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Förord 
Min förhoppning är att denna uppsats skall bidra till ökad medvetenhet om på vilket 
sätt konflikter inom arbetsgrupper kan uppstå med anknytning till arbetsrelaterade 
sociala roller som begrepp och koncept.  
 
I mitt arbete med att genomföra och färdigställa denna litteraturstudie vill jag 
framförallt tacka min handledare Lena Rantakyrö för den värdefulla vägledning och 
de goda råd som jag erhållit under studiens gång.  
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ABSTRACT 
Within all types of workgroups there are conflicts that can be related to individual’s work-

related behaviour. The aim of this study’s thesis is therefore by a qualitative literature study, 

and a social psychology perspective to define in what way work-related social roles can cause 

conflicts within workgroups. The result of the study shows that work-functional social roles 

are explained by social behaviour, socialisation, social structure, social interaction, social 

norms, individual’s power and positions. Common types of conflicts related to work-

functional social roles are role conflicts, issue conflicts, norm- and value conflicts, position- 

and power conflicts. To avoid destructive conflicts, and to create constructive conflicts it is 

important with an opened work-climate, where differences are respected and work-related 

problems, work-goal and work situations can be discussed. It is also important that there are a 

certain knowledge among co-workers about work related problems, clearly express their 

expectations towards work and actively participate in problem solving within work group. 

 

Keywords: Social behaviour, social roles, work-functional social roles, social interaction, 

social norm, socialisation, conflict, work-group, work-group conflict, social structure, power, 

position. 



  

  

SAMMANFATTNING 
Inom alla typer av arbetsgrupper förkommer konflikter, vilka kan härledas till individers 

arbetsrelaterade beteende. Denna studies syfte är att med en kvalitativ litteraturstudie, ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv belysa på vilket sätt arbetsrelaterade sociala roller kan bidra till 

att konflikter uppstår inom arbetsgrupper. Resultatet visar att arbetsfunktionella sociala roller, 

individers arbetsrelaterade beteende förklaras till socialt beteende, socialisering, social 

struktur, social interaktion, sociala normer, makt och position. Vanliga konflikter som 

författare relaterar till arbetsfunktionella sociala roller är i huvudsak rollkonflikter, 

sakkonflikter, norm och värderingskonflikter, positions- och maktkonflikter. För att undvika 

destruktiva konflikter, och således kunna skapa konstruktiva konflikter är av det bland annat 

viktigt med ett öppet arbetsklimat där olikheter respekteras, och att arbetsrelaterade problem, 

arbetsmål samt arbetssituationer inom arbetsgrupper noga kan diskuteras. Det är även av vikt 

att medarbetare har en viss kunskap samt medvetenhet om arbetsrelaterade problem, och klart 

uttalar sina förväntningar gällande arbetet samt aktivt deltar i de problemlösningar som sker 

inom arbetsgruppen. 

 

 

Nyckelord: socialt beteende, social roll, arbetsrelaterat beteende, socialisering, konflikt, 

arbetsgrupp, arbetsgruppskonflikt, social struktur, position. 
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1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel introduceras läsaren i bakgrunden till studien. En studie som 
genomförs på C-nivå i sociologi med fokus på arbetsfunktionella sociala roller i förhållande 
till att konflikter uppstår mellan medarbetare inom arbetsgrupper. Vidare framställs i detta 
kapitel studiens syfte och avgränsning, samt den disposition studien omfattas av. 

 
 

1.1 BAKGRUND 
Enligt De Klerk (1991) finns flera källor till varför konflikter uppstår, och varje konflikt 

består av en huvudorsak samt en eller flera biorsaker. 

 

Denna litteraturstudie syftar till att belysa på vilket sätt arbetsfunktionella sociala roller, 

individers arbetsrelaterade beteende kan bidra till att konflikter uppstår mellan medarbetare 

inom arbetsgrupper. Studien innefattar att förklara rollbegreppet, formella och sociala roller 

samt arbetsfunktionella sociala roller som koncept i förhållande till arbetsgrupper. Med att 

förklara rollbegreppet menas på vilket sätt social roll och arbetsfunktionell social roll i 

förhållande till arbetet kan sammanfattas. Med arbetsfunktionell social roll som koncept 

menas främst hur dessa används, samt deras syfte inom arbetsgrupper.  

 

Arbetsgrupper menar Olsson (1988) och Forsyth (1999) karaktäriseras särskilt av att rymma 

ett antal roller, ett antal formella roller som av arbetsgrupper kompletteras med ett socialt 

beteende viktigt för arbetet. Formella roller förklaras av Lenéer-Axelsson och Thylefors 

(1993) i huvudsak yrkesroller, samt de tjänster och befattningar som ledningen formellt 

tilldelar individer. Arbetsfunktionella sociala roller förklaras enligt Forsyth (1999) i huvudsak 

med sociala förväntningar och det beteenden som inom arbetsgrupper är relaterat till arbetet.  

 

Arbetsfunktionella sociala roller, individers arbetsrelaterade sociala beteende inom 

arbetsgrupper menar bland andra Deaux (1993), Granér (1991) och Forsyth (1999) kan 

förklaras till socialt kontext, social interaktion, individers position, makt och status samt 

omgivningens, andra medarbetares förväntningar gällande beteende. Enligt Granér (1991) och 

Marshall (1998) kan individers arbetsrelaterade beteende även kopplas till arbetsgruppers 

normer gällande arbete. Arbetsfunktionella sociala roller hävdar Forsyth (1999), Olsson 

(1988) samt Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) syftar främst till att komplettera formella 

roller. Enligt författarna är det en nödvändighet för arbetsgrupper att arbetsfunktionellt 

fungera samt utvecklas och förändras. Enligt Forsyth (1999) bland annat genom att 

arbetsuppgifter socialt och informellt kan fördelas mellan medarbetare.   
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Mellanmänskliga konflikter inom arbetsgrupper förklarar Granér (1991) med oenigheter och 

meningsskiljaktigheter vilka han menar uppstår mellan två eller fler medarbetare. Konflikter 

vilka i grunden enligt bland andra Olsson (1988) och Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) 

kan uppstå av att medarbetare har olika åsikter, uppfattningar och värderingar gällande 

arbetet. Konflikter menar Granér (1991) varierar i styrka, och kan vara allt från små dispyter 

till öppet krig. Förekomster av konflikter mellan medarbetare inom arbetsgrupper hävdar 

Granér (1991) samt Moe (1996) är ofrånkomliga likväl som nödvändiga för arbetsgrupper att 

kunna utvecklas och förändras.  

 

Ekstam (2000) hävdar att arbetsgruppskonflikter kan utvecklas till att antingen bli destruktiva 

eller konstruktiva konflikter. Konstruktiva konflikter är enligt författaren de konflikter vilka 

gynnar konstruktivitet samt skapar ett öppet arbetsklimat inom arbetsgrupper. Destruktiva 

konflikter menar författaren är de konflikter vilka tenderar att hindra konstruktiva lösningar 

på problem, samt skapar ofta fientlighet och konkurrens mellan medarbetare.  

 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Inom arbetsgrupper kan arbetsgruppskonflikter uppstå, vilka är härledda till individers 

arbetsfunktionella sociala roller. Det vill säga det beteende som inom arbetsgrupper relateras 

till arbetet och individers förväntningar gällande beteende i förhållande till arbetet. Det kan 

enligt litteraturen bland annat uppstå konflikter mellan medarbetare av att individer har olika 

åsikter, uppfattningar och värderingar gällande arbetsresultat och arbetsmetoder samt den 

ansvars- och arbetsfördelning som finns inom arbetsgruppen. Då det av litteratur tidigt 

framgick att arbetsfunktionella sociala roller likväl som konflikter inom arbetsgrupper är 

ofrånkomliga och nödvändiga för arbetsgrupper att utvecklas, arbetsfunktionellt fungera samt 

uppnå mål blev min fråga bland annat; på vilket sätt kan arbetsrelaterat beteende och 

individers arbetsfunktionella sociala roller inom arbetsgrupper bidra till att konflikter uppstår 

mellan medarbetare, och hur kan destruktiva konflikter undvikas?  
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1.3 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 
Denna litteraturstudie syftar till att ur ett socialpsykologiskt perspektiv belysa på vilket sätt 

arbetsfunktionella sociala roller, individers arbetsrelaterade beteende kan bidra till att 

konflikter uppstår mellan medarbetare inom arbetsgrupper. För att precisera syftet har tre 

forskningsfrågor tagits fram: 

• Hur förklaras rollbegreppet, och arbetsfunktionella sociala roller som begrepp och 

koncept i förhållande till arbetsgrupper? 

• På vilket sätt kan arbetsfunktionella sociala roller anses bidra till att konflikter 

uppstår inom arbetsgrupper? 

• Hur kan destruktiva konflikter med anknytning till arbetsfunktionella sociala roller 

undvikas? 

 

 

1.4 AVGRÄNSNING 
Denna litteraturstudie är en kvalitativ studie avgränsad till att behandla problemområdet 

arbetsrelaterade sociala roller i förhållande till att mellanmänskliga konflikter uppstår inom 

arbetsgrupper. Denna studie behandlar således inte begreppet social roll och 

arbetsgruppskonflikter inom en hel organisation, eller de konflikter vilka kan uppstå mellan 

arbetsgrupper inom en organisation. Studien behandlar således ej heller de konflikter som 

uppstår inom den privata ramen av relationer inom arbetsgrupper, eller konflikter vilka är 

relaterade till individers privata intressen gällande arbetet. Vidare behandlas inte heller i 

studien de arbetsgruppskonflikter vilka kan uppstå med anknytning till överordnades formella 

krav och förväntningar gällande individers arbetsrelaterade beteende. 

 

 

1.5 DISPOSITION 
Efter kapitel ett som är studies inledning, presenteras i kapitel två metodkapitlet vilket 

innefattar litteraturstudiens undersökningsmetod samt validitet och reliabilitet. Därefter i 

kapitel tre presenteras litteraturstudiens teorikapitel, ett kapitel som innefattar ett urval 

rollteorier samt konfliktteorier till att arbetsrelaterade sociala roller kan bidra till att konflikter 

uppstår mellan medarbetare inom arbetsgrupper. I kapitel fyra besvaras litteraturstudiens syfte 

samt forskningsfrågorna i egenskap av min slutsats, presenterad i form av en sammanfattning 

till det framkomna. Vidare ges i kapitel fyra förslag på vidare forskning.  
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2 METOD 
I detta kapitel beskrivs undersökningsmetoden och det förfaringssätt som har använts vid 

litteraturstudien. Inledningsvis presenteras vald forskningsansats samt ur vilket perspektiv 

studien är genomförd. Vidare beskrivs forskningsstrategin följt av en diskussion kring de 

metodproblem som kan uppstå, samt vad jag gjort för att öka litteraturstudiens reliabilitet och 

validitet.    

 

2.1 FORSKNINGSANSATS OCH VAL AV PERSPEKTIV 
För att uppfylla studiens syfte och få svar på mina frågeställningar har jag valt att göra en 

litteraturstudie. Den metodiska forskningsansats som jag har använt mig av är ett kvalitativt 

angreppssätt. Ett angreppssätt som även har präglat tolkningen av litteratur samt min 

presentation av resultatet.  

 

En kvalitativ ansats som metodisk forskningsansats baseras enligt Miles och Huberman 

(1994) på mjukare data och studier som innefattar socialt liv, där forskaren söker en djupare 

förståelse inom valt forskningsområde. Med utgångspunkt av att detta ansåg jag det naturligt 

att använda det kvalitativa angreppssättet som metodisk forskningsansats. Denna studie utgår 

därtill utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Med perspektiv menas enligt Miles och 

Huberman (1994) det som guidar vår perception, det vi fokuserar på och på det sätt som vi 

tolkar det vi läser. Ett socialpsykologiskt perspektiv menar Angelöw och Jonsson (1990) är 

passande för studier som innefattar människor, och är ett socialt fenomen samt förklaras till 

socialt sammanhang. Marshall (1998) hävdar att studier vilka innefattar rollbegreppet, 

formella och sociala roller innebär att studera ett socialt liv innefattande social kontext. Mot 

denna bakgrund ansåg jag det socialpsykologiska perspektivet som det mest passande att 

använda i min tolkning av litteratur, samt vid min slutliga presentation och sammanfattning av 

det framkomna.  

 

 

2.2 FORSKNINGSSTRATEGI  
Vid denna litteraturstudie har min undersökningsmetod och forskningsstrategi grundats på ett 

strategiskt urval av litteratur i sökandet av svar på syfte och forskningsfrågorna. Syftet med 

litteraturstudien har även varit att utgå från den tidigare samlade kunskapen för att belysa på 

vilket sätt arbetsfunktionella sociala roller inom arbetsgrupper kan bidra till mellanmänskliga 

konflikter.  
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I urvalet av litteratur, och i min strävan att finna relevant textmaterial till valt ämnesområde 

har utgångspunkten i huvudsak varit sociologi och socialpsykologi. Till viss del har även 

litteratur ur psykologiskt perspektiv använts. Studien har därtill avgränsats till att innefatta 

rollteori och konfliktteori, i syfte av att förklara valt problemområde och att besvara syftet 

samt forskningsfrågorna. Urvalet av litteraturstudiens huvudsakliga förklarande teman har 

varit arbetsfunktionella sociala roller, konflikter inom arbetsgrupper, social gruppstruktur, 

social interaktion, sociala normer, social anpassning, makt, position och status samt att fokus 

har varit på individers arbetsrelaterade beteende. En begreppsram vilken har innefattat 

begreppen arbetsgrupp, konflikt, mellanmänsklig konflikt, arbetsgruppskonflikt, social roll, 

formell roll, social struktur, makt och position samt konceptet arbetsfunktionella sociala roller 

som är den del och karaktär av social roll vilka inom arbetsgrupper relateras till individers 

arbetsrelaterade beteende. 

 

 

2.3 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Att göra en teoretisk litteraturstudie är att utgå från en redan samlad kunskap inom valt 

ämnesområde (Brante, 1982).  

 

Litteraturstudier bygger enligt Eneroth (1984) på att finna ett så relevant och trovärdigt 

textmaterial som möjligt. En forskare skall enligt författaren också kunna återge och tolka 

andra författares texter samt kunna se deras perspektiv. Därför menar författaren att 

litteraturstudiers reliabilitet och validitet främst berör frågor som hur text och litteratur har 

insamlats, tolkats och på ett riktigt och tillförlitligt sätt kunnat återges. Ett metodproblem som 

författaren hävdar i huvudsak berör litteraturstudiers intersubjektivitet, att läsaren förstår hur 

urvalet av text och litteratur har gjorts, tolkats och slutligt samlats in så att det slutliga urvalet 

kan bedömas som trovärdigt och vara det mest relevanta.  

 

I sökandet av att finna så relevant och tillförlitlig litteratur som möjligt, och således försöka 

säkra denna studies validitet samt reliabilitet har genomgående databasen LIBRIS på Luleå 

tekniska universitet använts. Sökord har i huvudsak varit; organisation, arbetsgrupp, arbetsliv, 

arbetsplats, konflikt, arbetsplatskonflikt, social struktur och formell struktur, grupprocess, 

gruppdynamik, gruppsykologi, sociologi och socialpsykologi. I min sökning av utländsk 

litteratur har jag använt mig av sökordens engelska motsvarighet; organisation, workgroups, 

working life, workplace, conflict, working place conflict, social structure, formal structure, 

group processes, group dynamics, group psychology, sociology, social psychology. 
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När sekundärlitteratur används inom litteraturstudier menar Backman (1998) innebär det att 

forskaren tolkar redan tolkad text. Ett metodproblem som författaren menar kan påverka 

främst litteraturstudiers reliabilitet. Vidare menar författaren att litteraturstudier även bör 

avgränsas på ett sådant sätt att det uppfyller uppsatsens syfte samt besvarar forskningsfrågor. 

Kvalitativa metoden hävdar Eneroth (1984) behöver dock inte på samma sätt som kvantitativa 

metoden möta problem som precision i urvalet av data och kontroll av ovidkommande 

variabler. Den kvalitativa metodens problem menar författaren är istället den inre validiteten, 

att kunna maximera olikheter. Det vill säga att forskaren genom data kan samla in en så stort 

mängd olikheter som möjligt gällande ett socialt fenomen.  

 

Problem jag har stött på under litteraturstudiens gång med anknytning till hur text har samlats 

in, är att det i bland har varit svårt att avgöra om urvalet av text varit det bästa. Det vill säga, 

varit det mest relevanta samt representativa till studiens syfte och forskningsfrågorna. Som 

metod och strategi för att öka studiens reliabilitet och validitet valde jag därför att tidigt 

specificera studiens syfte, upprätta tre forskningsfrågor samt använda en referensram av 

teman och teoretiska begrepp som stöd i mitt sökande av text till valt problemområde. Jag 

sökte även göra en så bred översikt som möjligt av den tillgängliga litteraturen som jag fann 

relevant i förhållande till ämnesorådet, samt att jag använde mig av handledning och mitt eget 

sunda förnuft. Till denna litteraturstudie har som tidigare onämnts i huvudsak 

sekundärlitteratur använts, då jag fann det svårt att få tag på originaltexter, och 

sekundärlitteratur således var mer tillgänglig. Något som gav en större bredd gällande urval 

av text och litteratur i förhållande till syfte och valt ämnesområde. Vilket jag ansåg var viktigt 

för litteraturstudiens validitet och reliabilitet. Originaltexter har i den mån det varit möjligt 

använts för att säkra trovärdigheten. 

 

Enligt Backman (1998) skall litteraturstudier återspegla vad andra författare menat samt velat 

framföra till läsare. Texttolkning menar Miles och Huberman (1994) är ett metodproblem då 

texter kan tolkas på olika sätt av olika författare. Backman (1998) hävdar att texttolkning som 

metodproblem även är relaterat till det som inom litteraturen förklaras med forskarens 

subjektivitet och objektivitet. För att säkerställa en litteraturstudies reliabilitet menar 

författaren att det är viktigt att forskare intar en så neutral ställning som möjligt och att 

studien skall genomföras så förutsättningslöst som möjligt. En fördel menar författaren vidare 

är om forskare före genomförandet av studien har måttlig eller endast en orienterande 

beläsenhet inom valt ämne och problemområde.  
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En viss källkritik kan finnas då denna litteraturstudie i huvudsak har utgått ifrån 

sekundärkällor. Det har varit svårt att urskilja vissa nyanser och skillnader i vad olika 

författare menat samt velat säga. Det har heller inte alltid varit möjligt alltid att med säkerhet 

kunna avgöra riktigheten i författarnas ursprungstexter.  

 

Jag anser mig dock genomgående under studiens gång ha intagit en öppen, neutral och 

objektiv inställning i förhållande till min tolkning av texter samt i mitt urval av text till valda 

ämne och problemområde. Som återreflektion till litteraturstudiens validitet och reliabilitet ser 

jag med fördel att jag före studiens början endast hade en ringa, samt i vissa fall inga 

kunskaper om valda problem- och ämnesområde. Jag anser mig således i förväg inte ha 

kunnat dra några förhastade slutsatser gällande text och tolkning av text, om vad olika 

författare velat säga. Jag finner mig således på ett riktigt och tillförlitligt sätt ha kunnat återge 

innehållet av text, och på ett objektivt och neutralt sätt kunnat genomföra urvalet av text samt 

litteratur.  
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3 SOCIAL ROLL OCH KONFLIKTER 
Detta kapitel innefattas av ett urval teori inom ämnesområdet social roll och 

arbetsgruppskonflikter. Fokus är på arbetsfunktionella sociala roller, det vill säga på vilket 

sätt individers arbetsrelaterade beteende kan anses bidra till att konflikter uppstår mellan 

medarbetare. Avslutningsvis behandlas i kapitlet hur destruktiva konflikter undviks. 

 

3.1 ROLLBEGREPPET  
Alla har vi i olika sociala situationer och kontexter en viss roll och funktion, en funktion som 

till stor del bestäms av det omgivande samhället (Giddens, 1994). 

 

Teori inom ämnesområdet formella och sociala roller, så kallad rollteori var historiskt sett 

enligt Marshall (1998) mest populärt inom forskningen under mitten av 

nittonhundratrettiotalet för att sedan avta. Konceptet formell och social roll har enligt 

författaren sedan dess blivit ett fortsatt basverktyg inom forskningen gällande arbetsrelaterat 

beteende kopplat till begreppet roll. Så kallad rollteori återfinns idag enligt Deaux (1993) 

främst inom forskningsområdet sociologi, psykologi och socialpsykologi. Sociala roller med 

anknytning till arbetsliv och arbetsgrupper menar författaren fokuserar främst på 

arbetsfunktionella aspekter associerat med specifik position och status, en viss social ställning 

inom arbetsgrupper. Författaren hävdar vidare att oberoende perspektiv har alla rollteorier 

vissa saker gemensamt. Bland annat menar författaren, förklaras individers beteende till 

socialt kontext, social interaktion samt relateras till omgivningens, andra medarbetares 

informella ofta outtalade förväntningar gällande beteende i förhållande till arbetet.  

 

Forsyth (1999) menar i det sammanhanget att en regelbunden social interaktion, att individer 

inom arbetsgrupper regelbundet möts och socialt interagerar med tiden alltid skapar, formar 

och omformar individers beteende i förhållande till arbetet. Granér (1991) och Marshall 

(1998) hävdar att arbetsfunktionella sociala roller, individers arbetsrelaterade beteende i 

grunden bör anses styrt och reglerat av arbetsgruppers system av normer. Lenéer-Axelsson 

och Thylefors (1993) framhåller arbetsgruppers sociala strukturer som bidrag till att individers 

arbetsrelaterade beteende förändras och menar att individers beteende i förhållande till arbetet 

är påverkat av social struktur och att medarbetare informellt skapar en uppfattning om 

medarbetares olika betydelse för det gemensamma arbetet.  
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3.1.1 Social roll och arbetsfunktionell social roll 

Rollbegreppet hävdar Deaux (1993) innefattar två begrepp, formell och social roll. Formella 

roller med anknytning till arbetsgrupper menar Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) är 

ledningens samt överordnades klargörande om vad en viss yrkesroll, tjänst eller befattning 

skall innefatta. Enligt författaren ledningens krav och förväntningar gällande arbetsinnehåll, 

ansvar och befogenheter vilka ofta är uttalade i skrift i form av arbetsbeskrivningar.  

 

Enligt Benne och Sheats (1948) är social roll med koppling till arbetsliv och arbetsgrupper 

indelat i tre olika typer av rollfunktioner, samt klassifikationer av beteenden. 

• Socio-emotionella rollfunktioner, vilka gynnar arbetsgruppers sociala emotionella 

behov, exempelvis att medarbetare ger varandra erkännanden och som skapar trygghet 

samt känslor av tillhörighet inom arbetsgrupper. 

• Självcentrerade rollfunktioner, som enbart tillgodoser individers egna behov och 

intressen gällande arbete, och har inte någon betydelse för arbetsgruppers 

gemensamma syfte. 

• Instrumentella rollfunktioner, vilka tillgodoser arbetsgruppers behov av nödvändiga 

sociala arbetsfunktioner i syfte att uppnå arbetsmål.  

 

Nilsson (1993) förklarar samma sak, men med andra ord och menar att sociala roller inom 

arbetsgrupper innefattas av en uppgiftsroll. En relationsinriktad samspelsfunktion och en 

egoinriktad funktion där endast egna behov tillfredställs med anknytning till arbetet. Vidare 

menar författaren att sociala roller kan definieras med förväntat beteende och är 

arbetsgruppers förutsättning för att uppnå arbetsmål. 

 

Då det tidigt framgick att sociala roller inom arbetsgrupper i huvudsak berör arbetsrelaterade 

beteende, avgränsades studien till att enbart behandla sociala rollens instrumentella del och 

karaktär. Det vill säga, den del och karaktär av social roll vilken Lenéer-Axelsson och 

Thylefors (1993), Forsyth (1999) och Nilsson (1993) är representerande för individers 

arbetsrelaterade beteende samt det beteende inom arbetsgrupper syftar till att uppnå arbetsmål 

och andra arbetsrelaterade syften Arbetsfunktionella sociala roller förklarar exempelvis även 

Forsyth (1999) samt Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993), med att vara arbetsgruppers 

förutsättning att arbetsfunktionellt fungera, samt utvecklas och förändras.  
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Enligt Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993), och Forsyth (1999) syftar arbetsfunktionella 

sociala roller i huvudsak till att komplettera formella roller, och att medarbetare informellt 

skall kunna anpassa arbetet. Detta bland annat genom att individers arbetsmetoder och sociala 

arbetsfunktioner kan anpassas i förhållande till det gemensamma syftet och arbetsgruppers 

arbetsmål. Arbetsfunktionella sociala roller hävdar Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) är 

därtill heller inte statiska, utan tenderar att förändras med tid samt anpassas till arbetsgruppers 

arbetsmål och situation. 

 

Arbetsfunktionella sociala roller som koncept, och själva rollspelet som begrepp menar 

Giddens (1994) bör baseras på föreställningen om att individer som innehar en viss position 

medvetet reagerar på omgivningens förväntningar. Även Granér (1991) anser att 

arbetsrelaterade sociala roller bör anses medvetna, det i och med att individer väljer att visa 

olika sidor av sig själv beroende av hur de uppfattar situation och social kontext. Forsyth 

(1999) och Giddens (1994) hävdar i stället att omgivningens, andra medarbetares 

förväntningar i huvudsak styr och reglerar individers arbetsrelaterade beteende, och således 

även arbetsfunktionella sociala roller. Överens är bland andra författarna Forsyth (1999), 

Granér (1991), Giddens (1994) om att en socialisering mer eller mindre alltid sker gällande 

individers arbetsrelaterade beteende, där omgivningens förväntningar har stor betydelse för 

individers slutliga val av beteende.  

 

3.1.2. Arbetsgrupp  

Enligt Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) innefattar formella grupper, som exempelvis 

arbetsgrupper alltid av fyra aspekter. Individer upplever sig ha ett gemensamt mål, påverkar 

varandra ömsesidigt samt är psykologiskt medvetna om varandra. Slutligen måste individer 

enligt författarna även själva uppfatta sig som en grupp. Forsyth (1999) hävdar att 

arbetsgrupper som formell grupp specifikt är karaktäriserat av att två eller flera individer 

ömsesidigt och regelbundet samspelar med varandra.  

 

3.1.3 Social gruppstruktur 
Olsson (1988) menar att alla typer av organisationer uttrycks av en formell och en social 

struktur, en uppsättning formella roller vilka är kompletterade med ett socialt beteende vilket 

är viktigt för arbetet. Formell struktur förklarar Nilsson (1993) med att vara arbetsgruppers 

yttre ram av struktur och innefattar överordnades formella krav samt förväntningar gällande 

arbetet, och den fördelning av arbetsuppgifter och ansvar som finns inom arbetsgrupper. 
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Arbetsgruppers sociala struktur menar Abrahamsson och Andersen (1998) är främst ett 

uttryck för hur makt, ansvar och arbetsuppgifter mer eller mindre socialt inom arbetsgrupper 

har fördelats.  

 

Arbetsfunktionella sociala roller hävdar Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) är 

arbetsgruppers förutsättning för att uppnå organiserat arbete, samt är för arbetsgrupper ett sätt 

att skapa en inre och informell arbetsorganisation i form av en social struktur. Arbetsgrupper 

hävdar författarna tillkommer därtill i syfte att generera ett visst arbete för att således uppnå 

arbetsmål och andra arbetsrelaterade syften. Arbetsgruppers sociala struktur förklarar 

författaren vidare med att representera arbetsgruppers inre och sociala system, i huvudsak 

innefattande individers skicklighet och personliga resurser vilka är socialt och informellt 

koordinerade inom arbetsgrupper. Om en tydlig struktur inte finns inom arbetsgrupper uppstår 

enligt Forsyth (1999) alltid en inre social struktur mer eller mindre automatiskt med tiden. 

Individer menar författaren har ett behov av att få veta sin plats och funktion, samt 

arbetsgrupper ett behov av att kunna skapa en fungerande arbetsorganisation. Sociala 

strukturer hävdar författaren skapar därtill inom arbetsgrupper stabilitet likväl som flexibilitet. 

Stabilitet av att individer inom arbetsgrupper enligt författaren känner trygget av att få vetskap 

om den egna och andras sociala rollfunktion i förhållande till det gemensamma arbetet, samt 

att individer av en regelbunden social interaktion får ett socialt sammanhang och således ser 

mening med det som sker. Flexibilitet menar författaren skapas främst av att medarbetare 

socialt och informellt fördelar arbete och arbetsuppgifter mellan varandra inom arbetsgrupper.  

 

3.1.4 Social interaktion  

Begreppet social interaktion beskrivs av Nationalencyklopedin (2006) som samverkan, och att 

individer i socialt samspel påverkar varandra. Arbetsfunktionella sociala roller hävdar Forsyth 

(1999) kan i grunden ses som en social påverkan vilken grundas av att individer inom 

arbetsgrupper regelbundet interagerar. Arbetsgrupper menar författaren kännetecknas särskilt 

av att innefatta ett antal individer som regelbundet socialt samspelar, finns ett beroende och 

att individer har ett gemensamt intresse.  Bland annat menar författaren sammansvetsas 

medarbetare av en regelbunden social interaktion på ett sådant sätt att medarbetare med tiden 

tenderar att förvänta sig vissa beteenden vilka vanligtvis inte förväntas av personer utanför 

den aktuella arbetsgruppen. Även Moe (1996) hävdar att social interaktion påverkar 

individers val av beteende, och således även arbetsfunktionella sociala roller inom 

arbetsgrupper.  
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3.1.5 Normer och värden 

Norm kommer från latinets no´rma som betyder rättesnöre eller regel och är det "normala", 

alternativt godtagna beteendet. Normsystem anger det normala mönster av ansedda handlingar 

vilka individers handlingar bör överensstämma med. (Nationalencyklopedin, 2006).  

 

System av normer  

Arbetsfunktionella sociala roller menar Marshall (1998), likväl som Granér (1991) och 

Nilsson (1993) är i grunden en normalisering där en social anpassning sker av att individers 

beteende anpassas till arbetsgruppers regelsystem av normer. Inom arbetsgrupper menar 

författarna utvecklas alltid informella system av normer vilka anger individers ansedda 

rättigheter och förpliktelser gällande beteende.  Normer menar författarna visar vad som inom 

arbetsgrupper är ansett rätt och fel beteende i förhållande till arbetet, och således styr 

individers arbetsfunktionella sociala roller genom att sätta ramar om beteende. Arbetsgruppers 

normer menar i huvudsak Granér (1991) utgör grundelementet i arbetsgruppers sociala 

struktur och påverkar arbetsgruppers värderingar gällande arbetet.  

 

Deskriptiva och preskriptiva normer 

Enligt Forsyth (1999) kan arbetsgruppers normer delas in i två olika typer av normer, 

deskriptiva och preskriptiva normer. Deskriptiva normer hävdar författaren styr 

förväntningarna om hur individer bör agera, känna eller tänka samt hur individer bör relatera 

till situation. Med preskriptiva normer menas enligt författaren värderande normer, vilka 

ligger till grund för den kritik som legaliseras inom arbetsgrupper. Vidare menar författaren 

att preskriptiva normer avgör om individer, av medarbetare, anses ha misslyckats eller inte 

gällande arbetet.  

 

Idealnormer 

Idealnormer menar Granér (1991) är de normer vilka inom arbetsgrupper representerar det 

önskvärda beteendet och arbetsgruppers arbetsideal, den dolda föreställningen om hur den 

perfekta arbetsgruppen och medarbetaren skall eller bör fungera. Vidare menar författaren att 

idealnormer är arbetsgruppers rättesnöre som visar på vilka gränser som finns gällande 

arbetsrelaterat beteende. Idealnormer menar författaren styr individers värderingar, och 

således påverkar individers val av beteende i förhållande till arbetet.   
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Sanktioner 

I de fall uppsatta normer inte åtföljs reagerar individer inom arbetsgrupper enligt Lenéer-

Axelsson och Thylefors (1993) ofta med någon form av sanktion. Exempelvis att medarbetare 

enligt författarna utesluter individer från en viss social samvaro, eller att medarbetare tystnar i 

närvaro av personer. Sanktioner hävdar Granér (1991) innefattar till två saker. Det ena menar 

författaren är att förhindra normöverträdelser och att anpassa individers beteende till rådande 

gruppnormer, och det andra att i handling påtala när ett avvikande beteende inte är accepterat.  

 

3.1.6 Position, makt och status 

Ordet position förklarar Brante (1982) representerar social status och en viss social ställning 

inom arbetsgrupper, samt betecknar en persons rang i ett socialt system. Sociala roller inom 

arbetsliv och arbetsgrupper hävdar Nilsson (1993), Forsyth (1999) samt Deaux (1993) 

associeras ofta med individers position och status. Som exempel anser Nilsson (1993) att 

sociala roller alltid innefattar individers social status, positioner och även prestige samt 

associeras med ett visst förväntat beteende. Enligt Maltén (1998) sammanbinds sociala roller 

inom arbetsgrupper ofta med individers status, och individer tillskrivs generellt en viss social 

makt i förhållande till dennes position. Positioner menar Marshall (1998) indelas inom 

arbetsgrupper oftast en hierarkisk ordning. En hierarkisk ordning vilken Lenéer-Axelsson och 

Thylefors (1993) menar är definierad av en social ordning samt utgår ifrån arbetsgruppers 

informella bedömning om enskilda medarbetares betydelse för det gemensamma arbetet.  

 

 

3.2 ARBETSFUNKTIONELL SOCIAL ROLL OCH KONFLIKTER 
Ordet konflikt kommer från latinets conflictus som kan sammanfattas med sammanstötning, 

och är en motsättning viken måste lösas. (Nationalencyklopedin, 2006) 

3.2.1 Konflikt 

Enligt Maltén (1998, s.145) kan konflikter definieras som: ”En sammanstötning, en kollision 

eller annat oförenligt mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller 

personlig stil.” Signaler på en pågående konflikt inom arbetsgrupper menar Malten (1998) är 

exempelvis ökad sjukskrivning, upplevelser av oroligheter och att det råder en allmänt dålig 

stämning inom arbetsgrupper. Enligt författaren kan konflikter få ohälsosamma 

skadeverkningar om medarbetare börjar få psykosomatiska reaktioner såsom aggressivitet, 

sömnstörningar, minnesluckor, handlingsförlamning, fobier eller depressioner.  
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3.2.2 Arbetsgruppskonflikter 

Konflikter inom arbetsgrupper beskriver Granér (1991) som en situation där två eller flera 

medarbetare har meningsskiljaktigheter i varierande styrka, och innefattar allt från små 

dispyter till öppet krig. Moe (1996) förklarar förekomsten av konflikter inom arbetsgrupper 

generellt som socialt liv, för med socialt liv menar han förekommer alltid konflikter. 

Konflikter menar Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) och De Klerk (1991) kan antingen 

vara öppna eller dolda. Öppna konflikter är enligt författarna medvetna konflikter där 

individer gemensamt finner kreativa lösningar på problem. Dolda konflikter menar författarna 

är de konflikter där problem kringgås, och problem för individer förblir omedvetna. Något 

som De Klerk (1991) hävdar kan resultera i stagnation, och den gemensamma kreativa 

problemlösningen hindras eller helt uteblir. Konflikter inom arbetsgrupper menar författaren 

vidare är dock oftast öppna och av positiv art, samt uppstår i syfte av att söka lösningar på 

problem och konflikter. Med ett öppet arbetsklimat inom arbetsgrupper menar Nilsson (1993) 

skapas oftast medvetenhet gällande individers olika rollfunktioner, vilket även möjliggör 

förutsättning för förändring.  

 

3.2.3 Intrapersonella och interpersonella konflikter 

Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) samt Ekstam (2000) menar att konflikter inom 

arbetsgrupper kan uppstå på två olika nivåer, en intrapersonell nivå och en interpersonell nivå. 

Intrapersonella konflikter förklarar Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) är konflikter på 

individnivå. I dessa konflikter är enligt författarna person och personligheten i centrum och 

behöver inte direkt innefatta andra. Interpersonella konflikter vilket denna studie behandlar, är 

enligt Ekstam (2000) de konflikter som på något sätt alltid är knutna till relationer med andra.  

 

3.2.4 Konstruktiva och destruktiva konflikter 

Enligt Ekstam (2000) och Olsson (1988) kan konflikter antingen utvecklas till att bli 

konstruktiva eller destruktiva konflikter. Konstruktiva konflikter förklarar Ekstam (2000) är 

positiva konflikter vilka hanteras utifrån respekt för medarbetares åsikter och personliga 

värden. Det finns enligt författarna i dessa konflikter en öppenhet mellan medarbetare, och det 

utvecklas ett stödjande arbetsklimat inom arbetsgrupper vilket gynnar flexibilitet, kreativitet 

samt förändringar. Konstruktiva konflikter, förklarar författaren vidare, gör att medarbetare 

söker gemensamma lösningar på problem och konflikter samt utvecklar, gemenskap och 

ömsesidigt förtroende inom arbetsgrupper.  
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Destruktiva konflikter, menar Ekstam (2000) uppstår främst i de situationer där konflikter har 

blivit personliga och sakfrågan frångås, samt när det uppstår maktkamper mellan individer. 

Utgångspunkten blir i dessa situationer enligt författaren oftast ”vinna eller förlora” samt att 

konflikter får en karaktär av makt, prestige och fientlighet. Katz och Kahn (1978) hävdar att 

”vinna-förlora” taktiken i situationer av konflikter mer eller mindre alltid tenderar att reducera 

arbetsgruppers möjlighet till kompromisser samt hindrar arbetsgruppers från att finna kreativa 

lösningar på problem. Resultatet av destruktiva konflikter menar Ekstam (2000) blir som regel 

att människor blir kränkta och distansen ökar mellan medarbetare, samt att det skapas en 

atmosfär av misstro och fientlighet inom arbetsgrupper.  

 

3.2.5 Sakkonflikter 

Enligt Ekstam (2000) och Ellmin (1992) berör konflikter inom arbetsgrupper med anknytning 

till arbetsfunktionella sociala roller i huvudsak sakfrågor gällande arbetet, och har sin grund i 

fakta samt berör sakinnehåll. Enligt författarna bottnar sakkonflikter i huvudsak i oenigheter 

gällande mål och medel, samt syftar till att främst lösa faktiska och organisatoriska samt 

arbetsfunktionella problem gällande arbetet. Enligt Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) 

anknyts sakkonflikter ofta till arbetsgruppers arbetsmål och den situation arbetsgrupper 

befinner sig i. Därtill menar Olsson (1988) kan sakkonflikter ofta kan bero på att det uppstår 

missförstånd mellan medarbetare inom arbetsgrupper. Det finns då, menar han, brister i 

information och kommunikation mellan medarbetare. Enligt författaren förekommer det ofta 

för få diskussioner kring det gemensamma arbetet och arbetsgruppers arbetsmål, samt att det 

mellan medarbetare inte nog tydligt klargörs vilka åsikter och förväntningar individer har 

gällande arbetet, något som kan leda till konflikter i sak. 

 

3.2.6 Rollkonflikter  

Rollkonflikter menar Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) är individers inre och egna 

konflikter som bland annat uppstår när olika förväntningar riktas mot en och samma person 

från olika håll. Olika intressenter i omgivningen menar författarna har då olika värderingar 

och övertygelser om på vilket sätt individers arbetsfunktionella sociala roller bäst skall fyllas, 

det vill säga bli så arbetsfunktionell som möjligt. Rollkonflikter, menar Forsyth (1999), är i 

grunden att individer i social interaktion gör en social jämförelse mellan det egna och andras 

arbete. Författaren menar vidare att konflikter mellan medarbetare med anknytning till 

rollkonflikter ofta uppstår i integrationen av roller, hur individers sociala roller och 

rollfunktioner i förhållande till formella roller på bästa sätt kan anses komplettera varandra. 
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Rollambivalens och rollstress 

Inom litteraturen förklaras rollkonflikter ofta som rollambivalens, och är enligt Forsyth 

(1999) en av den vanligaste förekommande typen av rollkonflikter. Rollambivalens menar 

författaren uppstår främst av känslor av osäkerhet och att individer både upplever en 

oförmåga att tillgodose egna och andras förväntningar. Rollambivalens menar Forsyth (1999), 

Brante (1999) uppstår bland annat av att individer inte har tillräckligt med kunskap för det 

arbete som denna är ämnad att utföra, och anser sig därmed inte kunna hantera situationer på 

ett effektivt sätt. Enligt Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) kan rollambivalens även 

uppstå av att förväntningar mot att omgivningen för individer framstår som oklara samt 

motstridiga. Rollstress menar Forsyth (1999) kan ofta ses som ett resultat av rollambivalens, 

och uppstår av att individer upplever problem med att leva upp till egna och andras 

förväntningar. Det kan enligt författaren vara förväntningar vilka individen har accepterat, 

men uppfattas av denna som ouppnåeliga. Rollstress menar Lenéer-Axelsson och Thylefors 

(1993) kan även uppstå av att individer upplever brist på tid att infria egna och andras 

förväntningar.  

 

Strukturella förändringar 

Störst risk för rollkonflikter, och att konflikter således kan uppstå mellan medarbetare menar 

Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) samt Bruzelius och Skärvad (2000) är när 

arbetsgrupper genomgår strukturella förändringar. Vid situationer av strukturella förändringar 

uppstår enligt författarna ofta känslor av oro och osäkerhet bland individer i hur kommande 

förändringar i förlängningen kommer att påverka egna och andras arbete och arbetssituation. 

Förändringar som omstruktureringar menar Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) leder 

därtill ofta till en försämrad insikt och förståelse för varandras arbete och arbetssituation, 

vilket i sig bidrar till att konflikter kan uppstå mellan medarbetare inom arbetsgrupper.  

 

3.2.7 Norm- och värderingskonflikter  

Enligt Granér (1991) och Marshall (1998) är normer generellt en av grundorsakerna till att 

konflikter uppstår mellan medarbetare inom arbetsgrupper. Inom alla arbetsgrupper menar 

författarna finns system av regler med normer, vilka sätter ramar för individers beteende. 

Arbetsgruppers normer menar Granér (1991) reglerar i huvudsak vad som inom arbetsgrupper 

skall definieras som accepterat beteendet och inte. Enligt författaren bidrar normer till 

värderingskonflikter bland annat av att individer inom arbetsgrupper har olika åsikter och 

uppfattningar om hur problem, fakta och situation bör värderas.  
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Enligt Maltén (1998) och Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) berör konflikter med 

utgångspunkt av normer och värderingar även individers arbetsinsatser och arbetsprestationer 

vilka av medarbetare kan anses som otillräckliga eller icke uppfyllda.  

 

Användandet av sanktioner inom arbetsgrupper menar Granér (1991), och även Moe (1996) 

kan bidra till värderingskonflikter mellan medarbetare om dessa förekommer för ofta, eller 

om det finns ett ständigt överhängande hot om sanktioner. Konflikter med koppling till 

sanktioner hävdar Granér (1991) uppstår främst om dessa enbart används i syfte av att vilja 

kontrollera och bestraffa individer. Denna typ av användning av normer och sanktioner menar 

författaren skapar alltid ett negativt grupptryck vilket i förlängningen leder till konflikter 

mellan medarbetare. 

 

Situationer där värderingskonflikter kan uppstår med anknytning till individers sociala och 

arbetsrelaterade beteende är enligt Granér (1991) samt Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) 

även när det inom arbetsgrupper finns stora skillnader mellan olika generationer. Olikheter 

mellan generationers värderingar menar Granér (1991) samt Lenéer-Axelsson och Thylefors 

(1993) innebär ofta skillnader i individers grundinställning samt attityder gällande arbetet. 

Något som Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) förklarar med att bero på att yngre 

generationer vill utforma sin egen yrkesroll och sociala rollfunktion utifrån egna idéer och 

förutsättningar, samt uppfattar äldre generationers rolltraditioner som föråldrade. Denna typ 

av värderingskonflikter menar författarna grundas då av att nya och gamla rollideal kolliderar. 

  

3.2.8 Positions- och maktkonflikter 

Positions- och maktkonflikter menar Olsson (1988) uppstår ofta av att arbetsgrupper har 

informella system av maktindelningar, och att maktkonflikter mer eller mindre alltid består av 

individers ständiga strävan efter att antingen försöka förvärva, eller bibehålla en viss position 

och social status. Konflikter menar författaren kan således ofta uppstå av frågan om vem som 

ska bestämma och om vad. Maktkonflikter förklarar Oberschall (1993) består i grunden av att 

individer konkurrerar om sina framtida positioner. Denna typ av maktkonflikter menar 

författaren kan ske både medvetet och omedvetet, och finns inom alla arbetsgrupper. Vidare 

förklarar författaren att maktkonflikter mer eller mindre är ett ”slagsmål” om värden, där 

individer ställer informella krav om en viss social status. Något som författaren menar i 

undantagsfall kan utvecklas till nivåer av att vilja neutralisera, skada eller eliminera egna 

rivaler. Detta hävdar författaren är dock inte vanligt förekommande utan i första hand uppstår 
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maktkonflikter inom den normala ramen av kamp där individer konkurrerar om en viss 

position med makt, och om ett visst inflytande. Vidare menar författaren att arbetsgruppers 

maktkonflikter därtill uppstår av att individer vill försöka tillgodose sig med vissa fördelar 

gällande en viss social position. Enligt Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) kan positions 

och maktkonflikter även uppstå av att det hierarkiska avståndet mellan medarbetares 

positioner är för litet och för otydligt. Enligt författarna kan medarbetare i dessa fall allt för 

lätt kliva in på varandras revir vilket kan bidra till position och maktkonflikter, främst av att 

individer uppfattar sin position och makt hotad. Maktkonflikter menar Ekstam (2000) kan 

därtill uppstå av att individer upplever orättvisor med anknytning till arbetet.  

 

3.2.9 Strukturella förändringar 

Känslor av rädslor och oro menar Bruzelius och Skärvad (2000), samt Lenéer-Axelsson och 

Thylefors (1993) följer automatiskt med förändringar. Enligt författarna en naturlig effekt av 

att individer till fullo inte kan förstå vad förändringar kommer att innebär för enskilda, likväl 

som för arbetsgruppen som helhet. En situation som författarna menar kan bidra till att 

position och maktkonflikter uppstår inom arbetsgrupper. 

 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2000) måste alla typer av organisationer någon gång genomgå 

en organisatorisk och strukturell förändring i syfte att anpassa arbetet och individers 

arbetsinnehåll till nya förutsättningar. I situationer av strukturella förändringar hävdar 

författarna får individer dessutom ofta nya och förändrade arbetsuppgifter samt att 

arbetsgrupper kan slås samman. Enligt De Klerk (1991) innebär omstruktureringar även risk 

för uppsägningar och omplaceringar vilket skapar oro inom arbetsgrupper.  

 

När arbetsgrupper genomgår strukturella förändringar menar Olsson (1988) att maktkonflikter 

mer eller mindre alltid uppstår. Positions- och maktkonflikter består enligt författaren i 

grunden av att individer upplever rädsla för en förlorad makt och position, och att vissa 

privilegier kan gå förlorade i och med förlorad makt och position. Maktkonflikter i samband 

med strukturella förändringar hävdar Olsson (1988) och De Klerk (1991) uppstår även av att 

individer strävar efter av att vidmakthålla befintlig arbetsorganisation. Enligt Olsson (1988) 

vill individer hålla kvar tidigare rollmönstret och befintliga rollsystemet, vilket han menar för 

individer oftast inger en känsla av trygghet. Vidare menar författaren att individer därtill mer 

eller mindre söker bibehålla sin egen betydelse för arbetsgruppens fortsatta arbete som kan 

leda till maktkonflikter mellan medarbetare.   
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3.3 HUR DESTRUKTIVA KONFLIKTER KAN UNDVIKAS 
Konflikter är en ofrånkomlig del i en arbetsgrupps liv, och en nödvändighet för arbetsgrupper 

att kunna utvecklas och förändras (Granér, 1991). 

 

Konflikter mellan medarbetare inom arbetsgrupper menar Ekstam (2000) och Lenéer-

Axelsson och Thylefors (1993) har ofta sitt ursprung i oenighet om fakta om mål och medel, 

samt i hur problem och situation bör uppfattas av individer. Det är därav av vikt menar bland 

andra Ekstam (2000) att människor noga redogör för varandra hur de uppfattar problem och 

situationer, för att således förhindra att destruktiva konflikter utvecklas.  

 

3.3.1 Konstruktivitet i konflikter 

För att kunna lösa konflikter på ett konstruktivt sätt hävdar Ekstam (2000) och De Klerk 

(1991) att det bland annat är av vikt att individer har kunskap och medvetenhet om varför 

problem uppstår. Exempelvis menar De Klerk (1991) att desto mer individer vet om 

bakgrunden till det uppkomna problemet och dess sammanhang, desto större möjligheter för 

arbetsgrupper att finna konstruktiva lösningar på problem och konflikter. Enligt Sjölund 

(1979) är det även av vikt att det inom arbetsgrupper finns en villighet att delta i lösandet av 

problem och är avgörande för om konflikter skall utvecklas konstruktivt alternativt 

destruktivt. 

 

Konstruktiva konflikter menar Ekstam (2000) innefattar kreativ problemlösning där individer 

finner alternativa lösningar på problem. För att kunna uppnå konstruktiv problemlösning och 

således undvika destruktiva konflikter menar Katz och Kahn (1978) och Maltén (1998) är det 

bland annat av vikt att arbetsgrupper närmar sig problem öppet och att individer inom 

arbetsgrupper kan söka lösa problem förutsättningslöst. Till konfliktlösningens grundprincip 

menar De Klerk (1991) hör även att hålla isär person- och sakfrågor, samt att det konstruktiva 

med konflikter alltid är att söka förbättringar på problem och konflikter.  

 

För att kunna skapa konstruktiva konflikter, och således undvika destruktiva konflikter är det 

enligt Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) av vikt att problem synliggörs, så att konflikter 

inom arbetsgrupper kan förbli öppna. Öppna medvetna konflikter menar författarna är för 

arbetsgrupper en förutsättning för konstruktivitet, och att problem och konflikter ska kunna 

utvecklas i positiv riktning och därmed skapa ett öppet stödjande arbetsklimat samt 

konstruktiva konflikter utvecklas.  
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Enligt Sjölund (1979) förutsätter konstruktiva konflikter även att det inom arbetsgrupper finns 

en tolerant inställning till individers olika åsikter, och att individer inom arbetsgruppen har en 

förmåga att leva sig in i andra medarbetares arbete och arbetssituation. Något som författaren 

menar är avgörande för att konstruktiva konflikter skall kunna utvecklas, och således 

förhindra destruktiva konflikter. Författaren menar vidare att det är av vikt att individer inom 

arbetsgrupper aktivt deltar i den problemlösning som sker gällande arbetet, och att 

medarbetare aktivt kan lyssna på varandra.  

 

För att undvika destruktiva konflikter, menar Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993), krävs 

det att medarbetare inom arbetsgrupper har en öppen, tydlig och riklig kommunikation mellan 

varandra. Det är enligt författarna av vikt att individers åsikter och uppfattningar gällande 

arbetet tydligt klargörs inom arbetsgrupper, och inte enbart indirekt antyds. Även Olsson 

(1988) framhåller kommunikation som en viktig del för hur konstruktiva konflikter skall 

utvecklas. Författaren menar att arbetsgruppers arbete och arbetsmål noga bör diskuteras inom 

arbetsgrupper för att således kunna undvika att destruktiva konflikter utvecklas. Enligt Granér 

(1991) innefattar konstruktiva konflikter att individer inom arbetsgrupper kan urskilja 

sakkonflikter från relationskonflikter. För att kunna undvika destruktiva konflikter genom att 

konflikter blir personliga menar författaren att det är av vikt att arbete och arbetsrelationer 

präglas av delaktighet, tydlighet och flexibilitet. Arbetsgrupper som organisation menar 

författaren vidare bör alltid vara flexibla och omformbara, samt arbetsfunktionell utifrån den 

situation arbetsgrupper befinner sig i.  

 

För att arbetsgrupper skall kunna undvika destruktiva konflikter är det enligt Granér (1991) 

även viktigt att medarbetares individuella förmågor kompletterar varandra, och att individers 

beteende kan anpassas till varierande arbetsuppgifter. Idealtillståndet hävdar författaren är när 

alla behövs och ingen är oumbärlig samt det är en arbetssituation där alla tydligt vet sin egen 

och andras plats och arbetsfunktion i förhållande till det gemensamma arbetet.   

 

3.3.2 Normer och värderingar 

Ett annat sätt att undvika destruktiva konflikter hävdar Granér (1991) är att arbetsgrupper 

klart uttalar de normer som finns inom arbetsgrupper, så att individer tydligt vet vilka normer 

som råder. Det är enligt författaren av vikt att arbetsgrupper använder normer enbart i syfte att 

vilja korrigera individers beteende, inte för att bestraffa eller kontrollera individers beteende.  
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3.3.3 Position och makt 

Arbetsgruppers sociala struktur förklarar Forsyth (1999), Oberschall (1993) och Lenéer-

Axelsson och Thylefors (1993) innefattar individers positioner och sociala rollfunktioner som 

tydligt bör klargöras för att kunna undvika destruktiva konflikter. För att skapa konstruktiva 

konflikter menar bland andra Oberschall (1993) och Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) 

att det är av vikt att det finns en tydlig och klar social maktfördelning inom arbetsgrupper.  

 

Katz och Kahn (1978) hävdar att om maktkamper är den taktik som används inom 

arbetsgrupper för att reducera spänningar, löper dessa arbetsgrupper stor risk för att utveckla 

destruktiva konflikter.  

 

För att undvika destruktiva konflikter med koppling till social makt och position är det enligt 

Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) av vikt att gränser mellan olika individers sociala 

positioner är tydliga. Bland annat menar författarna skall det hierarkiska avståndet mellan 

individers olika positioner vara sådant att medarbetare inte allt för lätt skall kunna trampa in 

på varandras revir. Om gränser mellan individers positioner och yrkesroller blir allt för 

flytande och oklara menar författarna kan följden bli situationer av position och revirförsvar 

mellan medarbetare, samt att det ofta infinner sig ett allmänt missnöje inom arbetsgrupper. 

Författarna hävdar att ju ändamålsenligare en social och formell struktur är, desto färre 

problem och konflikter uppstår inom arbetsgrupper.  

 

3.3.4 Strukturella förändringar 

Alla former av förändringar menar bland andra Forsyth (1999) samt Ellmin (1992) påverkar 

individers arbetsrelaterade beteende, likväl som kan bidra till att konflikter kan uppstår mellan 

medarbetare. Som exempel hävdar även Ellmin (1992) att omorganiseringar för individer 

alltid innebär förändrade förutsättningar vilket kan bidra till konflikter kopplat till arbetet.  

 

Situationer där arbetsgrupper omstruktureras menar Bruzelius och Skärvad (2000) innebär 

därtill alltid en viss stress och oro för individer vilket kan leda till att destruktiva konflikter 

uppstår. Enligt Forsyth (1999) är det av vikt att berörda medarbetare tidigt informeras om 

vilka förändringar som kommer att ske, och att medarbetare aktivt deltar i 

förändringsprocesser samt diskussioner som förs kring arbetet för att således kunna undvika 

att destruktiva konflikter utvecklas inom arbetsgruppen.  
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4 SLUTSATS  
I detta kapitel besvaras syftet och forskningsfrågorna, min slutsats och resultatet av 

litteraturstudien presenterad i form av en sammanfattning av det framkomna. Avslutningsvis 

presenteras i kapitlet förslag på vidare forskning.  

 

Syftet är med litteraturstudien är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv belysa på vilket sätt 

arbetsfunktionella sociala roller, individers arbetsrelaterade beteende kan bidra till att 

konflikter uppstår mellan medarbetare inom arbetsgrupper. Studien utgår ifrån nedan tre 

forskningsfrågor för att precisera syftet:  

• Hur förklaras rollbegreppet, och arbetsfunktionella sociala roller som begrepp och 

koncept i förhållande till arbetsgrupper? 

• På vilket sätt kan arbetsfunktionella sociala roller anses bidra till att konflikter 

uppstår mellan medarbetare inom arbetsgrupper? 

• Hur kan destruktiva konflikter med anknytning till arbetsfunktionella sociala roller 

undvikas? 

 
 
4.1 ARBETSFUNKTIONELL SOCIAL ROLL  
Enligt Giddens (1994) har vi människor i olika situationer och kontexter alla en viss social 

roll och rollfunktion vilken till stor del är påverkad av omgivningens, andra människors 

förväntningar gällande beteende.  

 

Rollbegreppet med koppling till arbetsgrupper menar bland andra Deaux (1993) och Forsyth 

(1999) innefattar två begrepp, formella och sociala roller. Det vill säga inom arbetsgrupper 

alltid finns ett antal formella roller vilka informellt kompletteras med ett socialt beteende 

viktigt för arbetet.  

 

Arbetsfunktionella sociala roller med anknytning till arbetsgrupper kan enligt de författare 

vilka ingår i denna studie som begrepp generellt sammanfattas med förväntat beteende, 

arbetsrelaterat beteende och individers sociala arbetsfunktioner. Arbetsfunktionella sociala 

roller kan enligt min slutsats, i enlighet med Granér (1991) som begrepp även sammanfattas 

med önskat beteende, och det ideala beteendet i förhållande till arbetet.   
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Arbetsfunktionella sociala roller som koncept förklaras av de författare vilka har granskats i 

denna studie, då av bland andra av Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) samt Forsyth 

(1999) främst med att vara arbetsgruppers förutsättning att uppnå arbetsmål och andra 

arbetsrelaterade syften. Forsyth (1999) som exempel hävdar att arbetsfunktionella sociala 

roller är arbetsgruppers förutsättning att utvecklas och förändras, då bland annat genom att 

individers arbetsuppgifter informellt kan fördelas mellan medarbetare. Enligt Lenéer-

Axelsson och Thylefors (1993) innebär arbetsfunktionella sociala roller även att ansvar, makt 

samt kunskaper informellt koordineras inom arbetsgrupper, och att  individers arbetsmetoder 

anpassas till det gemensamma syftet.  

 

Arbetsfunktionella sociala roller menar bland andra Deaux (1993), Granér (1991), Giddens 

(1994) samt Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) kan som begrepp, likväl som koncept 

förklaras till social kontext, social interaktion, socialisering, normer samt individers ansedda 

position, arbetsuppgifter och betydelse för det gemensamma arbetet. I huvudsak förklaras 

arbetsfunktionella sociala roller dock i huvudsak till omgivningens, andra medarbetares 

förväntningar gällande arbetet. Granér (1991) som exempel menar att individers beteende i 

grunden är styrt samt påverkat av arbetsgruppers regelsystem av normer. Vidare menar 

författaren att individer anpassar sitt arbetsrelaterade beteende i förhållande till hur de 

uppfattar socialt kontext. Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993), samt Deaux (1993) anser att 

individers uppfattning om position och individers arbetsuppgifter kan ha en betydelse för hur 

arbetsfunktionella sociala roller utvecklas. Forsyth (1999) hävdar att arbetsgruppers 

regelbundna sociala interaktion är den grundläggande orsaken till att arbetsfunktionella 

sociala roller skapas likväl som formas och omformas. Bland annat hävdar författaren att 

individer av en regelbunden social interaktion med tid alltid utvecklar vissa mönster gällande 

arbetsrelaterat beteende, samt har en tendens att förvänta sig ett visst beteende vilket inte 

förväntas av individer utanför arbetsgrupper. Överens är dock författare om att mellan 

medarbetare sker en växelvis och ömsesidig social påverkan gällande arbetsrelaterat beteende.  

 

I fråga om individer tillskrivs ett visst socialt beteende i förhållande till arbetet, eller av 

medarbetare är ett antaget beteende, så är min slutsats att arbetsfunktionella sociala roller 

inom arbetsgrupper i huvudsak är tillskrivet individer. Min slutsats är att, trots att individer i 

viss mån alltid kan anses medvetna om sina egna val av beteende, så påverkas vi alla till stor 

del av vad omgivningen förväntar som påverkar individers slutliga val av beteende. Således 

anser jag att arbetsrelaterade beteenden tillskrivna individer, samt inom arbetsgrupper sker en 

socialisering gällande arbetsrelaterat beteende.  
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4.2 ARBETSFUNKTIONELL SOCIAL ROLL OCH KONFLIKTER 
Arbetsgruppskonflikter förklarar Granér (1991) med de oenigheter och meningsskiljaktigheter 

vilka kan uppstå mellan medarbetare inom arbetsgrupper som kan variera i styrka, och vara 

allt från små dispyter till öppet krig. Ett annat sätt att förklara arbetsgruppskonflikter menar 

Maltén (1998) är att det inom arbetsgrupper uppstår en kollision samt sammanstötning mellan 

medarbetare vilken måste lösas. Arbetsgrupper menar exempelvis Moe (1996) innefattar alltid 

socialt liv, och med socialt liv förekommer alltid konflikter.  

 

Konflikter med koppling till arbetsfunktionella sociala roller framgår av studien består i 

huvudsak av sakkonflikter, rollkonflikter, norm- och värderingskonflikter samt positions- och 

maktkonflikter. Sakkonflikter förklarar bland annat Ekstam (2000) med de konflikter vilka 

grundas av att det inom arbetsgrupper finns meningsskiljaktigheter gällande sakfrågor kopplat 

till arbetet. Rollkonflikter menar Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993), samt Forsyth (1999) 

är medarbetares egna och inre konflikter vilka i förlängningen kan bidra till att konflikter 

uppstår mellan medarbetare inom arbetsgrupper. Norm- och värderingskonflikter förklarar 

bland andra Granér (1991) med konflikter vilka är grundade av att medarbetare inom 

arbetsgrupper har olika värderingar gällande arbetet. Positions- och maktkonflikter menar 

Obershall (1992), samt Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) är konflikter vilka uppstår av 

att medarbetare inom arbetsgrupper kan uppleva konkurrens eller revirförsvar, samt uppfattar 

ett hot mot position, makt och status samt sin egen betydelse inför det gemensamma arbetet. 

 

Mellanmänskliga konflikter inom arbetsgrupper med koppling till arbetsfunktionella sociala 

roller är enligt författarna vilka granskats i denna studie i grunden en effekt av att individer 

har olika åsikter, värderingar samt uppfattningar gällande arbetet. Det vill säga, medarbetare 

har alltid mer eller mindre olika värderingar, åsikter och uppfattningar gällande arbete. Av 

studien framgår även att konflikter med koppling till arbetsfunktionella sociala roller oftast 

berör arbetsresultat, arbetsmetoder, arbetsuppgifter samt hur individers makt och kunskaper 

skall eller bör fördelas inom arbetsgruppen. Konflikter kan enligt min slutsats ofta härledas 

till individers arbetsfunktionella sociala roller. Enligt Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) 

kan konflikter exempelvis med anknytning till arbetsfunktionella sociala roller ofta uppstå av 

individers olika uppfattningar gällande exempelvis kunskaper. Enligt De Klerk (1991) kan 

konflikter med anknytning till arbetsfunktionella sociala roller även uppstå av att individer 

inte har tillräckligt med kunskap samt medvetenhet gällande arbetsrelaterade problem, och att 

individer inom arbetsgrupper upplever orättvisor med koppling till arbetet. 
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Situationer där konflikter mellan medarbetare ofta uppstår är när arbetsgrupper genomgår 

omstruktureringar, eller finns stora skillnader mellan generationer. Vid strukturella 

förändringar kan individer ofta få nya arbetsuppgifter, det sker nyanställningar och individer 

kan sägas upp eller omplaceras. Bland annat hävdar Bruzelius och Skärvad (2000) att 

individer vid en omorganisation aldrig till fullo kan förstå vad dessa förändringar kan komma 

att innebär för egna eller andras arbete och sociala arbetsfunktion. Något som författarna 

menar kan skapa oro och osäkerhet bland medarbetare vilket ofta kan resultera i konflikter 

mellan medarbetare. Enligt min slutsats kan således norm- och värderingskonflikter likväl 

som positions- och maktkonflikter uppstå av att enskilda individer upplever egna inre 

rollkonflikter.  

 

När det inom arbetsgrupper uppstår stora skillnader mellan olika generationer, exempelvis vid 

ett generationsskifte menar Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) kan konflikter ofta uppstå 

mellan medarbetare, av att äldre generationer finner sin kunskap, makt och status samt 

position hotad. Enligt författarna kan konflikter med anknytning till arbetsfunktionella sociala 

roller även uppstå av att yngre generationer vill utformar sitt eget arbete efter egna idéer och 

arbetsideal samt finner äldre generationers arbetsideal föråldrade. Något som författarna 

menar har en tendens att leda till främst positions- och maktkonflikter av att individer 

uppfattar sina revir hotade, sin makt och position samt framtida betydelse inom arbetsgruppen 

som hotad.  

 

Konflikter mellan medarbetare inom arbetsgrupper menar Ekstam (2000) är antingen 

konstruktiva, eller destruktiva konflikter. Av studien framgår dock, bland annat av Ekstam 

(2000) och Ellmin (1992), att konflikter inom arbetsgrupper i huvudsak är konstruktiva 

konflikter och finns i ett syfte av medarbetares faktiska vilja att lösa problem gällande arbetet, 

och en vilja att skapa förändring gällande arbetet. Min slutliga reflektion blir således att 

konflikter med anknytning till arbetsfunktionella sociala roller inom arbetsgrupper kan anses 

ofrånkomliga, likväl som nödvändiga för arbetsgrupper att uppnå arbetsmål samt syftar till att 

främst lösa faktiska problem gällande arbetet.  
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 4.3 HUR DESTRUKTIVA KONFLIKTER UNDVIKS 
Konflikter inom arbetsgrupper kan enligt bland andra Ekstam (2000) utvecklas till att 

antingen bli destruktiva eller konstruktiva konflikter. Destruktiva konflikter förklaras av 

författaren med konflikter vilka är personliga där sakfrågan frångås samt uppstår maktkamper 

mellan medarbetare inom arbetsgrupper. Konfliktsituationer vilka enligt min uppfattning, i 

enlighet med författaren tenderar att reducera arbetsgruppers möjligheter till kompromisser 

samt hindrar kreativa lösningar på problem. Av studien framgår därtill att människor blir av 

destruktiva konflikter oftast blir kränkta, och att distansen ökar mellan medarbetare. 

Destruktiva konflikter skapar enligt studien därmed oftast en atmosfär av misstro fientlighet 

mellan medarbetare. Konstruktiva konflikter förklarar Ekstam (2000) med de konflikter vilka 

inom arbetsgrupper gynnar flexibilitet och kreativitet, samt skapar ett sådant öppet klimat att 

problem kan lösas konstruktivt och medarbetares olikheter samt personliga värden kan 

respekteras. 

 

Att undvika destruktiv konflikter 

För att undvika destruktiva konflikter, och således skapa konstruktiva konflikter inom 

arbetsgrupper med anknytning till arbetsfunktionella sociala roller är det enligt Lenéer-

Axelsson och Thylefors (1993) samt Olsson (1988) viktigt att medarbetare inom 

arbetsgrupper har en riklig och tydlig kommunikation mellan varandra, exempelvis gällande 

arbetsmål och situation, och att medarbetare tydligt klargör sina åsikter, uppfattningar och 

värderingar gällande arbetet. Det vill säga om vilka förväntningar individer har gällande 

arbetsrelaterat beteende. För att undvika att destruktiva konflikter utvecklas är det enligt 

författarna vilka ingår i denna studie bland annat av vikt att individer känner trygghet i 

förhållande till arbetet, till sin egen och andras sociala roll och rollfunktion kopplat till det 

gemensamma arbetet. I enlighet med Forsyth (999) menar även jag att det är av vikt att 

individer tydligt vet plats och funktion i förhållande till det gemensamma arbetet.  

 

Enligt Skärvad (2000) samt Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) är det även viktigt att 

individer förstår vad eventuella förändringar kan komma att betyda för egna och andras arbete 

samt att medarbetare noga kan diskuterar arbetsmål och situation. För att undvika destruktiva 

konflikter är det även av vikt att medarbetare aktivt deltar i de diskussioner som förs kring 

arbetet, samt inom arbetsgrupper finns en viss medvetenhet om arbetsrelaterade problem och 

konflikter inom arbetsgruppen. Som exempel hävdar De Klerk (1991) att ju mer en 

medarbetare vet om problemets ursprung, desto större förutsättning för arbetsgrupper att finna 

konstruktiva lösningar på problem och konflikter. 
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Enligt de författare vilka granskas i denna studie framgår även att ett öppet arbetsklimat är av 

vikt för att destruktiva konflikter skall undvikas. För att kunna skapa öppna, konstruktiva 

konflikter är det, enligt bland andra Sjölund (1979), av vikt att medarbetare aktivt kan lyssna 

på varandra, och inom arbetsgrupper finns viljan att försöka förstå varandras arbete och 

arbetssituation. Medarbetare menar författaren bör ha en tolerant inställning till varandras 

olikheter, kan visa respekt för andras åsikter och personliga värden samt aktivt delta i 

förändringsprocesser. Inom arbetsgrupper bör det enligt Olsson (1988) samt Lenéer-Axelsson 

och Thylefors (1993) även finnas en sådan kommunikation att individers åsikter och 

förväntningar tydligt klargörs mellan medarbetare. Enligt Granér (1991) är det därtill av vikt 

att medarbetare har förmågan att särskilja sakfrågor från relationsfrågor, och 

problemlösningar bör syfta till att vilja lösa faktiska problem gällande arbetet för att undvika 

destruktiva konflikter inom arbetsgrupper.  

 

Intentionen menar Granér (1991) bör bland medarbetare vara att vilja förbättra egna och 

andras arbete och arbetssituation för att skapa konstruktiva konflikter. För att undvika 

destruktiva konflikter med koppling till position och makt i förhållande till arbetsfunktionella 

sociala roller är det enligt Lenéer-Axelsson och Thylefors (1993) i huvudsak av vikt att 

gränser mellan individers positioner tydligt är klargjorda, samt finns ett sådant hierarkiskt 

avstånd att individer inte så lätt kan kliva in på varandras revir.  

 

”Ideala tillståndet”  

Min reflektion är slutligen att det ”så kallade” ideala tillståndet inom arbetsgrupper är när; alla 

medarbetare behövs, alla vet sin plats och sociala arbetsfunktion samt sin betydelse i 

förhållande till det gemensamma arbetet.  Detta förutsätter att medarbetare har kännedom om 

vilka förändringar som skall ske, och att medarbetare har en förståelse för förändringars 

innebörd för enskilda, likväl som för arbetsgruppen som helhet. Vidare bör det inom 

arbetsgrupper finnas en medvetenhet och kunskap, samt förståelse för arbetsrelaterade 

problem så att bland annat sakkonflikter kan särskiljas från relationskonflikter. För att kunna 

uppnå det ”ideala tillståndet” bör därtill alla medarbetare aktivt delta i de 

förändringsprocesser som sker, och arbetet, situation samt arbetsmål noga diskuteras. Vidare 

är det av vikt att medarbetare har förståelse för varandras arbete och arbetssituation, och inom 

arbetsgrupper finns en sådan öppenhet att kommunikation kan präglas av lyhördhet, tolerans 

och respekt för varandras åsikter så att individers personliga värden även respekteras.  
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Avslutningsvis kan sägas att, trots att den ursprungliga rollteorin skrevs på 30-talet, och fram 

till idag är teorin i stort sett oförändrad, anser jag den tillämpningsbar i förhållande till dagens 

arbetsgrupper, där kopplingen till att konflikter uppstår inom arbetsgrupper är trovärdig.  

 

När det gäller konflikter inom arbetsgrupper med anknytning till arbetsfunktionella sociala 

roller uppstår dessa, enligt min mening, främst idag av att medarbetare upplever orättvisor, 

konkurrens samt känner känslor av oro och osäkerhet i förhållande till arbetet. Inom dagens 

organisationer och arbetsgrupper är min erfarenhet att individer ofta upplever ett hot mot egen 

anställning, position samt arbetsfunktion. Min uppfattning är att detta hot i huvudsak är en 

effekt av att dagens företags samt organisationers ständiga omorganiseringar, och att 

individers positioner, makt samt anställningsförhållanden således snabbt har förändrats. 

Individers yrkesroller, tjänster samt befattningar har enligt min åsikt bland annat blivit mer 

flexibla och är idag inte lika självklara och tydliga som förut. Jag uppfattar även tendensen av 

att arbetsgrupper inriktas mot självstyre som innebär att medarbetare allt mer själva skall 

bestämma om den arbetsfördelning, samt maktfördelning som skall finnas inom 

arbetsgruppen. Det uppstår således enligt min uppfattning idag allt fler situationer samt 

faktorer vilka kan bidra till att konflikter uppstår mellan medarbetare, situationer och faktorer 

vilka enligt min slutsats mer eller mindre alltid kan anknytas till individers arbetsfunktionella 

sociala roller. 

 

 

4.4 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Efter att i denna studie ha behandlat problemområdet arbetsfunktionella sociala roller i 

förhållande till att mellanmänskliga konflikter uppstår inom arbetsgrupper, och av studien 

framgår att konflikter inom arbetsgrupper är oundvikliga likväl som nödvändiga, är mitt 

förslag på vidare forskning främst att se till arbetsledningens betydelse för konflikters 

utveckling. Det vill säga, hur arbetsledning samt en arbetsledare med koppling till 

arbetsfunktionella sociala roller kan medverka till att skapa konstruktiva konflikter istället för 

destruktiva konflikter inom arbetsgrupper.  
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