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FÖRORD 

 

Konfliktproblematik och konflikthantering är två väldigt vanliga företeelser i 

arbetslivet som är en del av varje individs vardag, både medvetet och 

omedvetet. Mina förhoppningar är att denna uppsats skall ge ett bidrag till hur 

dessa konflikter ska hållas under kontroll och användas konstruktivt. Men 

även hur konflikter med destruktiv effekt ska förhindras och förebyggas på ett 

konstruktivt sätt.   

 

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Anita Westerström, som varit 

ett stort stöd och kommit med värdefulla synpunkter under detta arbete.  

Jag vill även tacka Emma Johansson som genom konstruktiv kritik förbättrat 

uppsatsen.  

          

 

 
 
Tack alla som bidragit till detta arbete!  
 
Luleå 2008-03-20 
 
___________________________ 
Johanna Riekkola 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to study conflicts and how conflicts are handling on 

the work place. I find the subject conflict on the work place very relevant because I 

personally have experienced conflicts more than one time in my working history.  

The study is based on earlier literature and research that handles this problem.  

How to handle and prevent conflicts on the working place is the central in this essay, 

but also how conflicts can have a positive influence on the work.  

I will omit from three different angels during this essay:  

Organization, individual and group.  

 

 

 

 

 

 

 Figure 1. The conflicts three different levels  

 

Work places is an arena for many individuals with totally different experiences, 

thoughts, opinions and expectations, so it’s not strange that conflicts are very 

ordinary in organizations. The result shows that conflicts arise when people in 

organizations have different sights about goals and acts in the organization.  

Conflicts occur when the cooperation between groups, the individual and the 

organization doesn’t work as it should be. Conflicts affect everyone in the 

organizations, so there for its very important that everyone is taking part in the 

conflicts solution.  

 

Keywords: Conflict, organization, individual, group, handling of conflicts.  
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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur konflikter uppstår och förebyggs på 

arbetsplatsen. Jag finner ämnet konflikt och hur man hanterar och förebygger 

konflikter på arbetsplatsen som relevant eftersom det är något som jag personligen 

stött på mer än en gång på olika arbetsplatser. Mitt arbete som blivande 

personalvetare innefattar arbetet att vägleda och främja en samverkan mellan 

personalen i organisationer. Detta arbete presenteras som en litteraturstudie där 

tidigare forskning och teori avhandlas och diskuteras. Datainsamling har genomförts 

med hjälp av litteratur och relevanta artiklar som behandlar detta ämnesområde. 

Avsikten med denna uppsats kommer även att beröra frågan om konflikter kan 

frambringa positiva effekter på arbetet. Jag kommer att utgå från tre olika 

infallsvinklar under denna studie: Organisation, individ och grupp. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Konfliktens tre olika nivåer 

 

En arbetsplats är en arena för många individer där alla har olika synsätt, 

erfarenheter och intressen. Detta kan i många fall leda till att konflikter uppstår.  

Konflikter kan förekomma på i huvudsak tre olika nivåer, dessa är individ, 

grupp och organisationsnivå. Konflikter är ett vanligt fenomen som existerar i 

alla delar av samhället, speciellt vanligt förekommande i arbetslivet. Vi 

tillbringar avsevärd stor del av våra liv på arbetsplatsen, minst sju-åtta timmar 

om dagen, fem eller fler dagar i veckan i 40-45 år. Under en stor del av denna 

tid kommer vi att arbeta tillsammans med andra människor. Mellanmänskliga 

Grupp 

Individ 

Organisation 
 
 

Konflikt 
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relationer spelar således en stor roll i vår arbetsmiljö och kan vara en källa till 

välbefinnande och stöd när det löper smidigt, men de kan också orsaka stort 

obehag när konflikter uppstår. Konflikter av alla slag får ofta stora 

konsekvenser som innebär att bland annat produktiviteten sjunker, 

arbetsglädjen försvinner och sjukskrivningar ökar. Men konflikter behöver inte 

alltid vara något negativt på arbetsplatsen. Många hävdar att konflikter är bra 

och nödvändiga för en positiv utveckling och problemlösning i ett team eller 

organisation, och att både för mycket och för lite konflikt är skadligt. För 

mycket konflikter stjäl energi och leder till att människor blir för koncentrerade 

på dessa, medan för lite konflikter sänker den nödvändiga kreativiteten. 

Resultatet visar på att konflikter uppstår när samarbetet mellan gruppen, den 

enskilda individen och organisationen i stort inte fungerar korrekt. När 

överensstämmelser mellan mål och agerande inte går ihop uppstår 

meningsskiljaktigheter mellan dessa parter. Det moderna samhället bidrar även 

till ett högt tempo på arbetsplatserna som resulterar i att individerna lätt 

missförstår varandra i olika situationer som sedan leder till att konflikter 

uppstår. Genom att arbeta primitivt, bemästra och begränsa konflikten kan 

man i hög grad skona omgivningen eller systemet/organisationen onödiga och 

skadliga konflikter.  

 

Nyckelord: Konflikter, organisationer, individ, grupp, konflikthantering.  
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1 INLEDNING  

Detta inledande kapitel presenterar en introduktion av studien. Därefter följs en 

presentation av bakgrunden till ämnesområdet. Det inledande kapitlet fortsätter sedan med 

syftet som preciseras med tre frågeställningar, vilket skall vara en vägledning genom 

arbetet för att uppnå syftet. Kapitlet avslutas med avgränsningar och disposition. 

 

En arbetsplats består av många människor med olika syn på vad som är viktigt, 

hur saker och ting bör utföras och vem som bör göra vad. Dessa olikheter kan 

bland annat bero på att de flesta människor på arbetsplatser utför olika uppgifter 

och därav finns det många olika intressen.  

Konflikter är något som alla människor någon gång upplevt och har erfarenhet av, 

i mindre eller större utsträckning. Konflikter är ett begrepp som i många fall 

upplevs som negativt och oroande för de inblandade, men det är viktigt att 

komma ihåg att konflikter även kan vara lärorika och utvecklande.  

 

Jacobsen & Thorsvik (1997) menar att dessa skilda synsätt leder till att livet i 

organisationer snarare borde beskrivas som intressekonflikter än som arbete i 

harmoni och samarbete. Konflikter handlar i grund och botten om hur man 

handskas med dem utifrån de individuella förutsättningar som varje människa 

och situation har. Konflikter uppstår dagligen i alla delar och nivåer utav 

samhället. Om man ser till arbetslivet så är det inget undantag. På 

arbetsmarknaden råder stor konkurrens, förändringar och många 

omorganiseringar i samband med stressig arbetsmiljö. Konflikter kan påverka 

förhållandet mellan människor i arbetslivet på en rad sätt. Stressen ökar när man 

befinner sig i konflikt. Förmågan att lösa problem och fatta beslut påverkas ofta 

negativt om man inte lyckas lösa konflikten på ett konstruktivt sätt.  
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Samarbets- och kommunikationsförhållanden påverkas. Situationer kan uppstå 

där en part som följd av motsättningar bryter kontakten med den andre och 

överhuvudtaget inte talar om problemet. När detta händer i arbetslivet blir 

självklart kärnan i arbetet förstört och även för de utomstående eftersom trivseln 

på arbetsplatsen blir sämre. Även om konflikten bara ”berör” två individer eller i 

en större organisation två avdelningar, påverkas omgivningen negativt. Konflikten 

är oftast väldigt uppenbar och dess skepnad hålls sällan endast mellan de som 

utövar den. Den har en tendens att sprida sig bland utomstående som egentligen 

inte har med ”saken” att göra. Konflikten behöver inte alltid synas tydligt utan 

frånvaro av konflikter kan ge ett falskt intryck av att folk förstår varandra. Då och 

då hörs uttalanden som ”vi har inga konflikter i vår organisation” medan det för 

utomstående är uppenbart att konflikter pågår. Internt i organisationen kan man 

säkert känna att ”något är fel” men ha svårt att sätta fingret på vad det egentligen 

är. Problem och frustration skylls ofta på andra faktorer. Konflikter måste 

uppmärksammas för att kunna åtgärdas. Om man inte ser att det föreligger en 

konflikt och inte förstår dynamiken i den kan det vara svårt att hantera den 

konstruktivt. Konflikter, både öppna och dolda, kan vara ett symtom på att något 

är fel eller inte fungerar i organisationen, till exempel att man har problem knutna 

till förändringar eller kommunikations- och samarbetsproblem. (Larsen 2002) 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med detta arbete är att studera och belysa konfliktproblematik och 

konflikthanteringsprocessen på arbetsplatsen. Fokus kommer att ligga på vad 

som kan vara bakomliggande faktorer samt hur man kan hantera konflikter på 

en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Jag kommer att utgå från tre olika 

infallsvinklar: Organisation, individ och grupp.  

För att precisera syftet har fyra frågeställningar formulerats: 
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• Vilka organisatoriska faktorer har betydelse för hur konflikter uppstår och 

hanteras i arbetslivet? 

• Finns det vissa konflikter som är typiskt förekommande på arbetsplatser? Och 

i så fall vilka? 

• Hur kan den enskilda individen samt gruppen förbättra sin förmåga att 

hantera arbetsplatskonflikter? 

• Hur hanterar och förebygger man arbetsplatskonflikter på ett konstruktivt 

sätt?  

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Denna studie behandlar konfliktproblematik och konflikthantering. Den 

avgränsas till att endast behandla konflikter inom arbetslivet, hur dessa 

konflikter påverkar både den enskilda individen, gruppen och organisationen i 

stort. Arbetet fokuseras på hur dessa konflikter uppstår och på vilket sätt man 

bäst hanterar och förebygger dem på ett konstruktivt sätt. Studien behandlar ej 

konflikter som uppstår inom den privata ramen av relationer i arbetsgrupper, 

eller konflikter som är relaterade till individers privata intressen gällande 

arbetet. Eftersom arbetskonflikter är ett väldigt stort område med många olika 

punkter och grenar har jag även valt att helt utelämna fackets roll i 

konfliktsituationer samt arbetslagsstiftningens roll när det gäller konflikter på 

arbetsplatsen, detta för att inte göra studien alltför omfattande.  

 

1.3 DISPOSITION 

Föreliggande studie är uppdelad i sju kapitel. Det första av dessa kapitel är 

studiens inledning som innehåller syfte, frågeställningar, avgränsningar samt 

disposition. Detta ska hjälpa läsaren att få en inblick i studiens innehåll samt en 

vägledning för utgångspunkterna i studien.  Kapitel två presenterar 

metodkapitlet vilket innefattar studiens undersökningsmetod samt validitet, 

reliabilitet och etiska överväganden. Tredje kapitlet presenterar bakgrunden 
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som behandlar konfliktens mångsidiga begrepp utifrån grupp, individ och 

organisation. Kapitel fyra lyfter fram kommunikationen och dialogens roll i 

konfliktsammanhang. Kapitel fem behandlar hanteringen och förebyggandet 

mot arbetsplatskonflikter. I det sjätte kapitlet presenteras och analyseras 

resultaten av studien. Det sjunde och sista kapitlet innehåller samtliga 

slutsatser samt diskussion av studiens innehåll och resultat. Förslag till vidare 

forskning samt slutord är sista punkten i detta kapitel.   

 

2 METOD 

Detta kapitel beskriver hur jag gått till väga med denna studie. Inledningsvis redogör 

jag för min forskningsansats och forskningsstrategi. Vidare beskrivs vad jag gjort för 

att öka litteraturstudiens validitet och reliabilitet.  Slutligen beskrivs hur jag gått till 

väga för att samla ihop befintlig data till studien samt etiska överväganden som varje 

forskare måste ta hänsyn till vid en studie.  

 

2.1 FORSKNINGSANSATS OCH FORSKNINGSSTRATEGI  

Jag har i denna litteraturstudie utgått ifrån en deduktiv forskningsansats där 

jag använder redan existerande teorier och forskning om Konfliktproblematik 

och konflikthantering på arbetsplatsen. Litteraturstudie kändes som ett bra val 

för att få en djupare kunskap om detta problem. Vid valet av metodisk 

forskningsansats kan man använda sig utav kvalitativt eller kvantitativt 

angreppssätt. En kvalitativ ansats som metodisk forskningsansats baseras på 

mjukare data och studier där forskaren önskar att få en djupare förståelse inom 

valt forskningsområde. Med utgångspunkt för detta ansåg jag det naturligt att 

använda mig utav det kvalitativa angreppssättet som metodisk 

forskningsansats för min studie. I urvalet av litteratur, och strävan efter att 

välja relevant textmaterial till valt ämnesområde har utgångspunkten i 

huvudsak varit sociologi och socialpsykologi.  
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2.2 VALIDITET OCH RELIABILITET  

Litteratur studier bygger på att finna ett så relevant och trovärdigt textmaterial 

som möjligt. En forskare skall genom en litteraturstudie kunna återge och tolka 

andra författares texter samt se deras perspektiv. Validitet och reliabilitet berör 

främst frågor som hur text och litteratur har insamlats, tolkats och på ett riktigt 

tillförlitligt sätt kunnat återges. När en forskare väljer att göra en litteratur 

studie finns det även olika metodproblem som kan dyka upp på vägen. Att 

kunna tolka och förstå en annan författares text och finna den mest relevanta 

litteraturen till den befintliga studien kan ibland vara svårt eftersom det oftast 

finns väldigt mycket forskning om ämnet man valt att behandla. Ett annat 

metodproblem som kan påverka litteraturstudiens reliabilitet är att forskaren 

tolkar text som redan är tolkad. Utländsk litteratur kan i många fall tolkas på 

ett oriktigt sätt när texten sedan ska omvandlas till svenska. För att försöka öka 

studiens validitet och reliabilitet har samtliga sökord funnits genom databasen 

LIBRIS på Luleå tekniska universitet. I min sökning av utländsk litteratur har 

jag använt mig utav sökordens engelska motsvarighet. Samtlig litteratur har 

noggrant valts ut och har behandlats utan att på något sätt förvridas. 

 

2.3 DATAINSAMLING 

Vid datainsamling kan en studie baseras på både sekundär och primär data. 

Primär data är sådant som forskaren själv samlar in specifikt för det aktuella 

syftet. Eftersom jag gör en litteratur studie har jag ej använt mig utav detta. 

Min studie är baserad på sekundär data, vilket menas med redan insamlad 

data, som har samlats in av någon annan i likvärdigt syfte inom samma 

problemområde. Jag utnyttjade tillgänglig litteratur och redan insamlad data 

för att ta fram relevanta uppgifter för studien. Min studie baseras på tidigare 

forskning och befintlig litteratur, vilket har medfört att jag under arbetets gång 

kunnat bilda mig en bred uppfattning om detta problem. Litteraturstudien 
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genomfördes med hjälp av böcker från Luleå tekniska universitets bibliotek och 

Luleås stadsbibliotek. Litteraturen kompletterades även med artiklar inom 

ämnesområdet. För att hitta relevanta artiklar om detta använde jag samtliga 

sökord: Konflikter i arbetslivet, konflikthantering i arbetslivet, konfliktproblematik, 

organisationer, konflikter inom organisationer, arbetsmiljö, konfliktlösningar, 

konfliktbehandling.   

 

2.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etik och moral är två välkända och välanvända begrepp som alltid bör 

uppmärksammas och avhandlas vid en studie. Etik kan översättas som 

moralens teori men kan även tolkas som föreställningar om vad som anses vara 

rätt eller fel. Moral är de principer, normer och värderingar som bidrar till att 

bestämma en persons eller grupps handlingar i en konkret situation. Moral är 

något som gäller alla, till skillnad från etik som gäller vissa grupper.  Dessa två 

begrepp kan beskrivas som synonymer till varandra eftersom det är svårt att 

diskutera det ena begreppet utan att komma in på det andra. Vetenskapsrådet 

har utformat fyra stycken krav som gäller till skydd av individ vilket har till 

syfte att vägleda forskaren genom att tillhandahålla normer under studiens 

gång. Eftersom denna studie är en litteraturbaserad kunskapsöversikt utan 

respondenter är dessa krav något som inte innefattar min studie.  www.vr.se  

 

Men när det gäller den akademiska argumentationens etiska ideal så kan 

författaren genom denna typ av studie få möjligheten att framföra sitt 

påstående samt att man får chansen att vara med och tala om problemet och 

lösningen på det. Genom att kunna framställa sitt eget och andras arbete 

förhållandevis objektivt så höjer man sin egen trovärdighet. Författaren bör 

behandla alla källor så korrekt, nyanserat och nyktert som möjligt.  

(Rienecker & Jorgensen 2002) 

 

http://www.vr.se
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3 BAKGRUND 

Konflikter är ett mångsidigt begrepp som är svårt att definiera och som kan knytas till 

en rad olika förhållanden. Konfliktens innebörd är olika för alla människor. Jag lyfter i 

detta avsnitt fram hur begreppet kan definieras utifrån olika forskares teorier. 

Konflikter utifrån individ, grupp och organisation tas upp som en sista punkt i detta 

kapitel.  

 

3.1 BEGREPPET KONFLIKT 

Leneer Axelsson & Thylefors (2004) förespråkar en neutral definition av 

begreppet konflikt som ”en kollision mellan intressen, värderingar, handlingar 

eller inriktningar”. Ordet konflikt kommer från latinets conflictus som betyder 

sammanstötning, motsättning en kamp mellan olika krafter. En konflikt är helt 

enkelt en intressemotsättning som kan vara liten, stor, viktig eller oviktig.  

 

Larsen (2002) menar att det måste finnas ett ömsesidigt beroendeförhållande 

för att en konflikt skall uppstå. Med detta menar han att konflikter inte endast 

behöver uppstå för att två individer är oense om något, snarare för att en av 

parterna väntade sig eller på ett sätt som den andre anser är fel. Det måste 

finnas något att kämpa om för att det ska uppstå en konflikt (till exempel 

knappa resurser), samtidigt som de inblandade måste vara villiga att föra en 

kamp och ta de konsekvenser som det kan innebära.  

 

Jacobsen & Thorsvik (1997) menar däremot att en konflikt bara kan uppstå då 

det finns något som binder minst två individer samman och som tvingar dem 

att handla gemensamt. Larsen, till skillnad från Jacobsen & Thorsvik, 

framhäver att konflikter uppstår då parterna inser att möjligheterna är 

begränsade och att detta leder till att bara vissa kan få sina önskemål 

tillfredställda. Jacobsen & Thorsvik menar istället att en konflikt uppstår då det 
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finns en gemensam faktor mellan två individer där de gemensamt måste ta ett 

beslut.  

 

3.2 KONSTRUKTIVA OCH DESTRUKTIVA KONFLIKTER 

Larsen (2002) tar även upp att konflikter ofta ses som något fullständigt 

negativt, något som man till varje pris måste undvika eller försöka lösa så 

snabbt som möjligt. Detta synsätt kan hänga ihop med att många har en 

tendens att blanda ihop konflikt och aggression och skiljer inte heller mellan 

olika typer av konflikter, till exempel kognitiva, affektiva och destruktiva, eller 

på konflikter och oenighet. Kognitiva konflikter är ett exempel på goda 

konflikter som är både bra och nödvändiga för en positiv utveckling och 

problemlösning i ett team eller organisation. Goda konflikter stimulerar 

intresse och motivation och leder till bättre intern kommunikation på 

arbetsplatsen. Kognitiva konflikter leder även till att lösningar man normalt får 

fram är mer genomtänkta tack vare diskussion och eftertanke som äger rum i 

samband med dessa goda konflikter. När man träffar någon som starkt hävdar 

en annan åsikt än den man själv har tvingas man argumentera för sin egen 

uppfattning och tänka igenom denna på nytt, kanske tills man upptäcker 

svagheter och fel i den.  

 

Affektiva konflikter är nog det första man tänker på när man talar om 

problemkonflikter på arbetsplatsen. De är vanligtvis knutna till personliga 

förhållanden och relationer. De frambringar ofta starka känslor med direkta 

personliga angrepp. De kan leda till höga stressbelastningar och stjäl mycket 

energi från både den enskilde och teamet. Affektiva konflikter kan blomma 

upp ur alla sorters konfliktförhållanden, men svårast att hantera är de som 

hänger samman med starka, personliga värderingar. Larsen (2002) 
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Stora värderingsmotsättningar av grundläggande, existentiella art mellan 

chefer och medarbetare eller medarbetare inbördes kan lätt leda till ökad 

spänning och affektiva konflikter, särskilt om man upplever att man styrs eller 

pressas att göra något som strider mot egna grundläggande värderingar eller 

livssyn.  Negativa konflikter kan börja med att två eller flera är oense med 

varandra i en organisation. Argumenten blir starkare och icke-verbala uttryck 

används. Känslor aktiveras och argumentationen kan efter hand bli starkt 

känslomässig och personlig. Skällsord används och man kommer snabbt in i en 

affektiv typ av konflikt som efter hand kan trappas upp och ta en destruktiv 

vändning där prestigen kopplas in. De inblandade blir här lätt låsta i ett 

konfliktmönster som är svår att ta sig ur. En sådan utveckling är viktig att 

förhindra och, om den ändå inträffar, avbryta och lösa så fort som möjligt.  

Affektiva konflikter leder lätt till aggression, ilska, missförtroende, negativa 

förhållningssätt, cynism och undvikande. Eftersom detta försvårar en öppen 

kommunikation och har en destruktiv inverkan på mellanmänskliga relationer 

kan detta vara förödande för en arbetsplats. Många utvecklar stereotypa och 

felaktiga uppfattningar om varandra. Människor kan även utveckla en viss 

ängslan, känslighet och bitterhet mot varandra. Eftersom detta leder till 

missförtroende och dålig arbetstrivsel förekommer det ofta att man baktalar 

varandra, utför maktkamper, sabotage, uttalande av hot och råa maktkamper 

gentemot varandra. Affektiva konflikter bidrar till att många upplever starka 

och obehagliga känslor knutna till ångest och depressioner, speciellt när de 

tycker sig sitta fast i till synes olösliga konflikter. Svår stress och svårigheter att 

fungera socialt kan också tillkomma i situationer där man känner att man 

tappar greppet om konflikten. När konflikter uppstår förvandlas det enkla ofta 

till svårigheter där missförstånd uppstår lättare och oenigheter blir svårare att 

lösa. Larsen (2002) 
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Alla typer av konflikter kan bli destruktiva om deltagarna är missnöjda med 

resultatet och känner att de har gjort någon slags förlust som en följd av 

konflikten. Destruktiva konflikter stjäl energi från viktiga aktiviteter på 

arbetsplatsen och leder till oansvarlighet och olämpligt beteende, som mobbing 

och oförskämdheter. Destruktiva konflikter har en obehaglig tendens att 

trappas upp både i omfång och intensitet om de inte kontrolleras i rätt tid.  

Larsen (2002) 

 

3.3 KONFLIKTER PÅ INDIVIDNIVÅ 

Malten (1998) belyser att konflikter i huvudsak kan uppstå i tre olika nivåer, 

vilka är individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Konflikter på 

individnivå kallas för intrapersonell och detta sker inom individen. Individer 

som drabbas av konflikter på denna nivå upplever att hon/han står mellan två 

val eller utvägar. Det kan exempelvis vara ett val där individen känner sig 

kluven mellan vad som förväntas utav denne när det gäller dess yrkesroll. En 

lärare kan exempelvis känna sig kluven när förväntningar från skolledning, 

föräldrar och elever inte stämmer överens med de krav som kolleger och 

lärarfacket ställer. Varje dag så ställs vi inför olika val där vi är tvungna att 

agera och ta beslut, men det är inte alltid som vi märker det eftersom det är en 

stor del av vår vardag. När vi ställs inför dessa val klarar vi det i allmänhet bra, 

men när trötthet och andra fysiska och psykiska behov är nedsatta kan dessa 

val vara svåra att bemästra. Den mest påfrestande intrapersonella konflikten är 

när båda alternativen representerar något negativt där man måste välja något 

av valen. Exempel på en dubbel negativ konflikt kan vara att antingen säga 

upp sig även om man inte har något annat arbete eller att stå ut med en 

odräglig chef. Malten (1998) 
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3.4 KONFLIKTER PÅ GRUPPNIVÅ 

Konflikter på gruppnivå gäller oftast oförenligheter mellan människor som 

med annat ord kallas för interpersonella.  

Det finns enligt Malten (1998) sex olika typer av konflikter som kan uppstå på 

denna nivå. Dessa är: 

 

 

 

 

Dessa konflikter uppkommer när samarbetet mellan gruppen inte fungerar korrekt. 

Det kan vara konflikter som rör hur arbetsfördelningen ska delas upp, och hur 

gruppens olika deltagares förväntningar ser ut. Om man i grund och botten kan 

definiera vad konflikten handlar om blir det lättare att tackla den för att sedan 

förebygga den på ett konstruktivt sätt.  

 

kommunikationskonflikt 

 

Detta är den vanligaste typen av konflikt och bygger på missförstånd av olika slag. 

Konflikten antas ofta av någon part, utan att vänta på någon bekräftelse. Detta kan 

generera en verklig konflikt då den andra parten också kommer att uppfatta en 

konflikt. Arbetsplatser där det förekommer högt tempo är denna konflikt väldigt 

vanlig eftersom det höga tempot kan påverka människors förmåga att missförstå 

varandra. I vissa fall kan dessutom språksvårigheter förvärra situationen och orsaka 

pseudokonflikter. För att lösa kommunikationskonflikter är bra kommunikation och 

förståelse grundläggande.  

Exempel: Man gör antaganden om vad den andre personen säger eller gör, 

antaganden som ofta är felaktiga. 

Du kan: Genom att diskutera med ett – öppet sinne – och respekt för den andra 

parten så kan man lösa de flesta kommunikationskonflikterna, och även hindra att 

Kommunikationskonflikter Sakkonflikter 

Rollkonflikter Intressekonflikter 

Värderingskonflikter 

Strategikonflikter 



 19

konflikter uppstår. Genom att inte anta saker när man är osäker utan istället fråga 

vederbörande så kan man undvika många av dessa konflikter. När grupper arbetar 

tillsammans på en arbetsplats är det vanligt att kommunikationskonflikter uppstår 

eftersom var och en har egna föreställningar och förväntningar. Malten (1998) 

Sakkonflikt 

När medarbetarna har svårt att släppa sin bild av verkligheten hamnar de lätt i en 

strid om vad som är rätt och fel, bra eller dåligt. Det handlar om olika tolkningar av 

samma händelse eller samtal, snarare än relationsproblem. Olika referensramar är en 

bidragande orsak.  

Exempel: Konflikten kan handla om hur man ska utföra en arbetsuppgift, vilken 

metod som ska användas eller vad som är rätt och fel i en faktadiskussion. 

Du kan: Fokusera på mål och resultat i stället för metod för att signalera att det får 

finnas flera vägar till målet som alla är lika ”rätt”. Om det inte är möjligt tydliggör 

vilka regler, vilken policy eller metod som gäller. Malten (1998) 

Rollkonflikt 

Rollkonflikter handlar om bristande överensstämmande mellan faktiskt och 

förväntande beteende, ömsesidiga förväntningar som inte uppfylls eller vem som ska 

göra vad. Konflikten är oftast informella och berörs gruppens interna struktur. 

Rollkonflikter uppstår när avgränsningar och arbetsfördelningar är luddiga och 

oklara och där det är otydligt vad som ingår i olika yrkesroller.  

Exempel: Sara blir sur på Sven eftersom han inte gör avstämningar med kunderna 

varje vecka som hon anser är hans uppgift. Men Sven väntar på att den som han tror 

är kundansvarig ska göra det. En rollkonflikt leder till allmän frustration och 

försämrad effektivitet eftersom arbetsuppgifter både riskerar att falla mellan stolarna 

och göras dubbelt, av flera medarbetare. 
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Du kan: Bestämma och tydliggöra vars och ens arbetsuppgifter, ansvar och 

befogenheter. Malten (1998) 

Intressekonflikt 

 Intressekonflikter uppstår till skillnad från sakkonflikter när valmöjligheter rör 

immateriella ting, t ex intressen, såsom bra betalt, bra arbete, osv. 

 Intressekonflikter leder ofta till prestigekamp. En variant på intressekonflikt är 

rangordningskonflikter som handlar om meriter, ålder och liknande. 

Exempel: Omorganisationer och neddragningar leder nästan alltid till 

intressekonflikter. Någon kanske bli befordrad förbi någon annan eller så slås 

avdelningar ihop och plötsligt blir medarbetare ”över” och det uppstår konkurrens 

om tjänsterna. 

Du kan: Motivera varför beslutet fattats. Förklara bakgrunden. Det är lättare att 

acceptera ett beslut som är grundat på fakta och saklighet. Att sätta in stödåtgärder 

och visa på andra alternativ för dem som drabbats är viktigt för att motverka att de 

känner sig som förlorare. Malten (1998) 

Värderingskonflikt 

Värderingskonflikt är ofta den svåraste typen av konflikt att hantera eftersom den 

rör värderingar som ju är djupt rotade inom oss. Inom äldreomsorg är den här typen 

av konflikt väldigt vanlig. Värderingskonflikter går sällan att lösa eftersom dessa 

konflikter grundar sig på att parterna har olika värderingar. I dessa fall blir förmågan 

att kunna kompromissa väldigt viktig, för att inte konflikten ska bli ännu större.  

 

Exempel: Det kan handla om människosyn, religion, politik och kultur, och när dessa 

kolliderar uppstår en värderingskonflikt.  

Du kan: Acceptera din begränsning. Att få parterna att kompromissa utan att göra 

våld på sig själva är mycket svårt. Känn dig inte misslyckad om du inte lyckas. Vad 
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du däremot kan göra är att försöka få parterna att respektera varandra trots sina 

olika värderingar och lära sig att leva med dem. Malten (1998)  

 

Strategikonflikt 

 

Strategikonflikter handlar om hur gruppen gemensamt ska gå till väga för att nå ett 

visst mål. Det finns ofta många vägar att gå och olika medel att ta till för att nå det 

aktuella målet, och i detta finns alltid olika förväntningar från var och en som ingår i 

gruppen.  

 

Exempel: Det kan vara olika syn på hastigheten i förändringsarbetet eller skilda 

uppfattningar på innehåll och uppläggning av nödvändiga personalutbildningar. 

Du kan: Närma dig problemet öppet, förutsättningslöst och med aktivt lyssnande så 

dessa konflikter inte uppstår. Gruppen måste tillsammans arbeta aktivt för att ett 

gott samarbete ska kunna finnas.  

 

Samtliga konflikter är vanligast på arbetsplatser där många olika individer arbetar 

tillsammans. Vi söker alla bekräftelse och vill identifiera oss med varandra och 

gruppen. Ofta har dessa mest positiva effekter i arbetslivet, men det kan också få 

negativa följder som kan leda till destruktiva konflikter. (Malten 1998) 

 

3.5 KONFLIKTER PÅ ORGANISATIONSNIVÅ 

Malten (1998) anser att när det gäller konflikter på organisationsnivå finns det ofta en 

oförenlighet mellan idéer och verkligheten. Det kan exempelvis finnas brister när det 

gäller överensstämmelser mellan mål och agerande. Detta kan medföra så kallade 

system-, struktur-, och lojalitetskonflikter där de två förstnämnda formerna handlar 

om sådant som kontrollstyrning, regler och rutiner. Frågor kring lojalitet kan vara 

riktade gentemot organisationen likväl som samhället i stort. Det finns alltid skäl till 

att konflikter uppstår. Ofta är det något i systemet eller organisationen som gör att 
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konflikten blir uppenbar. En organisation är precis lika levande och kraftfull som de 

medarbetare som finns där. De konflikter som levs av medarbetare visar på 

organisationens känsligaste områden. Detta är särskilt om konflikter av likartat slag 

upprepas gång på gång, då finns det en anledning att undersöka de organisatoriska 

aspekterna. Ljungström & Sagerberg (2004)  

 

Många människor kan uppleva att vilken fråga som helst kan ge upphov till 

spänningar, som sedan leder till en konflikt. Detta är väldigt vanligt när man 

arbetar väldigt nära inpå varandra i en organisation. Kampen om resurser är 

något som lätt kan leda till konflikter, om exempelvis en arbetsledare behöver 

låna några medarbetare för att slutföra dagens arbete är det sällan någon annan 

grupp som vill hjälpa till. Konflikter uppstår lätt i organisationer när man 

samlar flera olika uppgifter i en gemensam enhet. Detta på grund av att dessa 

uppgifter skapar ett beroende mellan varandra. Specialisering och 

arbetsfördelning tenderar även att öka oenigheter mellan individer och 

grupper. Inom organisationer finns många olika aktörer med krav och 

önskemål vilket bidrar till många olika miljöer som är gjorda för konflikter att 

gro i. Organisationer som inte har en tydlig målbild som alla kan förstå medför 

att varje individ agerar utifrån sig själv vilket medför splittring i 

organisationen.  

 

Om arbetet består av att skapa tjänster eller kunskap blir uppfattning om mål 

och mätmetoder en vanligt förekommande konfliktorsak.  Måldiskussionen är 

en av de mest grundläggande för att du ska veta 

 

• Vad vi ska göra 

• Hur och när 

• Varför 

• Hur vi får klart för oss om vi har lyckats och i så fall i vilken grad 
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I organisationer där man inte diskuterar detta tillräckligt konstruktivt får man förr 

eller senare konflikter mellan individer, grupper och funktioner om vad som är 

viktigt och oviktigt, vad som leder framåt eller ej. Ljungström & Sagerberg (2004)  

 

3.6 ORGANISATIONSSTRUKTUR OCH KONFLIKT 

Jacobsen & Thorsvik (1997) synliggör att alla individer och grupper i en 

organisation till en viss grad är beroende av varandra. Men även att 

organisationen är beroende av individerna och grupperna som ingår i den.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Beroendecirkel inom organisationen av Jacobsen & Thorsvik (1997) 

 

Somliga står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra, med vilket 

menas att de är direkt beroende av varandra för att kunna genomföra uppgifter 

eller förverkliga mål. Andra är sekventiellt beroende av varandra vilket menas 

med att de är beroende av att andra har gjort sitt arbete innan de själva kan 

börja med sitt. Dessutom är alla i en och samma organisation beroende av 

samma resurspott. Därmed existerar en potential för konflikt i alla 

organisationer. Författarna menar även att den formella specialiseringen och 

arbetsfördelningen har en tendens att öka oenigheten mellan individer och 

grupper, beroende på var i organisationen, vilken avdelning och hierarkisk 

nivå som man befinner sig i. Detta bestämmer i hög grad vad man intresserar 

Individ Grupp 

Organisation 



 24

sig för och vilken information man får. Man kan med tiden se en tendens till att 

individer i en speciell enhet eller på en speciell hierarkisk nivå blir mer 

upptagna av sina specialiserade mål (ofta enhetens mål) än av organisationens 

överordnade huvudmål.  

Det tycks även finnas ett samband mellan hur många som omfattas av 

beslutsprocesser och graden av konflikt. Ett brett deltagande i beslutsprocesser 

från organisationens medlemmar tycks driva fram konflikter. För vissa kan 

detta förefalla paradoxalt, eftersom de ser ett stort deltagande i 

beslutsprocesser som en form av demokratisering på arbetsplatsen och ett sätt 

att avvärja konflikt. Förklaringen till sambandet mellan brett deltagande och 

konflikt tycks vara att själva deltagandet ofta leder till att konflikter kommer i 

dagen, vilket menas med att konflikterna lyfts från det osynliga till det synliga.  

Jacobsen & Thorsvik (1997) poängterar att belöningar kan skapa konflikter i 

organisationer. Ju mer osäkra kriterier för att tilldela belöning och straff är, och 

ju klarare incitamenten är knutna till vad man gör eller uppnår (i motsättning 

till vad man är), desto större är potentialen för konflikt.  

 

4 DIALOG OCH KOMMUNIKATION 

Då konflikter uppstår finns det alltid någon form av interaktion mellan de berörda 

parterna. Detta avsnitt lyfter fram kommunikationen och dialogens roll i 

konfliktsammanhang.  

 

Axelson & Thylefors (2004) menar att konflikter och kommunikation hänger 

mycket nära samman. Kommunikationens art och innehåll är en avgörande 

grundbult för i vilken riktning motsättningar mellan människor drar iväg. 

Kommunikation kan förebygga konflikter. Kommunikation avslöjar att det finns 

en konflikt. Kommunikation kan skapa konflikter. Kommunikation kan reparera 
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eller förvärra konflikter. Kommunikationen är framförallt främsta redskapet för 

att hantera och lösa konflikter.  

 

Larsen (2002) menar att kommunikation spelar en stor roll i de flesta 

konfliktsammanhangen. Missförstånd och kommunikationsproblem kan leda 

till konflikter, hålla dessa vid liv och försvåra lösningen. Missförstånd beror 

ofta på att parterna tolkar orden på olika sätt och i vissa situationer talar utifrån 

helt skilda ”världar”. Brist på kommunikation kan också leda till problem. Det 

finns en tendens att vi slutar kommunicera med människor som vi av någon 

anledning inte tycker om eller respekterar på arbetsplatsen. 

Dubbelkommunikation och språkliga oklarheter kan lätt leda till missförstånd 

och konflikter, särskilt om man är arg, ogillar motparten personligen eller inte 

litar på vederbörande. Kommunikationsförhållanden är något som alltid bör 

uppmärksammas. Övervakas och eventuellt styras av en tredje person, så att 

det blir en konstruktiv kommunikation, inte bara en ny omgång konflikter.  

Behovet av bra kommunikation på arbetet ökar ju mer komplext arbetslivet 

blir. Kommunikation anses vara en viktig faktor för att få nöjd personal och 

kvalitet i verksamheten.  

 

Enligt Isaacs (2002) är dialogen ett sätt att samtala där just samtalet är det 

centrala. Med detta menar han att fokus i en dialog är att förstå något på ett 

nytt sätt, inte att försöka finna en lösning på ett problem. Han poängterar att 

det ibland är nödvändigt att försvara sina åsikter men att detta sker i alltför stor 

utsträckning i organisationer vilket kan leda till att man pratar förbi varandra. 

Han menar att vid detta stadium har de inblandade stängt av lyssnarförmågan 

och fokuserar på att ihärdigt framhäva sina åsikter.  

 

Leneer Axelson & Thylefors (2004) förespråkar att konfliktsamtal snabbt 

utvecklas till en ”rättegång” där parterna intar motsatta och fixerade roller. Det 
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är anklagan från ”åklagaren” och försvar från ”advokaten” som gäller eller en 

strid mellan två ”försvarsadvokater”. Vars och ens låsta argumenteringar blir 

en kamp om att vinna eller förlora ”målet”. Parterna fastnar i en så kallad 

positionsförhandling, där de binder upp sig allt starkare till sin egen uppfattning 

utan att ta intryck av vad den andre säger eller vill. De skiljer även på 

monologen och den autentiska monologen. Monologen är självcentrerad, Vilket 

betyder att en ensidig tävlingsinriktad person lätt fastnar i sina egna åsikter och 

värderingar utan att vilja försöka förstå den andres synsätt. Man talar inte med 

varandra, utan förbi varandra. I den autentiska dialogen finns ingen känsla av 

att vara kontrollerad eller att vara ”ägd”. Var och en tillåts säga det de har på 

hjärtat och de respekterar varandras olikartade känslor och ståndpunkter. Man 

tolkar inte varandras olika uppfattningar som att man är personlig motståndare 

till varandra enligt iden ”den som inte är med mig är emot mig”.  Författarna 

anser att man bör sträva efter ett öppet arbetsklimat där alla öppet vågar och 

faktiskt går ut med sin uppfattning i olika frågor.  Detta kan enligt dem 

medföra en trygghet och ett positivt arbetsklimat då alla i en grupp vet var de 

andra står i olika frågor.  Genom att utveckla konsten att tänka tillsammans i 

organisationer menar författarna att man kan uppnå resultat och även utveckla 

organisationen på olika sätt. Med dialogen kan människor i organisationer 

förstå varandra bättre och på så sätt lösa befintliga konflikter som ligger och 

gror.  Larsen (2002) menar även att diskussionen kan bidra till att blottlägga 

obeaktade existerande problem som kan innebära fördelar och vara berikande 

för hela organisationen.  Nya sätt att angripa gamla problem och tillförande av 

nya idéer kan hjälpa organisationen att hänga med i utvecklingen.   
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5 KONFLIKTHANTERING 

Konflikter på arbetsplatsen är en vanlig företeelse som drabbar både enskilda individer, 

grupper och organisationen i stort. Konflikten kan vara positiv men när det gäller 

konflikter med destruktiv effekt behövs konstruktivt förebyggande för att förhindra 

dessa. Detta kapitel tar upp hur detta förebyggande kan se ut och hur den enskilda 

individen, gruppen och organisationen på bästa sätt kan förhindra att destruktiva 

konflikter uppkommer och hur de hanteras och förebyggs.  

 

5.1 FÖREBYGGANDET AV KONFLIKTER 

Som jag tidigare varit in på, är det lite för enkelt att bara säga att konflikter inte 

borde finnas och att vi därför bör göra allt för att förhindra alla slags konflikter.  

Särskilt gäller detta det som jag tidigare kallat för affektiva eller kognitiva 

konflikter, som i viss grad är önskvärda och nödvändiga för utvecklingen i en 

organisation. Dessa konflikter bör hållas under kontroll och användas 

konstruktivt. Det som man däremot bör lägga stor vikt vid, är att förhindra att 

onödiga resurser och tidskrävande affektiva konflikter uppstår. Särskilt gäller 

detta de som har en destruktiv effekt.  

 

Larsen (2002) synliggör att man på arbetsplatsen bör övervaka situationer där 

konflikter förekommer för att förbättra den psykosociala miljön, 

kommunikationen och samarbetsförhållandena. Man bör försöka reda ut var 

man har varandra och ge möjlighet för bästa möjliga kommunikation mellan 

personer och grupper. Teambygganden och teamutveckling rekommenderas 

för att bygga upp närhet, gemenskap och förtroende. Andra aktuella åtgärder 

kan vara utvecklingssamtal, chefsbytesseminarium, samarbetsseminarium, 

förutom allmän arbetsmiljö och antistressåtgärder. Man bör satsa på att vara i 

dialog om situationen på arbetsplatsen, planera och genomföra saker 
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tillsammans med full respekt för varandra, samt bygga upp nödvändigt 

förtroende och ett bra samarbete.  

 

Utvecklingssamtal 

Arbetsmiljöåtgärder 

Förbättringsåtgärder 

Seminarier 

Avdelningsmöten 

Organisationsutvecklingsåtgärder  

Konflikt och problemlösningsseminarium 

Teambyggande åtgärd 

Samarbetsseminarium 

Klimatåtgärd 

 

Figur 4. Åtgärder som kan fungera förebyggande på konflikter av Larsen (2002)  

 

Eftersom konflikthantering kan bli mycket kostsamt och tidskrävande är det 

normalt bättre att satsa på förebyggande. Förutom att detta normalt leder till 

att konfliktnivån sjunker, sker ofta det samma med stressnivån, något som i sin 

tur leder till hälsoproblem och sjukfrånvaro minskar. Larsen (2002) hävdar att 

det är viktigt att skapa en rad plattformar där olika förebyggande åtgärder kan 

genomföras under året. Vissa åtgärder kan förläggas på bestämda tider och 

andra under lämpliga intervaller under året då man tar upp aktuella frågor.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Förebyggande åtgärder.        
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5.2 KONFLIKTLÖSNING 

Hur effektivt man klarar av att hantera konflikter beror bland annat på hur väl 

man förstår den underliggande konfliktdynamiken som ofta kan skilja sig från 

det sätt på vilket konflikten uttrycks, samt om man har tillräckligt med 

kunskaper om konflikthantering så att man kan ingripa effektivt. En 

organisation som vill utvecklas måste lära sig att tackla sina konflikter. 

Konfliktlösningar är något som alla måste ta del av eftersom konflikter angår 

alla. Detta kan emellertid innebära en del motiveringsarbete eftersom inte alla 

till en början inser vikten av denna kunskap, eller att de angår dem.  

Larsen (2002)  

 

Det första man bör tänka på när det gäller konfliktlösning är gemensamma 

mål. Vissa mål är av strategisk och generell art. Men ett övergripande mål i 

konflikthanteringen är att avbryta den upptrappade och destruktiva spiralen 

och istället få igång en minskad och mer vänlig inriktning på konflikten. Detta 

specifika mål passar bra vare sig avsikten är att få kontroll över situationen, att 

minska kostnaderna med konflikten utan att förändra de grundläggande 

förutsättningarna, eller att om möjligt lösa konflikten.  För att kunna bygga upp 

nytt förtroende, försoning och en ny grund för gemensam framtid inom 

organisationen är naturligtvis det bästa att helt få slut på konflikten och 

orsaken till den. Det finns tre specifika mål i ett sådant sammanhang.  

 

 
 

 

 

 

 

Figur 5. Specifika mål för konfliktlösning av Larsen (2002) 
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Genom att arbeta preventivt kan man minska eller eliminera konfliktsituationer 

som har visat sig vara destruktiva. För att detta ska kunna genomföras är det 

en fördel att ha kunskaper om de händelser som utlöste konflikten och efter 

hand utvecklade konflikten till nuläget. Det som är särskilt viktigt är att kunna 

känna igen tidiga signaler, som användande av öknamn, oväntad irritation, 

undvikande, tillbakadragande och onormal rädsla, för att kunna gripa in i tid.  

 

Det andra målet är att begränsa konflikten genom att sätta gränser för vilken 

taktik och vilka ”vapen” som får användas. Det går till exempel att komma 

överens om att hålla den befintliga konflikten inom organisationen, att inte 

blanda in överordnad/nästa nivå i organisationen, inte förstöra för varandra 

genom hot eller fysiska maktmedel. Avsikten med att begränsa konflikten kan 

vara att skona omgivningen eller systemet/organisationen för destruktiva 

konflikter. Larsen (2002) 

 

Det tredje specifika målet är att bemästra konflikten - särskilt om det är svårt att 

lösa den och man kanske helt enkelt måste stå ut med den en tid. För många 

underlättar detta att prata med en nära vän för att minska pressen och få 

psykologiskt stöd. Samtalen kan även ha betydelse när det gäller att hitta 

alternativa sätt att hantera konfliktmotparten. Som tidigare nämnts, finns det 

ett beroendeförhållande eller en bindning mellan konfliktparterna som kan 

göra det svårt att dra sig ur. Larsen (2002) 

 

Axelson & Thylefors tar upp en problemlösningsmodell som utgör en bra 

grundstomme för konflikthantering. Den ger en struktur och en arbetsgång 

som absorberar oro och osäkerhet. Nedan är en modell av detta:  
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Figur 6. En problem och konfliktlösningsmodell av Axelson & Thylefors (2004) 

 

Ofta betraktar man inte konflikten som problemet utan man koncentrerar sig 

på vad man vill uppnå . Modellen utgår från en analys av de hindrande 

respektive underlättande faktorerna på vägen mot ett mål. För att man ska 

kunna åstadkomma en förändring måste förhållandet mellan dessa rubbas så 

att de främjande krafterna får större tyngd. Denna modell kan tyckas fokusera 

för mycket på problemen och hinder istället för att se möjligheter. Men 

modellen behöver inte användas så. Dess mål kan lika väl vara den 

förespråkande ”drömlösningen” . Problemlösningsmodellen är i sin natur 

logisk och rationell. Det bästa utfallet av den är ett gemensamt ansvar för att 

åstadkomma en problemlösning när det gäller konflikter.  
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5.3 TREDJE PART I KONFLIKTLÖSNINGSARBETET 

Axelson & Thylefors (2004) definierar tredje part som en ”neutral person som 

går in i en konflikt i syfte att hjälpa parterna att hantera deras konflikt”.  

Definitionen lyfter fram tre väsentliga egenskaper i tredje partsrollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Väsentliga egenskaper som bör finnas hos tredje part av Axelson & 

Thylefors (2004) 

 

Neutralitet är en förutsättning hos tredje part för att inte den personligen ska 

påverkas och inte ta parti för någondera part. Tredje part ska även ha förmågan 

att kunna hjälpa, i betydelsen bistå, parterna i deras konflikthantering. Hjälpen 

kan omfatta många olika typer av insatser.  

Att kunna hantera är det tredje och sista nyckelbegreppet när det gäller tredje 

partsrollen. Hanteringen inkluderar även andra resultat än de fullständiga 

”vinna – vinna” – lösningarna. Axelson & Thylefors (2004) 

 

Larsen (2002) anser att den tredjepersonen kan i hög grad bidra till att parterna 

angriper problemet istället för varandra. Konfrontation är det mest direkta 

sättet som parterna kan mötas på, eller som frågor, oro och känslor kan belysas 

på. En gemensam fokusering på problemet och viljan att göra något åt dem är 

grunderna för att en konflikt ska kunna förebyggas. En tredje person kan i 

detta sammanhang leda till bättre gemensam förståelse för de bakomliggande 
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orsakerna till konflikten, de taktiker som används, ämnen som tas upp (eller 

undviks) och inte minst konsekvenserna av konflikten. Tredje part kan vara 

chefen själv, någon annan inom organisationen, till exempel en kollega, 

skyddsombudet, utomstående medlare, personalchef eller en domare.  

Även om en tredje person kan vara till stor nytta i konfliktlösningsarbetet, är 

det inte alltid givet att parterna vill att en tredje person kallas in, och inte heller 

att parterna vill ha hjälp alls. En tredje part kan många gånger upplevas som en 

person som lägger sig i eller som ett nederlag att inte kunna lösa sina egna 

problem. Författaren menar att detta gäller särskilt om det finns mycket 

prestige med i bilden, eller när önskemålet om att ta in tredjepart kommer från 

någon utanför organisationen. Oftast kan motståndet mot en tredjeperson vara 

störst när parterna har kört fast och är rädda för att uppfattas som svaga.  

 

När konflikt och problemlösning ska sättas igång på allvar måste man få grepp 

om situationen. Som jag tidigare nämnt är bakgrunden och motiven oerhört 

viktiga för att en konflikt ska kunna hanteras och förebyggas. Allt detta för att 

få en gemenskap och god arbetsmiljö på arbetsplatsen.  
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6 RESULTAT & ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras resultaten från litteraturstudien. Jag kommer utifrån 

tidigare forskning och teorier analysera konfliktens betydelse på arbetsplatsen samt 

hur man hanterar och förebygger dem på ett konstruktivt sätt. Jag kommer att utgå 

från tre infallsvinklar när jag analyserar detta problem: Organisation - individ och 

grupp. Resultatet och analysen kommer att redovisas på följande sätt: Utifrån 

huvudfrågans fyra frågeställningar presenteras resultaten i samtlig ordning.  

 

6.1 Vilka organisatoriska faktorer har betydelse för hur konflikter uppstår och 

hanteras i arbetslivet?  

 

När det gäller konflikter på organisationsnivå menar Malten (1998) att det ofta 

finns en oförenlighet mellan idéer och verkligheten. Det är här som konflikten 

blir ett faktum eftersom dessa två olika synsätt krockar med varandra. När 

överensstämmelser mellan mål och agerande inte går ihop med varandra blir 

det en motsättning som får konsekvenser för både organisationen i stort, den 

enskilda individen och gruppen. Kontrollstyrning, regler och rutiner är vardag 

inom organisationen som för det mesta flyter på bra, men när det inte gör det 

blir konflikten uppenbar mellan dessa olika institutioner. Kampen om knappa 

resurser, specialiseringar och arbetsfördelningar inom organisationen skapar 

lätt osämja bland dess medarbetare på grund av att detta skapar ett beroende 

mellan varandra. Organisationer som inte har en tydlig målbild som alla kan 

förstå orsakar också förvirring hos medarbetarna vilket kan medföra splittring 

inom organisationen. Mål och medel inom organisationen är även en väldigt 

vanlig förekommande konfliktorsak eftersom det inom detta område 

diskuteras vad som ska göras, hur och när och varför. När detta inte diskuteras 

tillräckligt konstruktivt får organisationen förr eller senare konflikter mellan 

individer, grupper och funktioner om vad som är viktigt, oviktigt och vad som 

leder framåt och ej. Det tycks även finnas ett samband mellan beslutsprocesser 
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och konflik. Ett brett deltagande från organisationens medlemmar verkar vara 

en drivkraft när det gäller konflikter, på grund av konflikterna lyfts från det 

osynliga till det synliga när dessa beslutsprocesser äger rum. Men om inte det 

skulle finnas ett brett deltagande från organisationens medlemmar skulle inte 

organisationen fungera helt korrekt.  Konflikter på organisationsnivå kommer 

alltid att existera på arbetsplatser. För att inte förstöra arbetets betydelse måste 

dessa hanteras på ett konstruktivt sätt. 

 

6.2 Finns det vissa konflikter som är typiskt förekommande på arbetsplatser? Och i 

så fall vilka? 

 

Arbetsplatser där olika individer arbetar nära inpå varandra skapas ofta konflikter 

som påverkar de inblandade på olika sätt. Det kan många gånger vara positiva 

effekter i arbetslivet, men det kan också få negativa följder som kan leda till 

destruktiva konflikter om de inte tas under kontroll vid ett tidigt skede.  

 

Malten (1998) menar att samtliga konflikter i arbetslivet uppkommer när samarbetet 

mellan grupper och individer inte fungerar korrekt. Arbetsplatser där det 

förekommer högt tempo figurerar konflikten ofta kring kommunikationen mellan 

medarbetarna. Det höga tempot på arbetsplatserna påverkar människors förmåga att 

missförstå varandra, samt att vissa språksvårigheter även kan förvärra situationen . 

När individer inte har samma referensram uppkommer ofta sakfrågor på 

arbetsplatsen som kan orsaka osämja när medarbetarna har svårt att släppa sin bild 

av vad de tycker är rätt och fel, bra eller dåligt. Bristande överensstämmande mellan 

vad som förväntas av var och en kan ofta orsaka heta diskussioner om 

rollförväntningarna och arbetsfördelningen är luddiga och oklara. Konflikten är här 

oftast informell och berör främst gruppens struktur. Ålder och rangordning på 

arbetsplatsen är en variant på intressekonflikt som också är väldigt vanlig . Det berör 

immateriella ting såsom bra betalt, meriter, bra arbete som ofta leder till en 
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prestigekamp mellan medarbetarna. De som arbetat länge inom organisationen kan 

ofta tyckas ha mer att säga till om när det gäller arbetssituationen än de som är färska 

på arbetsplatsen. Eftersom de flesta arbetsplatserna har en blandning av äldre och 

yngre individer är denna konflikt väldigt vanlig. De äldre anser sig ha mer 

erfarenhet och kunskap inom arbetet medan de yngre anser sig ha färskare kunskap 

än de äldre. Det blir här en krock som lätt leder till konflikter som inte alltid är så lätt 

att ta itu med.  

Värderingskonflikter är den svåraste typen och ofta den allra vanligaste av alla 

konflikter på arbetsplatsen.  Eftersom den rör djupa värderingar inom oss och 

grundar sig på att parterna har olika värderingar är den många gånger svår att 

hantera och lösa. Hur organisationen, individen och gruppen gemensamt ska gå till 

väga för att nå ett visst mål orsakar även osämja då dessa vägar är väldigt många.  

 

Eftersom det alltid kommer finnas olika förväntningar från var och en som ingår i 

organisationen kommer denna typ av konflikter alltid finnas. Frågan är bara hur 

dessa konflikter ska behandlas och hanteras på bästa sätt.  

 

6.2 Hur kan den enskilda individen samt gruppen förbättra sin förmåga att hantera 

arbetsplatskonflikter? 

 

Organisationen, den enskilda individen och gruppen är alla beroende av varandra 

för att kunna genomföra sitt arbete. För att detta ska kunna fungera måste alla bli 

medvetna om hur vardagliga konflikter ska hanteras på arbetsplatsen.  

Malten (1998) menar att det första som måste införas och spridas ut i alla 

organisationer är kunskapen om konflikter. Varje enskild individ och grupp måste 

öka sin självinsikt och självmedvetenhet om vad konflikter egentligen innebär och 

hur de ter sig i arbetslivet. Genom att diskutera med ett öppet sinne och respekt för 

den andra parten kommer man långt på vägen. Genom att inte anta saker när man är 

osäker utan istället fråga vederbörande kan i många fall göra så att konflikter 
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undviks. För att förstärka gruppens och individens samarbete bör även 

arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter tydliggöras för att uppnå en god arbetsvilja 

och arbetsmiljö. Sedan gäller det även att var och en accepterar sin begränsning, 

vilket menas med att man bör kompromissa inom sitt arbetsteam för att få respekt 

och tilltro till varandra.  

 

Gruppen och den enskilda individen måste tillsammans arbeta aktivt för att ett gott 

samarbete ska kunna existera. Att lyssna och förstå andras värderingar är ett stort 

steg på vägen för att undvika konflikter. Man bör närma sig det befintliga problemet 

öppet, förutsättningslöst och med aktivt deltagande.  

 

6.3 Hur hanterar och förebygger man arbetsplatskonflikter på ett konstruktivt sätt?  

 

För att förstärka denna frågas syfte påpekar jag än en gång att det är för enkelt att 

säga att konflikter inte borde finnas och att vi därför bör göra allt för att förhindra 

alla slags konflikter. En del konflikter är både nödvändiga och önskvärda för 

utvecklingen i en organisation. Dessa konflikter bör därför hållas under kontroll och 

användas konstruktivt för att inte onödiga resurser och tidskrävande affektiva 

konflikter uppstår. Det är konflikterna med destruktiv inverkan som ska förhindras 

och förebyggas.  

 

Man bör inom alla organisationer övervaka situationer där konflikter förekommer 

för att förbättra den psykosociala miljön, kommunikationen och 

samarbetsförhållandena. Larsen (2002) menar att teambygganden och 

teamutveckling rekommenderas för att bygga upp närhet, gemenskap och 

förtroende. Utvecklingssamtal, chefsbytesseminarium, samarbetsseminarium och 

antistressåtgärder är andra aktuella åtgärder som borde finnas på alla arbetsplatser.  
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Det anses även viktigt att skapa plattformar där olika förebyggande åtgärder kan 

genomföras under året. För att kunna klara av och hantera konflikter på 

arbetsplatsen måste man även förstå den underliggande konfliktdynamiken.  

Eftersom konflikter angår alla på en arbetsplats är det viktigt att alla medverkar i 

arbetet mot konflikter. Den klassiska problemlösningsmodellen av Axelson & 

Thylefors (2004) är en bra grundstomme att följa när det gäller konfliktlösningar 

eftersom modellen underlättar faktorerna på vägen mot ett mål.  

Den ger organisationen ett gemensamt ansvar att åstadkomma en 

problemlösning för den aktuella konflikten. Genom att arbeta preventivt, 

bemästra och begränsa konflikten kan man i hög grad skona omgivningen eller 

systemet/organisationen för destruktiva konflikter. Vissa konflikter kan även 

vara svåra att lösa sinsemellan eftersom båda parter ofta anser sig ha rätt i 

frågan. Då kan det vara bra att ta i en tredje part som går in i konflikten i syfte 

att hjälpa parterna att hantera deras konflikt.  

 

När konflikt och problemlösning ska sättas igång på allvar måste man få grepp 

om situationen. Som jag tidigare nämnt är bakgrunden och motiven oerhört 

viktiga för att en konflikt ska kunna hanteras och förebyggas. Allt detta för att 

få en gemenskap och god arbetsmiljö på arbetsplatsen. En organisation som vill 

utvecklas måste lära sig att tackla sina konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Annars kan det både bli kostsamt och svårt att genomföra detta förebyggande. 
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7 DISKUSSION 

Diskussions delen syftar till att ge en inblick i hur jag som författare upplever studiens 

innehåll samt slutsatser och analys av arbetet.  

 

Syftet med uppsatsen var att studera och belysa konfliktproblematik och 

konflikthanteringsprocessen på arbetsplatsen. Fokus har legat på vilka faktorer 

som ligger bakom dessa konflikter och hur man på bästa möjliga sätt hanterar 

dessa på ett konstruktivt sätt. Ambitionen var även att synliggöra hur 

organisationen, individen och gruppen påverkas, hanterar och på bästa sätt 

förebygger dessa arbetsplatskonflikter. Organisationen/arbetsplatsen skulle 

inte existera utan redskap, det vill säga individen och gruppen. Dessa tre är alla 

beroende av varandra för att kunna slutföra arbetet. Det går inte att sålla bort 

något utav ovanstående när man studerar arbetsplatskonflikter eftersom dessa 

tre utgör själva kärnan i problemet. Individen är en komplex varelse som alltid 

definierar sig med sin omgivande närmiljö, i detta fall arbetsplatsen. Vi 

påverkas mycket av vårt arbete, och även våra medarbetare. Åsikter och 

förväntningar kan många gånger påverkas av andra och av organisationen i 

stort, beroende på hur vi ser på den aktuella saken. Men om alla individer 

skulle rätta sig efter varandra skulle det inte finnas något som heter 

arbetsplatskonflikter. Jag anser att konflikter i lagom dos kan vara bra för 

organisationen eftersom konflikter kan bidra till att förslag som läggs fram 

förbättras genom aktivt deltagande och olika åsikter. Det gäller bara att försöka 

komma överens om vad som ska göras och hur genom att hålla en bra nivå på 

diskussionerna. Eftersom alla individer har olika bakgrunder, behov, krav och 

erfarenheter som ska gå samman i en arbetssituation är det inte konstigt att 

konflikter uppstår. Organisationen med dess maktstruktur, kultur och struktur 

påverkar individen i hög grad där motsättningar även skapas.  
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7.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Med tanke på att denna studie är en litteraturstudie behandlar den endast 

tidigare forskning och teorier om problemet arbetsplatskonflikter. Den 

behandlar även ämnet arbetsplatskonflikter i stort och specialiserar sig ej på 

någon särskild arbetsplats eller sektor.  Det skulle vara intressant att genomföra 

en kvantitativ undersökning av detta problem med inriktning för en särskild 

sektor eller arbetsplats där medarbetarna själva får belysa ämnet 

arbetsplatskonflikter och hur detta ter sig på den aktuella arbetsplatsen.  

Det skulle även vara intressant att se hur fackets och arbetslagstiftningens roll 

ser ut i detta sammanhang.   

 

7.2 SLUTORD 

Det jag ville belysa i detta arbete är att arbetsplatskonflikter alltid kommer att 

finnas eftersom det alltid kommer att finnas skilda meningar, förhoppningar 

och önskemål hos alla individer som ser olika ut för var och en. Det är för 

enkelt att säga att arbetsplatskonflikter helt och hållet ska förebyggas och 

förgöras eftersom det många gånger kan vara positivt för både organisationen, 

individen och gruppen. Även om dessa arbetsplatskonflikter ofta är av negativ 

art går det inte att helt och hållet att stänga av, eftersom de alltid kommer 

finnas de som tycker annorlunda än en själv. Det gäller att hantera dessa 

konflikter och verkligen förstå vad som ligger bakom för att kunna förstå och 

förebygga dem. Kunskapen om konflikter behöver spridas ut i alla 

organisationer för att få en balans om när och hur man ska förebygga dem.  
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