslistan. 

3.4 Konflikthantering 

3.4.1 Förebyggande av konflikter 

Vissa konflikter kan både vara bra och nödvändiga för utvecklingen gällande individen, 

gruppen och organisationen i stort. Konflikter som är yrkesrelaterade eller sakliga och som 

individen på ett eller annat sätt kan distansera sig från kan vara berikande för organisationen. 

Dessa konflikter fordrar inte heller så mycket ork som de som är destruktiva i sin art (Becze, 

2009). 

 

Brandt (2001) som har studerat konflikter och konflikthantering på arbetsplatser belyser 

vikten av god kommunikation och menar att konflikter reduceras i och med att personer 

lyssnar aktivt, är uppmärksam på innehållet, känslorna som uttrycks och överrensstämmelsen 

mellan kommunikatörens verbala och icke verbala uttryck.  

 

“To reduce conflict, listen actively and pay close attention to content, feelings, and 

congruence between the speaker’s verbal and non-verbal communication” (Brandt, 2001, s 

33). 

 

Driskell, Goodwin, Salas och O´shea (2006) beskriver kommunikation i relation till 

förebyggande metoder och menar att kommunikation omfattas av att utbyta information i rätt 

tid, bekräftelse av information, kontrollera att syftet med informationen mottogs på rätt sätt 

samt att det ges möjlighet till förklaring gällande otydligheter som kan uppstå i och med 

verbala och icke verbala signaler. De menar att kommunikation även är viktig i den 

bemärkelsen att kunna uppnå uppsatta mål, vilket detta citat visar:  

 

”Communication is the primary vehicle through which task groups accomplish their goals” 

(Driskell, Goodwin, Salas & O´shea, 2006, s 259). 

 

Axelsson och Thylefors (1996) framställer i sin bok Om konflikter- hemma och på jobbet 

vikten av kommunikation inom en organisation och fastställer att den är viktig särkskilt i den 

bemärkelsen då det handlar om organisationens vision, syfte och mål. De menar att inom 
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organisationer kan det finnas svårigheter att alla personer inte kommer överrens eller förstår 

varför ett arbete ska bedrivas på ett visst sätt, vilket gör att konflikter kan uppstå. Däremot 

menar de att en strävan att i största möjliga mån vara överrens av stor betydelse. 

Svedberg (2003) återger i sin bok Gruppsykologi- om grupper, organisationer och ledarskap 

att kommunikation är viktig i den betydelsen att det skapar en uppfattning för organisationen 

som helhet. Det ger motivation och kunskap samt en insikt till varför ett visst arbete måste 

utföras. Bruzelius och Skärvad (2004) har studerat organisationslära och i deras bok 

Integrerad organisationslära hävdar författarna att det krävs kommunikation på ett eller annat 

sätt för att kunna arbeta tillsammans. Det kan ske verbalt, men även kroppsspråk och det som 

inte sägs är viktigt för att kommunikationen ska vara så god som möjligt.  

Barclay och Wolff (2011) tar inte upp kommunikation i den bemärkelsen som de övriga 

forskare och författare gör utan menar mer att preventiva insatser angående konflikter på 

arbetsplatser är främst en bedömning av varandras livsstilar och attityder vilket ger 

förutsättningar för att motverka att skadliga konflikter uppstår och att detta kommer gynna 

alla parter på en arbetsplats. De hävdar också att denna typ av bedömning inte är helt lätt, utan 

det krävs att den enskilde individen berättar om han/hon till exempel inte kan utföra en 

arbetsuppgift och hur det i sådana fall påverkar denne. Genom att veta varandras 

personlighetsdrag och livsstilar menar Barclay och Wolff att medarbetare lättare kan känna 

igen och uppfatta vad som skulle kunna integrera en konflikt mellan dem samt att denna 

faktor visat sig viktig för att stämningen på en arbetsplats ska vara så bra som möjligt.  

“Knowing the lifestyle attributes of an organization's personnel can serve both as a measure 

to prevent disputes and as a method for mitigating conflict in the workplace” (Barclay & 

Wolff, 2011, s 122). 

3.4.2 Olika konflikthanteringsstrategier 

Konflikter som inte hanteras, som hanteras galet eller hanteras då konflikten redan eskalerat 

skapar osäkerhet och oro. För att kunna kontrollera den kraft som en konflikt bär med sig är 

en tidig hantering av situationen viktig. Meyer (2004) beskriver ett antal olika strategier och 

förhållningssätt i anknytning till konflikter. Vilka strategier som används i hanteringsarbetet 

är i mångt och mycket individuellt och forskning visar att det finns olika strategier som är mer 

effektiv än andra och där utgången varierar utifrån vilken strategi som tillämpas. 

Meyer (2004) studerade förhållandet och sambandet mellan olika konflikthanteringsstilar. 

Resultatet visar att det finns olika sätt att hantera konflikter på arbetsplatser och i studien 

identifierar författaren fem olika strategier där de sedan rankas i hur effektiv dessa är:  

 Samordning/samverkansstrategier 

  Kompromisstrategier  

 Tillmötesgåendestrategier  

 Undvikande eller defensiva strategier  

 Makt och tvångsstrategier. 

Följande kommer ett utformat exempel från uppsatsförfattaren, med inspiration från studerade 

forskare och deras argumentationer kring konflikthanteringsstrategier. De ordnade 

strategierna från Meyer (2004) kommer sedan att tillämpas vilket ska medföra en mer konkret 

bild för att se hur hanteringen kan ske och se annorlunda ut beroende på vilken av dessa 

strategier som tillämpas. 
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Exempel:  
Anta att du är verksam på en arbetsplats där obekväma arbetstider och jobb varannan helg 

förekommer. Du har ännu inte skaffat familj, bor själv, ditt största intresse är att resa och vill 

därför arbeta så mycket som möjligt för att tjäna ihop till en resa till Australien. Att arbeta 

obekväma tider och varannan helg är därför inget problem för dig. Däremot har några av 

dina kollegor familjer där antal barn varierar samt ålder på dessa. Vissa är ensamstående 

medan några är sammanboende. Det har nu uppstått en vild diskussion mellan dig, tre 

småbarnsmammor och två ensamstående pappor som vill göra sig fri från jobb varannan 

helg, inte arbeta sena kvällar och nätter eftersom de känner att familjen får lida av dessa 

arbetstider. De vill ha renodlade dagtider och som mest jobba var tredje helg. Du anser 

däremot att det bara är att acceptera de rådande arbetstiderna, godta att läget ser ut som det 

gör och du förstår på allvar inte varför detta evinnerliga klagande och gnatande gällande 

arbetstider ska förekomma. Till slut får du nog av allt tjatande och klagande och väljer därför 

försöka hantera situationen på egen hand. Du överlägger att ta hjälp av din chef, men anser 

ändå att det är dumt att redan kontakta denne för att få hjälp i hanteringsarbetet eftersom 

konflikten inte är så pass infekterad att det är nödvändigt att blanda in chefen. Nåväl, du har 

nu en enda sak i ditt huvud och det är: hur ska situationen hanteras?  

I detta läge finns flera olika konflikthanteringsstrategier att tillämpa av både enskilda 

individer, grupper samt organisationer i stort. Den första strategin och den som bland annat 

Meyer (2004) och Maltén (1998) anser är den mest användbara i problematiska situationer är: 

Samordning/samverkansstrategier: Denna strategi avser samarbete och problemlösning där 

båda parter delar information och letar sätt för att tillgodose varandra. Fördelarna med denna 

strategi är att den uppskattas av parterna och har positiva konsekvenser eftersom den ger 

vinning till alla parter. Öppna diskussioner och att arbeta tillsammans är en viktig del i 

hanteringen som präglas av samordning (Becze, 2009). Denna strategi kännetecknas även av 

kommunikationsförmåga, social kompetens, förståelse, tillit och respekt. Detta är viktigt för 

att parterna ska vilja dela med sig av viktig information. Det kan finnas lägen då enbart en 

part omfattar denna strategi, men även då kan strategin ha ett värde. Om förhållandena inte är 

alltför slutna kan den goda inställningen sprida sig och på så vis få med andra personer att 

arbeta efter denna strategi (Maltén, 1998).  

Eller så kan strategier som fokuserar på kompromisser användas: 

Kompromisstrategier: Denna strategi har i förhållande till de andra strategierna en 

mellanposition och ligger nära samordning/ samverkansstrategierna. Kompromisstrategierna 

kännetecknas av att parterna möts på halva vägen och på så sätt löser en uppstådd konflikt. 

Det präglas av en ”ge och ta situation” som slås ihop till något fullständigt utan någon vidare 

diskussion. Detta innebär att parterna kommer fram till en lämplig lösning som är en bra bit 

på väg mot en ömsesidig lösning. Att kompromissa handlar rätt och slätt om att söka sig fram 

till en lösning som bistår alla parter (Meyer, 2004). 

 Att förespråka strategier för att tillmötesgå den andra parten är också ett alternativ: 

 

Tillmötesgåendestrategier: En person sätter sina egna behov och åsikter åt sidan för att 

kunna tillmötesgå och förstå en annan människas behov. Personen/gruppen anpassar sig och 

agerar på ett sätt som de egentligen inte vill enbart för att vara givmild gentemot motparten 

och deras önskemål och behov. Det kan oftast bli så att personen/gruppen förkastar sina egna 

känslor, tankar, viljor etcetera och tar till sig motpartens resonemang fastän det inte stämmer 

överrens med vad de egentligen anser är det rätta (Meyer, 2004).  
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Vid hanteringen av konflikter kan följande strategier praktiseras: 

 

Undvikande eller defensiva strategier: Innebär att någon part drar sig ur konflikten och 

väljer att inte delge information. Att lösa konflikten genom att bortse problemet eller helt 

enkelt undanhåller att den finns är något som präglar denna typ av strategi. Detta kan medföra 

att de inblandade parterna undviker varandra och planerar arbetet så att kontakten med 

varandra blir begränsad. Ett typiskt flyktbeteende och konflikträdsla och hanteringsarbetet 

medför att personerna stannar kvar i en fantasivärld av lugn och lever vidare med olösta 

knutar (Meyer, 2004). 

 Det sista alternativet till hanteringen är strategier som präglas av makt och tvång: 

Makt och tvångsstrategier: Innebär att en person/grupp använder en stil att få sina behov 

tillgodosedda på bekostnad av någon annan. Parterna är på ett eller annat sätt bundna till 

varandra och placerar motparten under press genom att testa varandras krafter. Detta medför 

att det blir vinnare och förlorare och parterna utnyttjar varandras veka partier. Det som 

kännetecknar strategier av makt och tvång är att parten som inte ”vunnit” hamnar i en likgiltig 

och tillbakatryckt ställning och väntar på sin tur att hämnas. Detta gör att konflikten inte blir 

löst utan än mer innesluten och svårhanterlig (Meyer, 2004). Makt och tvångsstrategier kan 

fungera i vissa lägen och tillfällen, om det till exempel handlar om saker som bara en person 

vet något om och där resten av gruppen låter denne använda sin makt. Däremot ska den inte 

tillämpas om det handlar om relationer (Maltén, 1998). 

Beroende på vilken strategi du väljer att använda kommer utgången se olika ut. Studien av 

Meyer (2004) visar att av dessa fem strategier av konflikthantering är en kombination av 

samordning/samverkan, kompromiss och tillmötesgåendestrategierna det absolut bästa sättet 

att hantera konflikter. Detta med motivering att alla inblandade parter ges möjligheten att bli  

motiverade och engagerade då de har något att tjäna på genom att konflikten hanteras. 

Vidare framkommer det att just detta tillvägagångssätt är associerat med bättre arbetsresultat 

och produktivitet. De strategier som fått lägst ranking är de undvikande/ defensiva och makt/ 

tvångsmetoderna som istället visat sig ge en motsatt effekt. Sådana taktiker medför ofta att 

konflikten eskalerar, hindrar hanteringen samt att den tillför än mer frustration för den person 

vars behov inte blir uppfyllda. Många samt olösta konflikter på en arbetsplats resulterar i 

frånvaro, personalomsättning och allmän ineffektivitet. Spänningarna som en konflikt medför 

ett förvrängt resonemang och att all energi och fokus ligger på konflikten gör att personen blir 

mindre effektiv i sina arbetsuppgifter. 

Brandt (2001) är inne på samma spår vad gäller konflikthanteringsstrategier. Det är lätt att se 

en konflikt som något negativt och destruktivt, men när individer vet hur samarbete i en grupp 

ska ske kan konflikter istället visa sig konstruktiv. Brandt beskriver att samarbete i en grupp 

underlättar förståelsen av olikheter i en personalgrupp, vilket i sin tur skapar ett system som 

värderar delade beslutsfattande och uppmuntrar till kommunikation. 

 

I en studie av Salami (2010) belystes också vikten av konflikthanteringsstrategier i 

organisationer och en undersökning gjordes om det kunde förutsägas vilken strategi av 

konflikthantering som tillämpas beroende på organisatorisk tillhörighet och en dämpad grad 

av känslomässigt förnuft. Resultatet visar att om chefer på en arbetsplats använder bland 

annat tvingande strategier på ett negativt sätt vid konflikthantering desto mindre utvecklande 

de underordnade organisatorisk tillhörighet. En förklaring till detta resultat kan vara att när 

underordnade känner att de har berövats möjligheten att dela och utbyta en fråga i konflikt, 

känner de sig orättvist behandlad och åsidosatta. Resultatet visar även att om hanteringen sker 
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genom att kompromissa, där varje part ger upp något som den andra parten vill kan utgången 

leda till positiva arbetsförhållanden och attityder på arbetsplatsen. 

“The compromising strategy is a give-and-take method of resolving conflict. Each party gives 

up something that the other party wants. Use of this style may result in positive work behavior 

and attitudes” (Salami, 2010, s 77). 

 

Angelöw (2006) beskriver i boken Arbetsglädje- att skapa en större arbetslust vikten av 

delaktighet och inflytande för enskilda på arbetsplatser. För att stärka och öka arbetsglädjen 

på en arbetsplats och inom en personalgrupp krävs delaktighet och inflytande. De negativa 

skadeverkningar som en konflikt kan medföra reduceras då möjligheten att kontrollera och 

påverka sin arbetssituation finns. Det finns olika åtgärder som kan tillämpas för att skapa ett 

ökat inflytande och delaktighet, som till exempel: 

 

 Importera strukturer av olika representativa beslutsprocesser 

 Förstärka personalinflytandet 

 Delaktigt chefskap 

 Målstyrning 

 Autonoma grupper. 

En annan studie visar att en snabb hantering av konflikter eller lösningar gällande 

meningsskiljaktigheter då konflikter uppstår är viktigt. Det finns flera åtgärder en organisation 

kan vidta för att hantera konflikter mellan anställda. Oavsett vilka åtgärder som vidtagits är 

det faktorer som att förhandla perceptuellt, attityder och goda relationer nödvändigt för att 

utgången ska bli så bra och framgångsrikt som möjligt.  Omständigheter som baseras på varje 

parts motivation, ambitioner och begränsningar är också av stor vikt i en problematisk 

situation (Driskell, Goodwin, Salas & O´Shea Gavan, 2006). 

Barclay och Wolff (2011) beskriver i sin studie, likt som föregående författare vad som krävs 

av anställda för att förhindra att konflikter ska uppstå. En faktor som i denna studie var mest 

framträdande var vetskapen om varandras olika livsstilar för att missförstånd och konflikter 

inte ska eskalera och bli ohanterbart samt att inte förstöra relationen mellan individerna som 

är inblandad i konflikten. Fortsättningsvis uppmanar Barclay och Wolff att det inte finns 

några enkla lösningar på konflikter mellan människor på en arbetsplats, däremot menar de att 

olika livsstilar kan vara en förklaring till varför konflikter uppstår. Genom att öka 

medvetandet då det gäller människors olika personligheter kan skadliga och destruktiva 

konflikter på en arbetsplats förebyggas. 

“If not managed or resolved effectively, conflict can damage the relationship between the 

individuals involved in the conflict” (Barclay & Wolff, 2011, s 123). 

Brandt (2001) inne på ungefär samma spår som Barclay och Wolff (2011) gällande olika 

faktorer som är betydelsefulla för att arbetskollegor ska förstå varandra och hanteringen vid 

uppstådda problem. Brandt menar att för ett effektivt hanteringsarbete i och med konflikter är 

det viktigt att förstå skillnaden mellan andras behov och önskemål. 

“To effectively manage conflict, it’s important to understand the difference between others’ 

needs and wants” (Brandt, 2001, s 32). 

 

Brandt har listat två olika sätt som så effektivt som möjligt ska reducera konflikter på 

arbetsplatser:  
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Kommunicera för att samarbeta- För att minska konflikten bör man lyssna aktivt och ägna 

stor uppmärksamhet till innehållet, känslorna och överrensstämmelsen mellan talarens verbala 

och icke verbala kommunikation. Att föra en öppen och ärlig diskussion om eventuella 

missförstånd ger individerna en möjlighet att förtydliga oklarheter samt att skaffa nya insikter 

i de krav som finns mellan varandra. 

 

Djupare insikt- Bara att använda kommunikationsteknik räcker inte för att helt förstå och 

hantera konflikter. Att bryta ner processen i separata delar gör konflikten mer överskådlig och 

blir därför lättare att förstå. En sådan del i processen kan till exempel vara grunder som 

inkluderar knappa resurser, oenighet, omorganisationer, rutiner etcetera. Detta kan i sin tur 

leda till ökad arbetsbelastning, hinder i kommunikationen samt till intressekonflikter mellan 

gruppmedlemmar.  
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4. Diskussion 

Målet med denna litteraturstudie var att belysa vad som orsakar konflikter på arbetsplatser 

utifrån individ, grupp och organisationsnivå samt hur dessa kan förebyggas och hanteras. Det 

vill säga vilka metoder och strategier som kan tillämpas och hur dessa skiljer sig åt. I detta 

kapitel kan det först utläsas en resultatsammanfattning, därefter återfinns studiens 

frågeställningar som rubriker i en resultatdiskussion vilka besvaras och diskuteras utifrån det 

erhållna resultatet. I slutet av kapitlet diskuteras förslag till framtida forskning inom ämnet.  

4.1 Resultatsammanfattning 

De resultat som visat under denna litteraturstudie är bland annat att konflikter på arbetsplatser 

är något vi möter ofta och därför bör konflikter inte ses som något onaturligt, skrämmande 

eller konstigt utan hellre betraktas som något naturligt och utvecklande. Däremot är det 

många som förknippar konflikter som något negativt och det har visat sig att problematiken 

ligger i om konflikter inte hanteras i tid och som på så vis kräver mer tid och energi än vad 

som är nödvändigt. Orsaker till varför konflikter uppstår och vilken/vilka strategier av 

konflikthantering som tillämpas kan variera och beroende på detta kan utgången bli mer eller 

mindre lyckad. En kombination av samordning/samverkan, kompromiss och 

tillmötesgåendestrategierna är enligt Meyer (2004) det mest tillämpbara för en god hantering. 

En mindre lyckad hantering och de strategier som fått låg ranking präglas enligt samma 

författare av makt och tvång samt defensiva och undvikande. Detta beror på att engagemang 

och motivation inte står i fokus om dessa strategier tillämpas. Kulik (2004) menar att 

problematiken gällande hanteringsarbetet i mångt och mycket beror på konfliktens 

utformning, om den är destruktiv eller konstruktiv samt hur långt gången konflikten är innan 

den plockas upp och börjar hanteras. Vid destruktiva konflikter är det betydelsefullt med 

preventiva, förebyggande metoder. Det främsta resonemanget som framkommit i denna 

litteraturstudie kring förebyggande medel och som bland annat Brandt (2001) samt Driskell, 

Goodwin & O´shea (2006) åskådliggör är att det förs en öppen kommunikation inom 

arbetsgruppen.  

I denna litteraturstudie har konflikter på individ, grupp och organisationsnivå studerats och 

det som gett sig till känna, är att det hänger ihop på ett eller annat sätt. Jacobsen och Thorsvik 

(2002) nämner att alla individer och grupper på ett eller annat sätt är beroende av varandra, 

vilket också organisationen i stort är. Konflikter som börjar på individnivå, där personen 

brottas med olika känslor inom sig själv kan ge utlopp på gruppnivå, i samspel med andra 

människor. Detta kan i sin tur leda till att konflikter blossar upp, de kan utvecklas till något 

större som sedan kan resultera i att organisationen i stort måste engagera sig för att lösa hela 

situationen.  

För att detta inte ska inträffa har det visat sig att en tidig hantering av konflikter är 

betydelsefullt. Olika strategier har iakttagits där det visat sig att det bästa sättet och mest 

tillämpbara strategierna är en kombination av samordning/samverkan, kompromiss och 

tillmötesgående. Detta beror enligt Meyer (2004) och Maltén (1998) på att alla inblandade 

parter ges möjlighet att bli engagerad och motiverad i hanteringsarbetet. De strategier som 

kännetecknas av makt och tvång samt defensiva och undvikande har en låg ranking av 

konflikthanteringsstrategier då de ger en motsatt effekt eftersom engagemang och motivation 

inte tillåts i ett sådant arbete. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Målet med denna litteraturstudie var att belysa vad som orsakar konflikter på arbetsplatser 

samt hur dessa kan förebyggas och hanteras. Det vill säga vilka metoder och strategier som 

kan tillämpas och hur dessa skiljer sig åt. Tre frågeställningar utformades och i denna del 

kommer en redogörelse för det resonemang som framkommit från resultatet och som kan 

kopplas samman till dessa frågeställningar. 

4.2.1 Vilka faktorer lyfter aktuell forskning upp som orsaker till konflikter? 

I materialet framgick det bland annat att orsaker till konflikter på individnivå är att individen 

känner tvetydighet gällande val vid olika situationer. Konflikterna utspelar sig inom individen 

där mycket tankar och känslor är inblandade (Maltén, 1998). En annan orsak som gett sig till 

känna är att konflikter på denna nivå även kan utspela sig mellan mindre grupper där 

otydligheter uppstår i samspelet mellan individerna. Konflikterna är relativt överskådliga och 

lätthanterliga även fast mycket starka känslor kan vara inblandade (Jordan, 2002). Det har 

även visat sig att olika behov, önskningar och ambitioner är en bidragande orsak till konflikter 

inom individen. Brandt (2001) menade att en individ kan ha stora ambitioner och önskningar 

att lyckas vid olika situationer och sammanhang, men då individen inte lyckas med detta kan 

en känsla av otillräcklighet infinnas. 

 

Jag instämmer angående de argumentationer som Brandt (2001) lyfter fram kring behov, 

önskningar och ambitioner samt att det ger en tydlig bild av hur individer kan uppleva en 

otillräcklighet då denne inte lyckas vid olika situationer och sammanhang. Då detta sätts i 

relation till olika arbetsuppgifter anser jag att personer kan ha önskningar och ambitioner att 

lyckas och bidra med prestationer, men då de inte lyckas känner de istället en otillräcklighet 

och blir besviken på sig själv och vågar inte utföra detta flera gånger. Detta tror jag kan 

resultera i att individer hellre väljer att avstå från att göra saker, som de egentligen vill och 

önskar men de vet inte om de klarar av det. Detta kan i sin tur visa sig på gruppnivå, att 

dennes medarbetare kan visa motsättningar gentemot individens sätt att hantera olika 

situationer och på så vis ifrågasätta varför personen i fråga inte gör det som ska göras.  

 

Orsaker gällande konflikter på gruppnivå visade sig än mer komplicerad än på individnivå då 

problemen och hanteringen är mer omfattande eftersom det innefattar fler parter.  Maltén 

(1998) menade att konflikter på gruppnivå beror på makt och maktfrågor, medan Rockmann 

och Northcraft (2010) slog fast vid att enskildas förväntningar i relation till resten av gruppen 

kan vara en bidragande orsak till konflikter inom en personalgrupp och detta var enligt 

Rockmann och Northcraft mest synligt då det gäller samarbete vid olika arbetsrelaterade 

situationer. De menade att förväntningar kan skiljas åt mellan individer och då dessa inte 

stämmer överrens med resten av gruppen och den enskilde möter konkurrens istället för 

kollaboration är det lätt att frustration infinner sig. Problem kan också infinna sig om en 

individ förväntar sig att något ska vara problematiskt i en situation och istället för motstånd 

möts individen av kooperativa medarbetare. Personliga olikheter i en arbetsgrupp var något 

som också kan ge upphov till att konflikter uppstår på gruppnivå, vilket Kulik (2004) 

studerade samt om konflikter kunde ses som ett viktigt inslag för en arbetsplats. Resultatet 

som framgick där visade att konflikter kan vara positivt om hanteringen av dessa sker så att 

majoriteten känner sig positiv till detta.  

 

Den sista nivån som studerades var organisationsnivån där konflikter kan visa sig på ett eller 

annat sätt. Barclay och Wolff (2011) menade att det ofta är något i organisationens system 

som bidrar till konflikter på denna nivå. Omständigheter som till exempel skillnader vad 
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gäller social makt, orättvisor i relation till resurser och skillnader i viktiga livsvärden var 

några faktorer som Barclay och Wolff lyfte upp. Meyer (2004) menade att ett aktivt 

deltagande från arbetsgruppen är något som organisationer bör sträva efter, men att detta även 

kan medföra konflikter. Meyer förklarade att detta beror på att då engagemanget hos en 

arbetsgrupp är större synliggörs konflikter och meningsskiljaktigheter uppstår. 

Fortsättningsvis ansåg Meyer att om detta engagemang och denna delaktighet skulle upphöra 

skulle organisationen inte heller fungera som den ska. Maltén (1998) hävdade främst att 

konflikter på organisationsnivå handlar om att organisationens mål inte står i förbindelse med 

verkligheten 

 

4.2.2 Vilka tillvägagångssätt för förebyggande av konflikter identifierar forskning och 

litteratur? 
 

Det visade sig i resultatet att vissa konflikter kan både vara bra och nödvändiga för 

utvecklingen för både individen, gruppen och organisationen i stort. Becze (2009) menade att 

konflikter som är yrkesrelaterade eller sakliga och som individen på ett eller annat sätt kan 

distansera sig från kan vara berikande för organisationen. Dessa konflikter kräver heller inte 

så mycket energi som konflikter som är destruktiva i sin art. 

 

Vid konflikter som däremot är destruktiv i sin art visade det sig att det är viktigt med 

preventiva metoder för att inte konflikten ska göra så stor skada. Under studiens gång har 

kommunikation framkommit som den främsta metoden. Värt att kommentera är att 

kommunikationen handlar om hela budskapet, dels att lyssna aktivt, vara uppmärksam på 

innehållet, känslorna som uttrycks samt överrensstämmelsen mellan kommunikatörens 

verbala och icke verbala utryck (Brandt, 2001). Primärt har det visat sig att var och en bör 

vara uppmärksam på sitt eget sätt att yttra sig samt på att mottagaren förstår innebörden.  

Det har framkommit att kommunikation är viktig även i den betydelsen att det bidrar till att 

kunna nå uppsatta mål. Detta fastslog Driskell, Goodwin och O´shea (2006) samtidigt som de 

menade att kommunikation i mångt och mycket handlar om att utbyta information i rätt tid, 

bekräfta den information som ges, att ha uppsikt att syftet med informationen mottogs på rätt 

sätt samt att ge en möjlighet till förklaring gällande otydligheter.  

Barclay och Wolff (2011) var inne på ett lite annat spår gällande preventiva insatser angående 

konflikter på arbetsplatser. De menade att en bedömning av varandras livsstilar och attityder 

kunde motverka att skadliga konflikter uppstår och att detta främjar alla parter på en 

arbetsplats. De diskuterade även att denna typ av bedömning inte är helt lätt, utan att det krävs 

av den enskilda individen att berätta om de till exempel inte kan utföra en arbetsuppgift och 

hur det i sådana fall påverkar denne. 

4.2.3 Vilka omständigheter krävs för att kunna hantera konflikter på arbetsplatser? 

De ledande forskare samt författare och deras konklusioner som studerats i denna 

litteraturstudie har i relation till varandra varit förhållandevis entydiga gällande vilka 

konflikthanteringsstrategier som är mest tillämpbara då det gäller konflikter. Majoriteten av 

de forskningar som studerats i detta arbete och som fokuserat på konflikthanteringsstrategier 

ansåg att en kombination av samordning/samverkan, tillmötesgående och 

kompromisstrategierna oftast ger den bästa hanteringen av konflikter. Detta med stöd av att de 

flesta parterna har något att vinna då konflikten hanteras på detta vis eftersom alla ges 

möjlighet att bli engagerad och motiverad. Detta sätt att hantera konflikter var dessutom 

förknippat med bättre arbetsresultat och produktivitet (Salami, 2010). Att använda strategier 
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som präglas av till exempel makt och tvång samt defensiva och undvikande var enligt Maltén 

(1998) samt Meyer (2004) inte framgångsrikt eftersom detta medförde att konflikten 

eskalerade, hindrade hanteringen samt att den tillförde mer frustration för den person vars 

behov inte blev uppfyllda.  

Under resultatdelen kan det utläsas ett exempel som skapats av mig, där egna erfarenheter och 

en viss förförståelse har influerat. Tanken med exemplet var således inte att visa en subjektiv 

bild av ett problem, utan mer för att synliggöra hur ett till synes litet problem kan blossa upp 

och resultera till en mer omfattande konflikt. Avsikten var att du som läsare sedan kan se hur 

de olika strategierna kan tillämpas och urskilja hur utgången ser olika ut beroende på vilken 

strategi som praktiseras. Personligen anser jag att en företeelse som verkar relativt lindrig för 

en person kan vara betydligt mer omfattande för en annan och det är därför viktigt med 

förståelse för varandras olika åsikter och behov. Jag tänker som sådant att det finns alltid två 

sidor på samma mynt och att allt kan ses på olika vis. Exempelvis om en person brottas med 

något problem, som i det utformade exemplet gällande jobb varannan helg och att detta 

påverkar personen negativt på något vis kan det antingen bero på individuella problem eller 

att det är ett problem som beror på organisationens struktur. Däremellan kan det ge utlopp för 

en konflikt på gruppnivå där meningsskiljaktigheter gällande problemet uppstår. På vilket sätt 

problemet kan ses är inte helt tydligt och just därför menar jag, som även visats i resultatet att 

det är viktigt att se till alla nivåer. Att begrunda relationen mellan dessa nivåer, att de på ett 

eller annat vis går in i varandra samt att om någon nivå bortses ska detta betraktas med 

försiktighet.  

Eftersom syftet med denna litteraturstudie dels var att förstå hur konflikter på arbetsplatser 

kan hanteras är det av stor vikt att även diskutera hanteringsstrategier som fått låg ranking och 

begränsad effekt enligt den studerade litteraturen. Eftersom makt är något som finns inom alla 

organisationer är det betydelsefullt att begrunda maktbruket som kan te sig både destruktivt 

och konstruktivt i och med konflikthantering på arbetsplatser. Det finns olika typer av makt, 

vilka inte har studerats närmare i denna uppsats då uppsatsförfattaren ville belysa även andra 

faktorer och strategier för att få en helhet av processen gällande konflikthantering. 

Uppsatsförfattaren anser att den makt som studerats i denna uppsats i och med 

konflikthanteringen känns till synes ganska negativ och destruktiv. Det som framkom var att 

om det tillämpas till exempel en strategi som präglas av makt medför det att konflikten 

eskalerar, hindrar hanteringen samt att den tillför än mer frustration för den person vars behov 

inte blir uppfylld (Meyer, 2004). Personligen anser jag att makt även kan ge utlopp för något 

positivt, om den används på rätt sätt och att personer, grupper och organisationer anammar 

makten på ett positivt sätt. Med detta menar jag alltså att den inte ska ge utlopp för påhopp, 

kränkningar, trakasserier etcetera utan bör utövas i samband med vad som är förenligt med 

organisationens uppdrag och mål. Alltså att maktperspektivet bör ses till sammanhanget 

gällande vad som är bäst för de inblandade parterna och verksamheten i stort.  

4.3 Förslag till vidare forskning 

Denna litteraturstudie har gett dig som läsare möjlighet att ta del av forskning kring ämnet 

konflikter och konflikthantering på arbetsplatser där tanken var att ge en helhetsbild av 

problemet. Fortsatt forskning skulle vara att bege sig ut på fältet och göra intervjuer för att på 

ett djupare plan studera ämnet. Då fokus i denna studie har varit konflikter på individ, grupp 

och organisationsnivå samt hur personer väljer att förebygga och hantera konflikter på 

arbetsplatser skulle det vara intressant att se om teori och praktik stämmer överrens. Ett 

förslag skulle därför vara att genomföra intervjuer ur ett ledarskaps och 
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organisationsteoretiskt perspektiv eftersom chefer har en viktig roll i konflikthanteringen på 

arbetsplatser, men som inte belysts närmare i denna studie.  

För att ta ämnet ett steg längre skulle det vara intressant att exempelvis göra en kvantitativ 

enkätundersökning för att jämföra olika arbetsplatser och deras syn på ämnet. Detta tror jag 

skulle bidra till en bredare inblick i ämnet samt att verksamheterna kan ta lärdom av varandra 

och på så vis lättare kunna utveckla sina verksamheter och arbetsplatser.  

5. Slutsats 

Det har framkommit i denna litteraturstudie att de studerade dimensionerna: individ, grupp 

och organisationsnivå på ett eller annat vis hänger ihop, är beroende av varandra och står i 

fokus i själva processen. Organisationen skulle inte finnas till utan sina verktyg, alltså 

individen och gruppen. Konflikter på arbetsplatser kan ses som ett naturligt inslag på 

arbetsplatser, men trots detta upplevs de ändå som något negativt, problematiskt och 

skrämmande. Alla konflikter behöver inte visa sig negativ i sin utgång utan te sig konstruktiv 

och därför också utvecklande för individen, gruppen och organisationen i stort. Vid konflikter 

som däremot visas destruktiv är det av stor vikt med förebyggande åtgärder och i denna 

litteraturstudie har det framkommit att den främsta metoden till preventiva medel är en öppen 

kommunikation. Dessutom är det betydelsefullt att så tidigt som möjligt börja med 

hanteringsarbetet för att destruktiva konflikter inte ska göra större skada än vad som redan 

skett. Olika strategier kan tillämpas där det visat sig att samordning/samverkansstrategier ofta 

ger bäst resultat eftersom de inblandade parterna ges möjlighet till engagemang och 

motivation i arbetet. De strategier som däremot präglas av makt/tvång samt 

undvikande/defensiva har en låg ranking eftersom just engagemang och motivation inte står i 

fokus under processen. Slutligen är det värt att nämna att konflikter på arbetsplatser är något 

som alltid kommer existera oavsett hur mycket arbete som läggs ner för att motverka dessa. 

Däremot kan de skadliga destruktiva konflikterna reduceras om personer hittar strategier och 

metoder som fungerar för just deras verksamhet och de personer som omfattas. 
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Bilaga 1: 

Kvalitetsbedömning: Kvantitativa studier 

 

 

Fråga JA NEJ 

1. Motsvarar titelns innehåll studien? 

 

  

2. Framställer abstracten studiens innehåll? 

 

  

3. Är syftet tydligt formulerad? 

 

  

4. Finns inklusionskriterierna beskrivna? 

 

  

5. Är exklusionskriterierna beskrivna? 

 

  

6. Är urvalsmetoden beskriven? 

 

  

7. Finns populationen beskriven? 

 

  

8. Är populationen relevant för studiens syfte? 

 

  

9. Anges var studien är genomförd? 

 

  

10. Anges när studien genomfördes? 

 

  

11. Beskrivs studiens huvudresultat? 

 

  

12. Beskrivs det hur data har analyserats och bearbetats 

statistiskt? 

  

13. Beskrivs studiens externa validitet? 

 

  

14. Beskrivs studiens interna validitet? 

 

  

15. Diskuteras etiska aspekter? 

 

  

 

Maxpoäng: 15 

Poäng: 

Kvalitet/bevisvärde: Hög (71-100%) Medel (51-70%) Låg (0-50%)  

Mallen för kvalitetsbedömning är en reviderad modell av Forsberg & Wengström (2008, s 

197- 201). 
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Kvalitetsbedömning: Litteraturstudier 
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JA NEJ 

1. Framkommer studiens syfte?   

 

2. Beskrivs sökvägen för erhållen litteratur? 

 

  

 

3. Beskrivs vilka sökord som använts? 

 

  

 

4. Diskuteras inklusionskriterierna?   

 

5. Diskuteras exklusionskriterierna? 

 

  

6. Diskuteras de begränsningar som gjorts i studien?   

 

7. Är inkluderade studier kvalitetsbedömda?   

 

8. Redovisas antal artiklar som studien omfattas av?   

 

9. Redovisas antal artiklar som valdes bort? 

 

  

10. Redovisas huvudresultaten? 

 

  

11. Diskuteras författarens slutsatser?  

 

  

 

Maxpoäng: 11 

Poäng: 

Kvalitet/bevisvärde: Hög (71-100%) Medel (51-70%) Låg (0-50%) 

Mallen för kvalitetsbedömning är en reviderad modell av Forsberg & Wengström (2008, s 

194-196). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3: 

Kvalitetsbedömning: Kvalitativa studier 

 

 

Fråga JA NEJ 

1. 

 

Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. 

 

Återger abstracten studiens innehåll?   

3. 

 

Är studiens syfte väl formulerat?   

4. 

 

Beskrivs den kvalitativa metoden?   

5. 

 

Är designen relevant?   

6. 

 

Är inklusionskriterierna beskrivna?   

7. 

 

Är exklusionskriterierna beskrivna?   

8. 

 

Beskrivs urvalsmetoden?   

9. Är urvalsmetoden relevant? 

 

  

10. Är undersökningsgruppen lämplig? 

 

  

11. Beskrivs undersökningsgruppen? 

 

  

12. Beskrivs metoderna för datainsamling? 

 

  

13. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

 

  

14. Är resultaten trovärdig? 

 

  

 

Maxpoäng: 14 

Poäng: 

Kvalitet/bevisvärde: Hög (71-100%) Medel (51-70%) Låg (0-50%) 

Mallen för kvalitetsbedömning är en reviderad modell av Forsberg & Wengström (2008, s 

206-210). 

              

 


