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Sammanfattning  

 

Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen - Organisation, 15 HP vårterminen 
2014 

Titel: Konflikter på arbetsplatsen – Yttrande, hantering och positiva effekter 

Författare: Monica Vänesköld & Malin Forsman 

Studien har sin utgångspunkt i konflikter med syftet att undersöka hur organisationer 
arbetar med konflikthantering i praktiken och synliggöra positiva effekter som kan 
komma ur en medveten hantering av konflikter. 

Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt med en kvalitativ undersökningsansats 
där elva intervjuer ligger till grund för empiri. Merparten av respondenterna arbetar i 
olika ledande befattningar. Övriga är verksamma i yrkesroller som anses ha speciell 
kunskap inom ämnet. Valet av intervju ligger till grund för att få en helhetsbild i hur 
organisationer kan arbeta med konflikthantering, eftersom konflikter är komplext och en 
konflikt sällan är den andra lik. 

Större delen av teorin inriktar sig på framgångsrik hantering av konflikter och dess 
effekter. Det redogörs även för forskning som visar vad en omvänd situation kan ge för 
utfall. Detta för att ytterligare motivera och ge tyngd åt att kunskap i konflikthantering 
är ett viktigt ämne. 

Arbetet med att nå ett forskningsresultat har arbetats fram genom tre teman, 
konfliktyttrande, konflikthantering och positiva effekter. Dessa är återkommande genom 
studien och sammanlänkar empirin ned teorin. 

Forskningsresultat visar att konflikthantering till stor del handlar om kommunikation, 
att lyfta problematik till ytan och synliggöra. Det kan innefatta att skapa en bra 
arbetsmiljö genom delaktighet, tydliga riktlinjer och en tillåtande miljö. 
Konflikthantering måste vara medveten och hanteras utifrån kontexten. Det kan 
innefatta såväl ett mindre samtal som omplacering, när konflikten gått för långt. 

Konflikter kan bidra till att människor får nya insikter om sig själva och andra, lär sig 
parera saker de möter och att grupper kan fungera bättre ihop. Det kan även bidra till 
verksamhetsutveckling då problemområden synliggörs. 

 

 

 

 
 



Abstract 
 

Degree Project, Business Administration, Bachelor – organization 15 HE Credits,  
spring term 2014. 
 

Title: Conflicts in organizations – expression, handling and positive effects 

Authors: Monica Vänesköld & Malin Forsman 

The study is based on the conflicts that explore how organizations deal with conflict 
management in practice and highlight the positive effects that can come from a 
conscious handling of conflicts. 

The study has a hermeneutic approach with a qualitative research approach where 
eleven interviews form the basis of empiricism. Most of the respondents working in 
various management positions. Others are active in professional roles that are 
considered to have special knowledge of the subject. The choice of the interview is the 
basis for getting an overall picture of how organizations can work with conflict, because 
conflict is complex and conflict are rarely ever the same. 

Most of the theory focuses on successfully managing conflict and its effects. It also 
presents research that shows what a reverse situation can give the outcome. This is to 
further motivate and give weight to that knowledge in conflict management is an 
important topic. 

Efforts to reach the research has been developed by three themes, conflicting opinion, 
conflict and positive effects. These are recurrent through the study and link the 
empirical down theory. 

Research shows that the conflict is largely about communication, raising problems to 
the surface and visibility. This can include creating a good working environment 
through participation, clear guidelines and a permissive environment. Conflict must be 
aware and managed based on the context. It may include both a smaller call transfer, 
when the conflict has gone too far. 

Conflicts can help people gain new insights about themselves and others, learn to parry 
things they encounter and that groups can work better together. It can also contribute to 
organizational development in problem areas visible. 

 

 

 

 
 



Förord 
Tänk vad fort tiden gått! Efter tre år av lärorika studier är det nu dags att avrunda, knyta 
ihop kunskapssäcken och avsluta med en ”Grande finale” genom examensarbete i 
företagsekonomi. Det har varit en lärorik, tidskrävande och berikande resa att få sätta 
sig in i och studera ett eget valt ämne. Vi vill passa på att tacka de fantastiska 
respondenter vi kommit i kontakt med och som har berikat oss med sina erfarenheter 
och synsätt inom ämnet konflikter. Utan Er hade detta arbetet inte varit möjligt. Vi vill 
även framföra ett tack till vår handledare Bengt Kjellén som har fungerat som 
”bollplank” och som har gett oss respons på vårt arbete vilket bidragit till 
vidareutveckling. Vi väl även tacka vår examinator Anna-Karin Olsson som med sin 
lugna trygga hand har kunnat besvara våra frågor när vi dykt upp vid Ditt kontor, lätt 
förvirrade. Vill även framföra ett tack till de opponenter som kritiskt har granskat 
arbetet och som bidragit till att vi hela tiden har kunnat arbeta med förbättringar under 
denna process. Sist men inte minst, vill vi tacka våra familjer och vänner som funnits 
som stöd för oss med allt vad det innebär i vardagspusslet. 

 

Malin Forsman, Monica Vänesköld 

Högskolan Väst, Trollhättan 
23 maj 2014 
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1. Inledning 
I den inledande delen av studien redogörs för bakgrunden till ämnesvalet. Det leder vidare till en 
problemdiskussion som mynnar ut i studiens forskningsfråga.  

 

1.1 Bakgrund 

Konflikter är något grundläggande och ingenting som kan undvikas, det är en naturlig 
del i den mänskliga interaktionen. När en oenighet påverkar vårt liv och vårt 
välbefinnande blir det en konflikt (Ljungström & Sagerberg 1991). En brittisk studie 
från 2011 (André, 2014) visar att chefer lägger upp emot 42 procent av sin arbetstid på 
konfliktrelaterade samtal och att även arbetstagare spenderar omkring 2,1 timmar per 
vecka på att lösa konflikter. Därmed tar konflikter oerhörda resurser från organisationer 
och är ett aktuellt ämne. 

Som personalekonomer har vi lätt för att se fördelar med medvetet arbete gällande 
konflikthantering. Förutom de rena ekonomiska kostnaderna som lätt kan relateras till 
konflikter i form av tidsåtgång och minskad effektivitet kan ett medvetet arbetssätt även 
ge mjuka värden som kan resultera i konkurrensfördelar.  

Konflikter kan bidra till att upprätthålla en optimal nivå av stimulering och aktivering 
bland organisatoriska medlemmar. Dessutom kan förekomsten av konflikter i en 
organisation uppmärksamma problemområden, vilket kan leda till ett sökande efter 
lösningar och förbättringar som kan ge fundamentala förändringar inom organisationen 
(Weider-Hatfield et al. 2006). 

Då organisationer kan ta till sig konflikter på ett bra sätt och hantera dem på ett sunt vis, 
finns möjligheter för att inhämta viktig information om hur organisationen och 
medarbetare mår. Det sägs idag att personalen är en organisations viktigaste resurs men 
följs det? Konflikter kan ge organisationer många negativa effekter, vi är övertygade om 
att konflikter kan bidra till mycket gott. Det handlar inte om en reducering av konflikter 
utan att vända synsättet på konflikter till en positiv kraft. Inte ignorera för att ge sken 
om en harmonisk och konfliktfri arbetsplats, utan istället att lyfta åsikter, diskutera, 
tänka nytt, vara öppen för andra människors synsätt.   

Om organisationer börjar bemöta och ta till sig konflikter i en större utsträckning än 
tidigare och får en förståelse över att konflikter kan vara något gynnsamt och bra. Kan 
detta bidra till en utveckling och ett lärande för såväl organisationen som dess 
medarbetare. Det kan ge effekter av ett bättre klimat som ökar anställdas 
arbetstillfredsställelses och därmed ökar deras produktivitet. Vi anser att en effektiv och 
medveten hantering av konflikter kan bidra till att positiva effekter skapas. Som André 
(2014) menar kan konflikter till och med vara tecken på en sund arbetsmiljö, därför att 
det sällan uppstår i en icke-engagerad miljö. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Konflikter är en viktig del av organisationer och medvetenheten kring konflikter måste 
lyftas för att skapa en tydlighet kring dess påverkan på organisationer. Forskarnas 
förändrade syn på konflikter som positiv energi måste bli mer implementerad bland 
organisationers medarbetare. Den forskning som vi tagit del av visar stora negativa 
effekter av icke-hanterade konflikter. Det skapar en förståelse över ämnets relevans och 
ger en insikt i att konflikter bör hanteras och inte ignoreras.  

Om organisationer inte har en strategisk hantering gällande konflikter kan det medföra 
att organisationen förlorar konkurrensfördelar, brister i kvalitetsstyrning, får en minskad 
produktivitet, hög personalomsättning samt dåliga relationer på arbetsplatsen. Det ger 
organisationen stora ekonomiska och känslomässiga förluster (Gupta et al. 2011). 

Aktivt arbete med konflikter kan bidra till ett öppet arbetsklimat där anställda inte är 
rädda för att uttrycka sig. Öppenhet kan medföra kreativitet och innovation genom att 
våga gå utanför ramar för att lära nytt samt att se nya möjligheter. Ökad medvetenhet 
och genom att lyfta konflikter till ytan med en bra hantering kan bidra till fördelar för 
organisationer. Vinning i den bemärkelsen att det stärker individer, grupper, skapar tillit 
och kan skapa ett ökat förtroende (Andersen 2004).  

Individer i en grupp som genomgått konflikter utvecklas och får nya livserfarenheter 
som medför lärdom. Även organisationerna kan dra nytta av konflikter, genom att dra 
lärdom av dem och eventuellt upptäcka problem i organisationen som kan förbättras och 
förebyggas för framtiden. Det positiva ur konflikter kan ses som en bidragskedja till 
positiva effekter, om individer och organisationer är mottaglig för att ta emot och 
inhämta informationen som uppstått av konflikterna. 

Komplexiteten vid konflikter gör det svårt att finna en lösning på problemen eftersom 
konflikter är mångfacetterade och ingen är den andra lik. Genom att lyfta frågor kring 
ämnet och inte bara se nackdelar kan en ökad förståelse och kunskap kring konflikter 
växa fram. Kunskap som medför att vi i större utsträckning ser konflikter som något 
som tillför positiva effekter, genom den utveckling och det lärande som kan ske då 
hantering av konflikter sker på ett bra sätt. 

För en ledare är det viktigt att vara medveten om konflikter och konflikthantering för att 
kunna arbeta med konflikter på ett aktivt och effektivt sätt. Därmed förebygga negativa 
utfall och istället skapa effektivitet. I dagens samhälle med en hård konkurrens om 
marknaden är det viktigt att leverera positiva resultat.  
  
Konflikter är något som inte går att undvika när människor integrerar med varandra. Det 
är av väsentlig betydelse att chefer har redskap för att hantera konflikter och insikt i att 
konflikter kan hanteras på olika sätt (Ahrenfelt & Berner 2010). 

7 
 



1.3 Forskningsfråga 

För att besvara vår huvudfråga har vi valt att dela upp frågan i underrubriker som 
gemensamt ska bidra till att besvara huvudfrågan. 

Hur kan organisationer hantera konflikter och vilka positiva effekter kan skapas? 

• Hur yttrar sig konflikter? 
• Hur kan organisationer hantera konflikter? 
• Vilka positiva effekter kan skapas genom konflikthantering? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra positiva effekter som kan komma ur en medveten 
hantering av konflikter. Vi vill undersöka hur organisationer arbetar med konflikter i 
praktiken. Lyfta upp konflikters yttrande i syfte att skapa en förståelse kring begreppet 
och vad konflikter kan bidra till.  
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2. Metod 
Avsnittet förklarar tillvägagångssättet vid studiens utformning. Vi redogör för vilket 
vetenskapligt synsätt och ansats som ligger till grund. Vidare ges en empiri presentation och en 
redogörelse för vad som ligger till grund för tolkningen. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt, som grundar sig i tolkning. Inom 
samhällsvetenskapen står hermenologin för teori och metod när det kommer till tolkning 
av människors handlingar och att förstå dessa utifrån kontexten. En konflikt är inte den 
andra lik, inte heller människorna som konflikten berör. Därmed bör konflikter studeras 
utifrån ett öppet tolkande synsätt snarare än en redogörelse för absoluta sanningar. Ett 
hermeneutiskt förhållningssätt där tolkning ligger till grund innebär att våra egna 
erfarenheter och vår förförståelse påverkar rapportens utformning (Bryman & Bell 
2013).  

Den kvalitativa metoden är en grundläggande forskningsmetod inom hermeneutiken där 
fokus vanligtvis ligger på ord och inte siffror vid insamlingen och analysen av data. 
(Bryman & Bell, 2013). Valet av en kvalitativ metod gjordes för att få en helhetsbild 
och en djupare förståelse i ämnet. Genom insamling av teori och empiri, i form av 
intervjuer, har strävan gått mot en ökad förståelse av konflikter och hur de bör hanteras. 
Konflikter är ett komplext ämne som kan hanteras på många olika sätt vilket motiverar 
valet av en kvalitativ metod. 

Arbetet med datainsamlingen har skett genom teman som följs studien igenom och ger 
struktur. Dessa utgår ifrån forskningsfrågorna och behandlar konfliktyttrande, 
konflikthantering och positiva effekter. (se figur 1).  I arbetets inledande skede valdes 
ett brett perspektiv för att öka den allmänna kunskapen i konflikter. Empiri har vägts 
gentemot teori och utifrån det gjordes våra tolkningar. Det är vår bild av resultatet som 
speglas i tolkningen, detta då vi är präglade av våra erfarenheter och vår bakgrund. Med 
detta menar vi att våra arbetslivserfarenheter och privata livserfarenheter kommer på ett 
omedvetet sätt påverka vår studie tillviss del. 

 

2.2 Undersökningsansats 

Studien har haft en kvalitativ inriktning där intervju är vald som metod. En kvalitativ 
intervju syftar till att identifiera kännetecken eller förklaringar samt att ta del av 
respondenters uppfattningar kring något fenomen (Patel & Davidson, 2003). En 
kvalitativ inriktning där intervju är vald för att det har medfört en förståelse för den 
kontext som respondenterna befann sig i. Det har även bidragit till en ökad förståelse för 
den sociala verkligheten (Bryman, 2013). Den kvalitativa forskningen har gett en bild 
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av hur individer upplever, tolkar och strukturerar sin omgivning i relation till tidigare 
erfarenheter och till livet i omvärlden (Backman, 2011). Den kvalitativa inriktningen 
har gett gynnsamma förutsättningar i att ta del av respondenternas syn på konflikter. 
Intervjuerna har även medfört en inblick i det praktiska arbetet, vilket har bidragit till en 
förståelse gällande konflikter och dess hantering.  

 

2.3 Insamling av empiri 

Insamlingen av primärdata ligger i empirin där intervjuer har utförts för studiens syfte 
(Björklund & Paulsson, 2003). Vi valde att intervjua personer i olika ledande 
befattningar samt personer med speciell kunskap i konflikthantering. Personer i ledande 
befattning valde vi eftersom tidigare forskning har påvisat att chefer och ledare lägger 
en stor del av sin arbetstid på konflikter och dess hantering. Övriga respondenter valdes 
för att ge en bredare bild och komplettera chefernas syn på konflikter. För att finna 
respondenter till studien har vi dels utgått ifrån våra egna kontaktnät och kontaktat 
personer som vi ansett passade in på våra kriterier. Vårt främsta krav var att 
respondenterna skulle arbeta på en ledande position. De skulle även vara en variation av 
män och kvinnor, åldrar och erfarenhet samt branscher och nivå på chefskap. Några av 
respondenterna är uttagna för att vi ville få chans att intervjua personer med andra 
kunskaper i konflikthantering då vi anser att det ger en tyngd och en bredd i studien. Det 
gav oss en chans att stämma av om det praktiska arbetet och ledarnas syn på konflikter 
motsvarar teorier och arbetet kring konflikter. Respondenterna presenteras vidare i 
empiriavsnittet. 

Vi har genomfört semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Vi använde oss 
av en intervjuguide (se bilaga 1) med förskrivna frågor som skulle besvaras men med en 
inställning att vi kunde frångå guiden om det ansågs av vikt för intervjuns resultat. Valet 
av intervju ligger i att vara öppen för de svar vi delgavs. En mer strikt intervjumetod 
anser vi begränsar informationsflödet och inte ger utrymme för följdfrågor, vilket 
minskar insikten i sin helhet.  

Vid planeringen och genomförandet av intervjuguiden använde vi oss av 
områdesprincipen där olika teman (Dalen, 2008) presenteras i studien. Våra teman som 
har bestått av konfliktyttrande, konflikthantering och positiva effekter återkommer i 
studiens struktur. 

Innan intervjuerna genomfördes har vi gjort provintervjuer. Anledningen var att 
undersöka om intervjuguiden besvarade de frågor vi ville få svar på samt prova 
användarvänligheten för frågornas utformande. Vissa korrigeringar genomfördes och 
förbättrades till de verkliga intervjuerna (Dalen, 2011).  

Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att öka tillförlitligheten i empirin och 
för att inte viktiga delar skulle gå förlorade. Intervjuerna har genomförts enskilt vid 
personliga möten, avskärmade från distraktionsmoment. Detta för att respondenterna 
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skulle känna sig bekväma och därmed kunde uttrycka sig fritt. Vid ett personligt möte 
har information utöver det talade ordet, i form av kroppsspråk, tonläge, sinnesstämning, 
ironi med mera kunnat komma tas i beaktning (Bryman & Bell 2005).   

 

2.4 Etik 

Med hänsyn till respondenterna har dessa anonymiserats och enbart presenterats med 
yrkestitel. Vid inledningen av intervjuerna informerades respondenterna om studiens 
syfte och dess uppdrag. Det har klargjorts att medverkandet i studien är frivillig och att 
respondenterna när som helst kunde avbryta intervjun. Anonymitet har utlovats och 
respondenterna har informerats om intervjuns ljudupptagning. De berörda 
respondenterna har även informerats om att deras svar endast kommer att användas till 
studiens ändamål. Studien bygger på grundläggande etiska riktlinjer för intervjuer enligt 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Bryman 2013). 

 

2.5 Tolkningsprocessen 

Vid bearbetningen av data, har vi valt att utgå ifrån tidigare forskning. Forskningen har 
gett oss en förståelse kring ämnet och utifrån teorin har en intervjuguide sammanställts 
som följer studiens teman. Guiden bygger på insamlad teori vilket har gjort det möjligt 
för oss att se likheter och skillnader från tidigare forskning och med vår studie. Det har 
bidragit till en uppfattning att organisationer i större utsträckning ser konflikter som 
något positivt. Utifrån tidigare forskning och vår insamlade empiri har vi kunnat få en 
inblick i den aktuella situationen. Bearbetningen av vårt empirimaterial gjordes med 
hjälp av transkriberingar, dessa skrevs senare ut på olikfärgade papper. Detta för att 
hålla isär de olika respondenterna. Därefter letade vi efter likheter, skillnader och 
mönster i svaren. Sammanställningen skedde även utifrån intervjuguidens teman för att 
säkerställa att vi höll oss inom respektive område och att vi fick med allt. Alla citat som 
användes markerades, vilket gjorde det lätt för oss att se att vi inte missat något viktigt 
samt att vi fick med det som var väsentlig. Med hjälp av den aktuella forskningen och 
informationen från våra genomförda intervjuer har tolkning gjorts över hur 
konflikthantering kan användas för att skapa positiva effekter för organisationer. 
Tolkningsprocessen förklaras vidare i figur 1. 

 

2.6 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten vid en kvalitativ studie består av fyra delar. Trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2013). 
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Trovärdigheten uppfylls genom att säkerställa kvalité i såväl val av respondenter som 
tidigare forskning.  

Genom användning av granskade artiklar inom området, där nästan samtliga är utgivna 
under de senaste åren, bidrar till tillförlitlighet. Respondenterna arbetar i ledande 
befattningar eller har specialkunskap. De antas därför ha insikt i ämnet. Att 
respondenterna trots skillnader i bakgrund, åldrar, branscher och erfarenhet ändå gett en 
entydig bild ger resultatet trovärdighet. Valet av användning av intervjuguiden gjorde 
att tillförlitligheten stärktes då vi försäkrade oss om att vi undersökt det vi verkligen 
ville veta (Thurén 2010). Genom provintervjuerna och korrigeringar av guiden ökade 
även medvetenheten kring hur frågorna fungerade och att vi fick svar som 
överensstämde med studiens syfte. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att 
säkerställa att ingenting missades. Intervjuerna medförde upprepningar som ledde till 
teoretisk mättnad (Bryman & Bell 2013). Studiens interna trovärdighet ligger i att 
forskningens observationer stämmer överens med det teoretiska avsnittet (Bryman, 
2013).  

Överförbarhet syftar till om resultatet kan tillämpas vid andra kontexter (Bryman & Bell 
2013). Konflikter är en grundläggande mänsklig faktor och förekommer i alla 
organisationer. Studien grundar sig i de enskilda respondenternas uppfattningar men då 
de representerar olika branscher, åldrar, kön och yrkesroller har det bidragit till en bred 
bild. Överförbarheten är stor då konflikthantering grundar sig i det mänskliga beteendet 
där grundläggande behov styr. Respondenternas svar bekräftar likheter mellan olika 
kontexter. Överförbarheten anses därför hög i svenska organisationer.  

Pålitlighet syftar till om liknande resultat skulle kvarstått då studien genomförts vid ett 
annat tillfälle (Bryman & Bell 2013). Då resultatet utgår ifrån tolkning är det möjligt att 
en liknande studie skulle få ett annat utfall men de viktigaste resultaten har ändå varit 
grundläggande i sammanhanget och skulle troligtvis beröras igen.  

Konfirmering syftar till studiens objektivitet, att egna värderingar inte påverkat studien 
på ett avgörande eller felaktigt sätt (Bryman & Bell 2013). Studien har eftersträvat 
objektivitet där egna åsikter och uppfattningar har lagts åt sidan till fördel för de resultat 
som framkommit. Studien grundar sig i tolkning vilket innebär att en viss subjektivitet 
trots allt har varit svårt att undvika.   
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3. Teori 
Stycket inleds med redogörande av de motiv som ligger till grund för valen kring studiens 
litteraturinsamling. Centrala begrepp förklaras för att läsaren ska få en grund inför fortsatt 
läsning. Därefter kopplar vi tidigare forskning till studiens forskningsfrågor. Slutligen förklarar 
tolkningsmodellen vårt tillvägagångssätt.  

 

3.1 Litteraturinsamling/Struktur 

Litteraturinsamlingen som innefattar teori och vetenskapliga artiklar startade redan 
under två fördjupningskurser i organisation, Förändring och lärande i organisationer 
samt Struktur och strategi i organisationer. Vi valde då att fördjupa oss i ämnet 
konflikthantering ur ett allmänt perspektiv. Vid ett senare skede gick inriktningen mot 
att även innefatta effekter av konflikthantering. Insamlingen bestod mestadels av 
vetenskapligt granskade artiklar, sekundärdata (Bryman & Bell, 2013).  Dessa hämtades 
ur Högskolan Västs databaser, ABI Inform, Emerald och ProQuest. Nyckelord som 
används är: conflict management, conflict learning, conflict development, organization, 
conflict impact, conflict resolution, conflict style, conflict models, conflict prevention, 
management med mera. Vi har tagit del av examensarbeten på kandidat- och 
magisternivå för att finna inspiration till studien. I den inledande fasen användes även 
litteratur av icke-vetenskaplig karaktär, för att få inspiration och då det behövdes 
förklaringar till grundläggande begrepp. Dessa källor har i viss mån används i det 
inledande stycket.  

Studien grundar sig i en utgångspunkt av konflikter som ett neutralt begrepp. Det är 
hanteringen kring konflikter som avgör om utfallet blir positivt eller negativt. Vi ser stor 
nytta med att koppla konflikthantering till positiva effekter. Ett ämne som för de flesta 
klassas som negativt kan med hjälp av insikt och kunskap i frågan omvandlas till positiv 
energi och därmed skapa ringar på vattnet mot en effektivare arbetsplats. Huvuddelen 
av teorin inriktar sig på framgångsrik hantering av konflikter och dess effekter. Vi 
redogör även för forskning som visar vad en omvänd situation kan ge för utfall. Detta 
för att ytterligare motivera och ge tyngd åt att kunskap i att konflikthantering är ett 
viktigt ämne.  

I studien behandlas begreppet konflikt som motsättningar mellan människor, mellan 
jaget eller något som ligger i organisationens struktur (Maltén, 1998). Med 
Konflikthantering menas det förhållningssätt som ledare och chefer väljer att angripa 
fenomenet. Positiva effekter står i sammanhanget för personliga och organisatoriska 
fördelar som kan förknippas till hanteringen av konflikter. 

Efter en allmän diskussion kring konfliktyttrande följer forskning som redogör för olika 
strategier kring konflikthantering där de inledande styckena behandlar konflikthantering 
som grundar sig i personlighet. De nästkommande styckena berör istället strategier som 
utgår ifrån bestämda aktiviteter, vilka är allmänna och ser likadana ut oberoende av 
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konflikternas art och individers personligheter. Den avslutande delen av teorin syftar till 
att redogöra för de positiva effekter som kan komma ur konflikter. 

 

3.2  Hur yttrar sig konflikter? 

När individer deltar i engagemang eller aktiviteter är det oundvikligt att konflikter 
uppstår. Oavsett om det är av socialt, kulturellt, ekonomiskt, politiskt eller av 
administrativt slag så är konflikter en naturlig del. Att konflikter uppstår vid mänskliga 
möten är en naturlig del och en direkt följd av den mänskliga interaktionen (Aloysius, 
2013). 

Konflikter kan leda till gräl, slagsmål och oroligheter, där följder kan yttra sig i bland 
annat hat, ekonomisk obalans, brist på resurser och hälsoproblem. Vid konflikter är 
argumentationen en mindre del, det är själva konflikten i sin helhet som bidrar till de 
huvudsakliga oroligheterna. Personlighetsdrag har påverkan på konflikter (Ibid). En 
individ som är nöjd med tillvaron är inte i samma utsträckning benägen att dra med 
andra i sin negativa syn. Den som är missnöjd kan med en negativ kommunikation 
skapa konflikter vilket kan grunda sig i försök att få med andra i att tycka likadant. 
Detta beteende kan grunda sig i ett inlärt mönster där personen letar efter något som 
föder konflikten och agerandet ligger då i personlighetsdraget (Aloysius, 2013). 

Konflikter kan uppstå ur bristande kommunikation, fel ordval där någon kan känna sig 
förtryckt eller kränkt. Otydlighet eller odefinierade arbetsbeskrivningar kan vara en 
bidragande orsak till att arbetsplatskonflikter uppstår. Även en obalans mellan 
familjeliv, att inte vara tillräckligt tillgänglig för familjen, barnen eller för familjens 
välfärd kan bidra till konflikter. Familjära konflikter mellan till exempel makar, 
föräldrar och barn kan knytas till andra delar som bidrar till begränsade resurser. De kan 
handla om tid, pengar och utrymme. Bristen av resurser kan leda vidare till 
interpersonella konflikter där de mänskliga behoven inte blir tillfredsställda. Konflikter 
kan även yttra sig genom att individer kämpar för att nå personliga mål vilket kan 
medföra oförmåga att se till exempel familjeförhållande eller organisatoriska mål som 
ska uppnås. För att konflikter ska kunna lösas är den viktigaste faktorn en bra 
kommunikation (Aloysius, 2013). 

 

3.3  Hur kan organisationer hantera konflikter? 

Forskningen var länge inriktad på reducering av konflikter men idag har ett skifte skett 
kring synen på konflikter (Altmäe et al. 2013). Idag inriktar sig forskarna på hantering 
av konflikter istället för reducering vilket innebär en minskning av konflikter och dess 
omfång. Genom att använda sig av energin och engagemanget som uppstår vid 
konflikter kan möjligheter till förändring och utveckling ske.  
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Konflikter kan vara både positiva och negativa för organisationer menar Aloysius 
(2013). Brockman et al. (2011) menar däremot att konflikter varken är bra eller dålig. 
Det väsentliga är att det handlar om hanteringen kring konflikter och inte det faktum att 
konflikter existerar. 
 
En icke-hanterad eller sämre hantering av konflikter kan bli kostsamt för de involverade 
personerna och organisationerna. Konflikter kan även bidra till dåligt rykte utanför den 
egna organisationen. Konflikter som hantera på ett bra sätt leder till konstruktiva 
resultat (Brockman et al. 2011). Godkännandet av att konflikter kan generera positiva 
resultat, om den förvaltas rätt, har lett forskare att överväga olika metoder eller 
strategier som kan hantera mellanmänskliga och organisatoriska konflikter (Weider-
Hatfield et al.2006). 
 
Uppsättningar eller indelningarna kring konflikthantering återkommer i forskningen och 
kategorier är mer eller mindre densamma i västvärlden men kan skilja sig åt 
kulturmässigt Hittills har de flesta empiriska bevis på konflikthantering utgått ifrån ett 
västerländskt perspektiv (Nguyen & Yang, 2012). Med globaliseringen som grund är 
det viktigt att förstå hur organisatoriska konflikter kan hanteras på olika sätt. En viktig 
aspekt är att ta hänsyn till kontexten. Kultur, arv, ålder, kön och andra motsatser 
kommer alltid att påverka (ibid). 

Konflikter i organisationer är ett genomgripande fenomen som genomsyrar en mängd 
organisatoriska processer och resultat. I studien (Nguyen & Yang, 2012) jämfördes 
asiatiska normer vid konflikthantering med amerikanska. Här kan nämnas att många 
kineser ser goda relationer med medarbetare som oerhört värdefullt. De värdesätter 
social harmoni högt, vilket kan bidra till en generalisering att kineser kan undvika 
människor med vilka de har meningsskiljaktigheter eller göra en medveten ansträngning 
att inte diskutera känsliga ämnen. Undvikande strategi har en positiv nyans i 
östasiatiska kulturer. Det grundar sig i respekt av den andres integritet. Ur ett 
västerländskt synsätt har samma strategi en lägre status där den individualistiska 
amerikanen föredrog offensiv taktik. De fann att amerikanerna var mer benägna att 
diskutera en arbetsplatskonflikt direkt medan deras kollegor i Hongkong var mer 
benägna att försöka involvera högsta ledningen i lösningen. Sammanfattningsvis har 
tidigare forskning gett empiriska bevis för tvärkulturella skillnader i stilar för 
konflikthantering, vilket innebär att vissa konflikthanteringsstilar inte är allmänt 
lämpliga av kulturella skäl.   

Människors personlighet kan enligt forskarna Brown et al. (2013) avgöra hur individer 
ser på och hanterar konflikter. Till exempel menar de att utåtriktade människor inte 
undviker konflikter, de närmar sig konflikter med en samverkande attityd, vilket kan 
liknas vid öppenhet för att lösa problem. De anser att utåtriktade människor tenderar till 
att konfrontera och kompromissa i konfliktfyllda situationer samt att de har en högre 
benägenhet att agera flexibelt samt främja diskussioner. En grupp som består av 
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utåtriktade personer kommer med större sannolikhet att lyfta problemområden till ytan. 
Parterna kommer att samarbeta för att lösa konflikten genom konstruktiv diskussion. 
 
 

3.3.1 CMM (Conflict Management Modes) 

En av de mest populära modellerna som fortfarande används över hela världen för att 
studera beteendet i konfliktsituation är Thomas och Killmanns (1978) CMM (Conflict 
Management Modes) Altmäe et al. (2013) Här beskrivs fem olika sätt att förhålla sig till 
konflikter. Konkurrerande, samarbetande, kompromissande, tillmötesgående och 
undvikande. Beroende på känslor och attityder, kan lösningar på konflikter förena 
parterna eller tvärtom, separera dem. Ett stort antal studier undersöker sambandet 
mellan CMM och individuella och organisatoriska egenskaper, till exempel kön, ålder, 
yrke och etnicitet. Som exempel kan nämnas att män ofta använder en mer undvikande 
stil än kvinnor. Äldre människor tenderar också att undvika konflikter. Dessutom spelar 
kulturell bakgrund, traditionella värderingar och sociala normer en betydande roll i valet 
av rätt metod för konflikthantering.  
 
 

3.3.2 Differentierade konfliktstilar 

Xiao-Hong et al. (2012) beskriver differentierade konfliktstilar som kan ses som 
likheter med modeller eller strategi för att hantera konflikter. Stilarna delas in i fem 
grupper:  

• Den integrerande/samarbetande stilen, hyser en hög oro för sig själv och även 
om andra människor. 

• Den dominerande/tävlande stilen symboliserar av att personen upplever en oro 
för sig själv men bryr sig mindre om förbättringar av de anställdas 
arbetstillfredsställelse. Den dominerande konflikthanteringsstilen där 
medarbetare visar en hög grad av att ta hand om sig själv och ignorerar andras 
känslor. Detta innebär att den anställde försöker möta sina egna intressen och 
inte tar hänsyn till hur konflikter påverkar andra.  

• Den kompromissande stilen känner oro för sig själv och andra. Stilen 
kännetecknas av att medarbetaren ger upp sina egna intressen för att se till 
gruppens bästa. Hitta ett gemensamt intresse därmed kunna enas och hitta en 
lösning. Anledningen till att personen väljer denna strategi i konflikten grundar 
sig helt enkelt i den höga graden av omtanke för andra och för sig själv. 

• Den undvikande stilen upplever en låg oro för sig själva och andra. Vilket gör att 
konflikter inte hanteras. Stilen kännetecknas av en oförmåga att se samband. 

• Den integrerande konflikthanteringsstilen där medarbetare har en hög grad av 
att bry sig om sig själv och andra, medför i konfliktstrategier att dessa personer 
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vill föra konflikter för en "vinn-vinn-situation” genom att integrera för att lösa 
problemet.  

• Den tillmötesgående stilen har en låg oro för sig själv men en hög oro för andra. 
Konfliktstilen har en tendens till att sätta andras intressen främst medan de egna 
intressena får komma i efterhand. Här är det andras behov som går före de egna 
intressena. 
 

Genom att använda integrerande och kompromissande konflikthantering ger det effekter 
som ökad arbetstillfredsställelse. Medan dominerande och tvingande konflikthantering 
ger negativa samband med arbetstillfredsställelse (Xiao-Hong et al. 2012). Den 
integrerande strategin för konflikthantering förbättrar arbetsinsatserna när lösningen av 
konflikten ger gynnsamma förhållanden för båda parterna (Atteya, 2012). 
Tillfredställelsen från att lösa konflikter kan leda till att individer förutom att lösa 
konflikten kan känna en högre arbetstillfredsställelse som även kan bidra till 
gynnsamma effekter på bättre prestation och resultat (Meyer, 2004).  

3.3.3 Kommunikation 

Samtal är en viktig del vid konflikter. Kudonoo et al. (2012) skriver att det kan bidra till 
att anställda lär sig att vara mer öppna i samspelet mellan varandra. Kommunikation kan 
bidra till att chanserna ökar för att konflikter ska leda till positiva resultat. Vidare lyfts 
även feedback som en viktig del för att lyckas med hälsosamma konflikter. Genom 
effektiv kommunikation som handlar om att de involverade parterna kan lyssna aktivt 
på varandra och ställa relevanta frågor medför förståelse för att parterna ska uppfatta 
saker på samma sätt. Det inger även respekt för varandra och skapar möjligheter för att 
se helheten samt bidrar till att fatta förnuftiga beslut där inte känslor ligger i fokus. 
Dessa delar kan enligt Kudonoo et al. (2012) bidra till nya idéer för effektiv 
problemlösning och beslutsfattande. 
 
Att kommunikation är en viktig byggsten vid konflikthantering bekräftas även av 
Celuch et. al. (2012) som menar att hantering av konflikter symboliserar 
kommunikation, öppenhet och delaktighet. Där kommunikationen är grundläggande för 
en organisations framgång och den har en given roll för en effektiv hantering av 
konflikter. Omvänt är bristande kommunikation istället en källa till konflikter. Ett 
exempel kan vara när relevant information inte delas med berörda parter. Personer eller 
arbetsgrupper kan uppleva situationen som uteslutande ur såväl beslutsprocessen som 
hela organisationen. Känslan av att stå utanför kan resultera i missförstånd med 
frustration som följd. Öppen kommunikation kan istället vara en viktig signal som 
motiverar och bidrar till gemensam problemlösning.  
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3.3.4 Arbetstagarinflytande 

Deltagande eller arbetstagarinflytande kan ge positiva effekter som minskat motstånd 
mot förändringar (Pardo-del-Val et al. 2012). Begreppet hänvisar till 
arbetstagarinflytande vid beslutsfattande. Det sker bland annat genom att be samtliga 
medlemmar i organisationen att tänka i ett strategiskt sätt och att ta fullt ansvar för 
kvalitén på sitt eget arbete. I huvudsak är arbetstagarinflytande en ledarstil där chefer 
möjliggör inflytande i beslutsprocessen till organisationens övriga medlemmar och 
därmed ger inverkan på förändringen. Delaktighet hjälper dessutom till att öka 
effektiviteten eftersom det underlättar förståelsen av behovet och betydelsen av 
förändringen. Desto mer individen kan besluta om form och riktning hur förändringen 
ska bli, desto mer känner de sig delaktiga i beslutsfattandet.  
 

3.3.5 Arbetsglädje 

Xiao-Hong et al. (2012) beskriver att arbetsglädje kan fungera som förebyggande 
strategi för arbetet med konfliktarbete. Arbetsglädje beskrivs som den allmänna 
inställningen till arbetet. De menar att trivsel är en av de viktigaste och mest 
betydelsefulla funktioner i organisatoriskt beteende och inom psykologin. Det är mer 
troligt att en person som känner arbetsglädje kommer fortsätta behålla den vid en 
konflikt. Arbetstillfredsställelse har kopplats till arbetsplatsers resultat med ett ökat 
organisatorisk engagemang. Arbetstagare med höga nivåer av arbetstillfredsställelse är 
mer benägna att engagera sig i organisationen. Dessutom har dessa personer minskad 
benägenhet att söka annat arbete och minskad benägenhet att lämna organisationen.  
 
 

3.3.7 Engagemang 

Engagemang är något som intresserat även Soieb et al (2013). De menar att engagerade 
medarbetare har en viktig påverkan för att öka produktiviteten och därigenom bidra till 
större lönsamhet. En engagerad arbetskraft innebär även mindre konflikter. Det uppnås 
genom kommunikation och medling som kan behandla konflikter mer effektivt och 
konstruktivt. Meningsskiljaktigheter mellan en arbetsgrupp som övergår till konflikter 
är problematiska, särskilt när olika generationer, kön eller hierarkier av anställda 
använder sin egen stil för att lösa konflikter. Medlemmar i organisationen som vill 
fungera effektivt på alla nivåer, inte bara inom organisationen, måste de skaffa sig 
kunskap i konflikthantering. Effektivt ledarskap kräver interpersonell färdighet särskilt 
inom områdena problemlösning vid konflikt, motivation, kommunikation och effektivt 
lyssnande. De menar att det är särskilt viktigt under den latenta fasen, strax innan den 
utlösande fasen till konflikter sker. Konflikthantering är alla faktorer som kan bidra till 
en upplösning av konflikten såsom problemlösning eller att åstadkomma förbättringar 
för kommunikation. Konflikthantering är därmed en test av ledares sociala kompetens. 
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3.4  Vilka positiva effekter kan skapas genom konflikthantering? 

Konflikter är något som kan medföra gynnsamma effekter till organisationer då de 
hanteras på rätt sätt (Weider-Hatfield et al. 2006) och (Kudonoo et al. 2012).  Tidigare 
forskning påvisade att konflikter var något som ansågs som negativt (Kudonoo et al. 
2012).   Senare forskning tyder istället på att konflikter kan innebära positiva och 
produktiva delar som kan ge effekter på organisationskultur och därigenom främja 
hälsosamma konflikter. Även Weider-Hatfield et al. (2006) anser att den moderna synen 
på konflikter är att det kan vara en positiv kraft i organisationer, om den hanteras på rätt 
sätt. Välhanterade konflikter kan bidra till bättre beslutskvalitet inom organisationer.  
 
Förutsättningarna för att bidra till hälsosamma konflikter är att det utförs i en 
organisation som värdesätter positiva effekter av konflikter. Genom att lära sig hantera 
konflikter effektivt kan det leda till en god investering för intrapersonella och 
interpersonella relationer. Det ger även effekter av ett bra arbetsklimat och genererar 
framgång för kulturen inom organisationen (Kudonoo et al. 2012). 
 
Lärande som kan relateras till arbetsplatskonflikter beror på hur synliga konflikter är för 
individer. Det synliga handlar om de intryck och om den tolkning en individ kan göra 
av situationen, vilket ger uttryck i vilket lärande och vilken utveckling som är möjlig. 
Desto mer som synliggörs av konflikten och hur många frågor en person ställer vid en 
konflikt har en avgörande betydelse för både lärande och utveckling. Forskning visar att 
konflikter leder till fyra områden kring lärande och utveckling (Jordan & Lundin, 2001). 

 
• "Lärande om vad som händer/kan hända i konflikter, och hur man kan hantera det. 
• Lärande om andra personer, och hur man kan hantera dem. 
• Lärande om hur organisationer fungerar, och hur man kan förändra dem. 
• Lärande om en själv, hur man fungerar och kan utvecklas." (Jordan & Lundin 
2001, s.73). 

 
Dessa områden kan delas in i två riktningar. Den första kopplingen går mot lärande om 
omvärlden och hur den kan hanteras. Den andra kopplingen handlar om lärande i den 
inre världen. Resultatet (Ibid) visar att vissa personer inte såg något positivt alls med 
konflikter, medan andra ansåg att konflikter bidragit till att det lärt sig något.  
 
I vissa fall bidrog konflikter till en insikt om att världen inte är så bra som man kan tro, 
vilket medförde negativa illusioner. Andra upplevde att de fick negativa sinnesintryck 
av konflikter vilket medförde en realistisk bild av verkligheten. Det i form av att det 
hjälpte personer att se hur verkligheten ser ut och vad som kan förväntas av arbetslivet. 
Genom en upplevelse av konflikt som lett till en realistisk syn på konflikten har ett 
lärande skett. Insikt som kommit ur konflikten har bidragit till att nya föreställningar 
kring omvärlden getts. Forskningen (Ibid) visade även att personer hade fått nya 
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erfarenheter genom konflikter som de kommer ha nytta av i framtiden. Konflikter anses 
även ha gett en ökad medvetenhet samt en förmåga att reflektera. 
 
Personer som varit involverade i konflikter lär sig att utforma regler för hur de kan 
förhålla sig till tillvaron och för att klara sig under de rådande omständigheterna. 
Konflikter kan användas vid lärandet av hur andra människor och grupper fungerar 
respektive kan fungera. Dessa insikter kan användas för att orientera sig bättre, till 
exempel att tidigare kunna lägga märke till destruktiva mönster och därmed ha bättre 
möjligheter till att undvika att hamna i oönskade situationer. Lärande som handlar om 
slutsatser och insikter om yttre och inre tillstånd bygger på ett horisontellt lärande. 
Lärande medför att individer blir skickligare och mer kapabla till att orientera sig i 
tillvaron på ett medvetet sätt. Individer utnyttjar bara en bråkdel av den förmåga som 
finns till att lära och utvecklas utifrån de konflikterfarenheter som de tillförskaffat sig. 
För att en konflikt ska bidra till ett lärande krävs det att den enskilde individen finner 
motivation och engagemang till att vilja lära (Jordan & Lundin, 2001). 
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3.5 Tolkningsmodell  
 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 
                                                                                                         (Figur 1, egenutformad modell) 

 

Utifrån vår tolkningsmodell har aktuell forskning sammanställts inom området 
konflikthantering. För att underlätta databearbetningen har vi utgått ifrån teman 
konfliktyttrande, konflikthantering och positiva effekter. Vi har arbetat genomgående 
utifrån våra teman där även empirin har bearbetats på samma sätt, syftet med detta har 
varit att ge en tydlig struktur. Det första temat är valt för att klargöra vad konflikter är 
och hur de yttrar sig. Det ger en ökad förståelse för ämnet och lägger grunden för 
kommande teman. Temat konflikthantering handlar om olika förhållningssätt och 
strategier kring konflikter. Här nämner vi även hur organisationer kan arbeta 
förebyggande. I det sista temat har vi sammanställt de positiva effekter som är kopplade 
till konflikter och som bygger på föregående tema, det vill säga konflikter som 
behandlas på ett bra sätt. Med grund i teori och empiri diskuterar vi och tolkar 
informationen. Delområden utifrån teman knyts ihop och svarar på forskningsfrågan: 
Hur kan organisationer hantera konflikter och vilka positiva effekter kan skapas? 

 

  

TEORI TEMAN EMPIRI 

Konfliktyttrande 

Konflikthantering 

Positiva effekter 

FORSKNINGSRESULTAT 

Hur kan organisationer hantera konflikter och vilka positiva 
effekter kan skapas? 
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4. Empiri 
I följande avsnitt redogörs för primärdata i form av resultat ifrån intervjuerna. Vi inleder med 
att presentera upplägget av empirin, följt av en presentation av respondenterna och vilka motiv 
som föreligger dessa val.  

 

4.1 Empiripresentation struktur 

Presentationen av empiriresultatet har utformats utifrån tolkningsmodellens teman. 
Bearbetningen av empirin har skett genom noggrann utsållning av citat som lyfter det 
viktigaste inom våra teman. Därefter har resultaten sammanfattas och viktigare citat har 
lyfts för att stärka hur verkligheten speglas. Sammanställningen av empiriresultaten har 
kategoriserats för att se likheter och skillnader och därefter har tolkning skett för att 
hitta relevans och för att lyfta det som varit viktigast inom respektive tema. 

 

4.2 Presentation av respondenter 

Den empiriska insamlingen, primärdata, skedde i form av elva stycken intervjuer. 
Respondenterna är utvalda på grund av att de genom sin befattning innehar en kunskap i 
ämnet. Vi har intervjuat chefer och ledare på olika nivåer för att få en helhetsbild för hur 
organisationer kan arbeta med konflikthantering allmänhet. Respondenter i andra 
yrkesroller har valts då de arbetar med ämnet på olika vis och anses ha en god kunskap i 
konflikthantering vilket kompletterar svaren i empiriresultatet.  

Bland respondenterna finns fyra män och sju kvinnor i varierande åldrar. 
Respondenterna arbetar på olika ledarskapsnivåer från teamleder till exekutiv chef i 
ledningsgrupp. Bland respondenterna har vi även en HR-handläggare (Human 
Resources). Denne arbetar istället i en coachande roll med chefsstöd.  En respondent är 
organisationskonsult och arbetar bland annat med konflikter som medlare, men även 
med föreläsningar och utbildningar gällande konflikthantering. En respondent arbetar 
som utbildningskonsult inom Human Factors där konflikthantering är en av delarna som 
behandlas. Slutligen är en respondent adjunkt i arbetspsykologi och föreläser om 
konflikthantering.  Vi är mycket nöjda med valen av respondenter. De har motsvarat 
förväntningarna i kunskap, insikter och ett medvetet arbetssätt gällande 
konflikthantering.  

I empiriavsnittet har vi valt att använda oss av förkortningar av respondenterna, en kort 
presentation av respondenterna följer nedan: 

X1: HR-Handläggare på statlig myndighet. Stödjer cirka 25 chefer med 
personalrelaterade frågor.  

X2: Teamledare för 10 personer plus extrapersonal inom privat sektor.  
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X3: Direktör, Stadsledningskontoret. Tidigare chefsuppdrag inom äldreomsorg, 
socialtjänst och kultur. 

X4: Teamledare för 26 personer samt extrapersonal inom landstinget. Tidigare arbetat 
som restaurang-, bar- och vaktchef. 

X5: Utbildningskonsult inom Human Factors. 

X6: Adjunkt i psykologi och Organisationskonsult/terapeut 

X7: Universitets adjunkt i arbetspsykologi.  

X8: Handläggare med funktionsansvar. Tidigare samordnare, biträdande enhetschef, 
verksamhetsledare. 

X9: Personaladministrativ chef inom landstinget. Tidigare personalchef såväl privat- 
som offentlig sektor. 

X10: Styrelseordförande för kommunal förening. 

X11: Teamleder för 6 personer inom landsting. 

 

4.3 Presentation av empirisk data, Konfliktyttrande 

Intervjuerna startade med att be respondenterna att förklara vad en arbetsplatskonflikt 
innebär. Denna fråga presenterades först som en kontroll för att klargöra att vi pratade 
om samma sak. Av alla elva respondenter fick vi liknande svar, en del utförliga och en 
del kortare. Huvudriktningarna i svaren var snarlika och syftade på problem, inte 
komma överens, relationer som sätts på prov. Att konflikter är någonting naturligt som 
finns i vårt samhälle. En del gick vidare i svaret och förklarade att konflikter även kan 
vara något positivt genom att det skapar kreativitet.  

X9: ”Jag tror inte att det finns en konfliktfri värld. Jag tror att det förekommer konflikter 
överallt. Konflikter på arbetsplatsen tror jag är väldigt vanliga, de förekommer på alla 
arbetsplatser och man hanterar de på lite olika sätt.” 

X3: ”Oftast tänker man på en konflikt som ett problem, något jobbigt, men att det även kan vara 
något bra. Man kan bredda begreppet, för om man ska få någon kreativitet på arbetsplatsen så 
krävs det också att det smäller till ibland.”  

Respondenterna redogör för att konflikter sätter relationerna och organisationerna på 
prov då de uppstår ur olika åsikter, missnöje och människor som vill hävda sin rätt. En 
respondent säger att det finns ganska många definitioner på konflikter men för att man 
ska kunna jobba framåt så förutsätter det att parterna är överens. På frågan om hur 
konflikter uppstår så har de flesta en bild av att det är kommunikationen som brister och 
att det därmed uppstår konflikter genom missförstånd. Det kan vara både en fråga om 
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brist på kommunikation eller att personerna inte talar ”samma språk” på grund av 
bakgrund eller personlighet.  

X4: ”Otydlighet, olika syn på saker, missuppfattningar, avundsjuka, rädsla, osäkerhet. 
Jag tror att jag har fångat det i de orden.” 

X2: ”Det är i regel alltid brist på kommunikation. Att man inte pratar om problemen 
som gör att de förgiftas och blir värre ju längre det går.” 

Ämnen som berör en själv blir extra känsliga, när de egna intressena är hotade finns risk 
att konflikter uppstår. 

X11: ”När det blir känsligt och när man kommer in på ämnen som personer är 
engagerade i till exempel då det handlar om arbetsuppgifter, arbetssätt eller 
semesterdiskussioner.”  

En konflikt kan börja genom brist på kunskap gällande varandra, förklarar flera av 
respondenterna. Det kan röra antagande om den andres lön, arbetsuppgifter eller av mer 
personlig karaktär. Saker som personen egentligen inte vet hur det förehåller sig med 
eller varför det ser ut på ett visst sätt. I nästa steg så klarar inte personerna av att 
kommunicera gällande antagandet. Frågan kanske aldrig ställs eller så går personen in i 
diskussionen med förutfattade meningar och har då svårt att vara öppen för det som 
kommer fram.  

X1: ”De börjar med att medarbetarna inte har kunskap om varandra och sen att de 
inte kommunicerar på ett vuxet och sakligt sätt. De låser in sig. En ganska vanlig 
fråga är när någon har högre lön och man tycker att varför har inte jag samma 
lön. Fast man vet inte hela bilden vad den personen har gjort bakåt i tiden, hur den 
producerar och hur effektiv den är och vilken kvalité den har i sitt jobb.” 

 

4.3.1 Bakgrund, kön och ålder 

På frågan om konflikter påverkas av bakgrund, kön och ålder råder det lite olika 
uppfattningar. En del ser olikheter mellan könen och åldern andra menar att det inte är 
det som är specifikt i sammanhanget utan istället en fråga om bakgrund, erfarenhet och 
personlighet. En respondent nämner utbildningsgrad som en faktor som kan spela in till 
viss grad. Konflikten kan då bli mer sofistikerad och svårare att hantera. Det kan visa 
sig i de intellektuella yrkena då dessa personer har bättre försvarsmekanismer och ett 
utvecklat sätt att hantera konflikter som är svårt att komma åt.  

Respondenterna förklarar att genom olika bakgrunder ses saker ut olika perspektiv. 
Erfarenhet är en sak som kan bidra till att det blir lättare att lösa konflikter. Några 
respondenter betonar att en stigande ålder inte nödvändigtvis behöver betyda mognad 
utan att det väsentliga är vad personerna har varit med om i livet och hur de arbetat med 
det.  
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Utifrån respondenterna spelar könet mindre roll när det gäller konflikter, men svaren vi 
får skiljer sig åt. Det intressanta som framkommer från empiriresultatet är att de manliga 
respondenterna anser att kvinnor är bättre på att hantera konflikter samt att kvinnorna 
har motsatt syn och anser att män är bättre på att hantera konflikter. X9: uttrycker detta 
som att kvinnor är bättre på att lösa konflikter eftersom män har tendenser av att bli 
alfahanar. X8: anser att män inte väntar för länge med att lyfta problem och att de 
därmed tar konflikter på ett annat sätt, de är mer raka. X5: tror inte att kön påverkar, 
kanske är män lite starkare och vill driva medan kvinnor inte vill stöta sig med folk, 
men menar att det finns starka kvinnor också. Ingen av respondenterna menar att kön är 
en avgörande faktor vid hantering av konflikter.  

Däremot menar flera respondenter att könsrelaterade konflikter kan uppstå genom 
arbetsuppgifternas art. Där kvinnor kan bli en källa för irritation när arbetsuppgifterna är 
tunga och när de därmed inte kan utföra arbetet på ett tillfredställande sätt. Likväl kan 
män hamna i samma situation när de ska utföra ett arbete som av tradition anses vara av 
kvinnlig art. En respondent beskriver en organisationsförändring som hade till syfte att 
jämna ut yrkesgrupper där ett kön varit överrepresenterat.  

Projektet innebar att förflytta grupper mellan yrken där typiska mansdominerade 
avdelningar fick ta emot grupper av kvinnor och typiska kvinnodominerade avdelningar 
fick ta emot män. Organisationsförändringen var ett led i att överbygga de traditionella 
könsroller som funnits. I praktiken har det inneburit att kvinnor i 60-års ålder utan egen 
vilja flyttas till avdelningar som inneburit många tunga lyft. Män har flyttats till 
avdelningar med en annan status och som krävt detaljkunskaper. Respondenten menar 
att problemet låg i att personerna inte själva sökt sig till tjänsterna och därmed inte 
själva valt förutsättningarna. En annan respondent menar att det kan vara svårt för 
kvinnor att bli accepterade på arbetsplatsen då arbetsuppgifterna är tunga. Det krävs lite 
extra av kvinnorna innan de kommer med i gemenskapen. De måste först bevisa att de 
klarar av arbetsuppgifterna.   

 

4.3.2 Personlighet 

När det kommer till personlighet är samtliga respondenter ense om att personligheten 
påverkar. Det kan vara en utlösande faktor såväl som att en viss personlighet kan bidra 
till färre konflikter. Det finns personer som triggar igång konflikter men att den 
personen inte behöver vara så involverad vid ett senare skede. X4: Säger att det inte 
behöver vara en utlösande faktor men att personligheten kan ligga som ”grädde på 
moset” och att det kan förstärka effekten av konflikt. X9: Är däremot övertygad om att 
det finns personligheter som skapar konflikt och som gärna vill dominera och som 
undertrycker konflikter. X10: Väljer istället att lyfta personligheten som ett sätt att 
underlätta konflikter och menar att det beror på om personen har lätt för att prata med 
människor så att denne kan ta tag i problemet med en gång eller om den går och ältar 
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det och binder det inom sig. Respondenten anser att kommunikation är viktigt och om 
man inte kommunicerar med vederbörande så blir det till konflikter.” 

X5: ”Alla människor kan hamna i konflikter men en person som prompt vill hävda 
sin rätt och inte har lika lätt för att kompromissa så tror jag att man lättare 
hamnar i konflikter. Jag tror att erfarenheter som man bär med sig överhuvudtaget 
påverkar hur man tar sig igenom konflikterna. Är du lite äldre och har gått igenom 
svåra saker både på det privata planet och i arbetslivet eller har erfarenhet från 
arbetsplatskonflikter så tror jag att ålder kan påverka hur man tar sig igenom 
konflikterna och då på något bättre sätt. Kön tror jag inte påverkar, kanske att män 
är lite starkare och vill driva medan kvinnor kanske inte vill stöta sig med folk och 
sådär men det finns ju starka kvinnor också. Jag tror främst att erfarenhet 
påverkar.” 

 

4.4 Presentation av empirisk data, Konflikthantering 

X10: ”Har man en bra kommunikation och kan prata om det mesta då uppstår ju aldrig 
konflikterna.” 

X4: ”… vissa arbetsplatskonflikter uppkommer ibland när direktiven inte är tillräckligt 
klara. Är du tydlig som arbetsledare då kan du minimera många av de konflikter som 
uppstår på arbetsplatsen.” 

 

4.4.1 Förebyggande hantering 

Genom förebyggande arbete kan konflikter minskas och de konflikter som uppstår kan 
hanteras på ett bättre sätt. Respondenterna redogör för att tydlighet är viktigt samt att 
öppna upp för kommunikation. En bra kommunikation med tydliga riktlinjer kan göra 
att konflikter aldrig uppstår, detta vittnar flera av respondenterna om.  

Några respondenter lyfter det faktum att chefen kan vara en källa till konflikter genom 
att vara beslutsfattare. Vid organisationsförändringar uppstår konflikter ofta. Källan kan 
vara en osäkerhet inför vad som ska ske förklarar respondenterna. En medveten 
hantering kring förändringsarbete handlar om att vara väldigt tydlig med vad som ska 
göras och varför. Att skapa delaktighet innan besluten fattas så att medarbetarna får 
chans att tänka och tycka till redan vid ett tidigt stadie. Det kan göra att medarbetarna 
förstår varför förändringen ska ske och därmed bli mer positiva till den. 

Chefen kan vara en källa till konflikter även i det avseendet när de inte ser vad som 
händer i verksamheten och är villiga att ta tag i situationer. Att skapa ett gott 
arbetsklimat kan även underlätta framtida konflikter. En arbetsplats där medarbetare har 
respekt för varandras olikheter och vågar lyfta saker kan göra att konflikter aldrig 
uppstår. Att bjuda in till dialog genom såväl personliga- och gruppmöten är ett sätt som 
redovisas av respondenterna för att förebygga konflikter.  
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Andra sätt att arbeta med konflikter är medvetenhet redan när arbetsteam ska sättas 
ihop. Vilka människor som passar ihop och kompletterar varandra eller där det finns 
risk för konflikter. En respondent nämner även att omsättning av personal kan vara bra 
för verksamheten. Då det ibland behövs nya tankar och idéer utifrån.  

X2: ”...Man kan inte komma fram till en krisplats och börja bråka om vems tur det är 
att dra fram slangen eller vem som ska göra det. Allt ska flyta. I grund och botten är det 
ingen skillnad på att arbeta i fabrik som grupp eller jobba i räddningstjänsten.”  

X9 ”Jag tror att man måste ha ett regelverk, en värdegrund och ett synsätt i att det är 
möjligt att lösa konflikter.” …”Det måste alltså komma in nytt blod i en grupp eller i en 
organisation för att den ska må väl.” 

En respondent vittnar om att de lagt om rutiner till att innefatta ett kort möte varje dag. 
Detta uppstod efter en tid av mycket konflikter. Mötet är ett sätt att ventilera tankar och 
åsikter kring arbetsmiljön. Respondenten upplever att mötena har bidragit till ett lugnare 
arbetsklimat. Då konflikterna starkt har minskat används tiden idag istället främst till 
verksamhetsutveckling.  

En respondent förklarar att dennes arbetsplats arbetar aktivt med arbetsmiljön. På 
arbetsplatsens intranät finns förskrivna frågor som ska användas vid arbetsplatsträffar 
för att lyfta frågor som kanske inte skulle komma upp till ytan annars. Det berör hur 
medarbetare ska förhålla sig till varandra och verksamheten samt vad medarbetaren kan 
förvänta sig av arbetsplatsen.  

Några respondenter lyfter HR-avdelningen som en resurs som kan användas som 
”bollplank” vid hantering av konflikter, ifråga om vad som kan och bör göras. De kan 
även hjälpa till vid insamling av information och komma med förslag till förebyggande 
arbete.   

X1: …”Det är viktigt att kunna lite. Det kan vara värt att läsa på eller ta hjälp av sin 
HR-handläggare för att samla in information.” 

Trots ett medvetet arbetssätt kommer konflikter att uppstå. Respondenterna vittnar om 
att det är viktigt att lyfta konflikten tidigt. På frågan; när det är läge att hantera en 
konflikt, är respondenterna rörande överens om att konflikter ska tas så fort som möjligt 
men att det kan vara en avvägning när det handlar om mindre saker som händer på 
arbetsplatsen. Väntar chefen för länge med att kliva in kan små konflikter bli mycket 
större och svårare att hantera. De nämner även att en liten sak som hanteras direkt kan 
stanna där och inte behöver utvecklas till konflikter. 

X3: ”Det blir väldigt destruktivt om man inte tar det i tid och sopar det under mattan då 
kostar det pengar från företaget eller organisationen. Det binder upp väldigt mycket 
energi.”  

X10: ”Helst ska man ta tag i en konflikt när den börjar eller så fort som möjligt 
eftersom ju längre det får pågå desto svårare och mer infekterad blir det och desto 
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mer sårade blir personerna som konflikten rör. Då vi får reda på konflikter i tid 
hade vi kunnat eliminera de små. För det är ju det de handlar om små detaljer som 
blir till något jättestort.”  

X4: ”Jag tänker att man ska försöka ta det innan det blir en riktig konflikt. Om du 
får signalerna. När det är på uppstarts fasen. Ibland kan man avvakta lite för det 
hända att det löser sig ändå. Men avvägningen, när ska man sätta in stöten, när 
ska man sätta in det gyllenen verktyget för att kunna lösa konflikten, när ska 
bromsen sättas in? Om man vet, då ska man sätta in det så tidigt som möjligt. 
Många av konflikterna behöver inte bli konflikter då de kan fångas upp innan det 
blir en konflikt.”  

Alla respondenter pratar om chefens ansvar men även medarbetarens eget ansvar 
kommer på tal. Att beröra och ta tag i konflikter när de uppstår är en förutsättning för en 
framgångsrik hantering av konflikter. De får inte ignoreras då en liten detalj kan bli så 
mycket mer. 

X5: ”… det farligaste som finns är att sopa under mattan. Man får inte stoppa 
huvudet i sanden för då tar man inte ansvar. Så är jag med om en konflikt då måste 
jag vara vuxen och ta ansvar och se hur vi kan lösa det. Många väljer att inte ta 
ansvar för konflikter. Man kan inte lägga sig i allt som människorna i en 
organisation gör men det är positivt om man som chef är intresserad av sina 
medarbetare. Att chefen på ett gott sätt kan fråga hur det står till istället för att 
tänka att det löser de själva. Det är en avvägning.” 

På frågan om vad som krävs för att konflikter ska hanteras svarar många att respekt är 
viktigt samt kommunikation och en bra dialog. Chefen måste våga ta tag i konflikten 
och inte ignorera den. Respondenterna vittnar om att de genom erfarenhet har lär sig hur 
de ska hantera konflikter, det är en av de centrala bitarna som kommer upp under 
intervjuerna. En samlad kunskap om människor och hantering av konflikter som 
grundar sig i erfarenhet från arbetsplats och privatliv. Respondenterna menar att det 
även krävs att parterna är villiga att kommunicera på ett moget och sakligt sätt. Det är 
viktigt att ha insikt i sina egna reaktioner och en ödmjukhet i att både medarbetare och 
chefer kan ha fel. Det ligger en styrka i att våga erkänna sina egna fel även som chef. Då 
chefen ska föregå med gott exempel. 

X3: ”Framförallt tycker jag respekt för varandra. Det är något av det viktigaste på 
en arbetsplats. För går du in respektfullt så kan du också säga saker på ett ärligt 
sätt om du inte tycker att någon gör rätt eller agerar på ett bra sätt. Respekt och 
sen att man är väldigt tydlig, på ett bra sätt alltså, så att du inte generar någon och 
lämnar ut någon i rummet med alla andra. Sen är det väldigt viktigt att en chef går 
före, för du sätter ju normen och ribban på ett sätt på arbetsplatsen Känner 
medarbetarna att du faktiskt tar tag i saker på ett bra sätt så blir det en sådan 
kultur också med högt i taket och att man vågar.”  

X7: ”För att hantera konflikter krävs en bra kommunikation och ett öppet sinne. En bra 
kommunikation är att alla får säga sitt och att man accepterar det och att de känner 
lyssnade på och att man försöker att hitta en lösning till just den situationen.” 
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4.4.2 Konflikten som ett faktum 

När konflikten ändå är ett faktum menar respondenterna att de måste undersöka 
konflikten. Hur den uppkommit, vad som ligger till grund och hur de ska lösa den. Alla 
respondenter som arbetar direkt med konflikt menar att de samtalar med de berörda. 
Några tar upp det i grupp och några menar att det är viktigt att först bilda sig en 
uppfattning från var och en genom enskilda samtal.  

Flera respondenter menar att vissa konflikter av svårare art kräver att lösningen får 
mogna fram. Både inblandade parter och ledaren kan behöva fundera en tid. Tankarna 
kan klarna när parterna får distans. Ingen av respondenterna säger att de använder sig av 
en teoretisk modell hämtad från litteraturen. De arbetar ofta utifrån ett visst mönster 
men de kan se lite olika ut. Strategin grundar sig istället i erfarenhet och situationen i 
sig.  

X9: ”Att sätta sig ner och fundera på vad är det här, hur bildades konflikten, är den 
tillfällig och vad består den av, analysera konflikten och de ingredienser den består av. 
Är det en intressekonflikt är det en värdekonflikt… finns det någon historia bakåt i tiden 
som man inte ser.” 

X11: ”Vid en konflikt brukar jag göra som så att jag samlar alla det berör. Alla får 
säga sitt och ingen får avbryta. Jag ser till att alla får komma till tals och därifrån 
får alla smälta lite grann vad som blivit sagt. Vi kan ta upp frågan igen nästa dag. 
Då hinner det lägga sig lite, vissa får distans och ser på ett annat sätt. Vid första 
diskussionen kan flera vara lite upprörda och frustrerade men dagen efter är det 
inte så stort som det var från början. Jag tycker det bästa sättet för att lösa en 
konflikt är att prata och att kommunicera.”  

X:3 ”Jag har en strategi att försöka ringa in det. Att lyssna på var och en i taget 
och att sen försöka få de att acceptera att man faktiskt tycker olika och man 
behöver inte älska varandra på jobbet. Däremot måste man se till att jobbet 
fungerar för man är i varandras närmiljö. Det är egentligen att blottlägga 
konflikten och sen att jobba med var och en.”  

 

4.4.3 Mindre konflikthanteringsåtgärd 

Hantering av konflikter kan vara små enkla saker som att nämna att konflikten finns, ta 
ett samtal, eller öppna upp för dialog mellan parterna. Det kan ge en stor effekt 
samtidigt som konflikten blir mer avdramatiserat. Människor har konflikter med 
varandra, det är mänskligt förklarar en respondent. Ibland kan det vara nyttigt att 
påminna parterna om det och konstatera att det nu istället handlar om en lösning av 
konflikten. 

X4: ”Man ska göra så lite förändring som möjligt för att lösa den Det är det gyllene, du 
får inte göra ytterligheterna de är små steg som ibland kan hjälpa. Ibland räcker det att 
bara nämna det. Och då har man märkt att det har blivit en förbättring.” 
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K6: ”Lösning kan vara att bara ändra tillstånd mellan människor till exempel att 
människor får ett forum i en konfliktsituation i en medling där dem kan var och en 
kan få prata om någonting under ordnade former och kan få berätta att så här 
kände jag i det läget när du gjorde detta och så här upplevde jag det. De här 
behoven kände jag att de på något sätt blev trampade på eller ifrågasatta. Då 
kanske en annan människa förstår dessa saker som den överhuvudtaget inte hade 
tänkt på och då kan lösningen vara att vi bara skapade detta forumet” 

Det som hela tiden återkommer vid intervjuerna med samtliga respondenter är att 
konflikthantering handlar om kommunikation. De är eniga om att det är den viktigaste 
aspekten för att komma framåt. Kommunikation måste vara medveten. Chefen måste 
kunna inta en lyssnande roll och göra sitt yttersta för att förstå medarbetarna och vad 
konflikten grundar sig i. En viktig del av en chefs uppgift är att kunna spegla konflikten 
till de inblandade. Att visa dem olika sidor på problemet. Det handlar inte om att enas i 
samma åsikter utan om en acceptans för varandras olikheter.  

K2: ”Dialog, att man pratar. Det är A och O i allt egentligen.”  

X8 ”Det är viktigt att man pratar med varandra och jag tror att kommunikation är 
väldigt viktigt. Att prata med varandra betyder inte att tycka. Utan att man kan prata 
med varandra och lyssna på varandra.” 

X9: ”Jag tror också att man måste prata med dem som befinner sig i konflikten var 
för sig och analysera, sedan kan man gå in och hantera konflikten. Vad visar 
konflikten, vad speglar den. Jag tror att det viktigaste man måste göra är att sätta 
sig ner och fundera och inte rusa pang rätt in och nu ska ni komma överens, det 
tror jag är mänskligt.” 

Flera respondenter markerar att hantering av konflikter ibland tar tid och engagemang. 
Det är inte bara, att som chef gå in och ”lösa” problemet. Det kan krävas många samtal 
för att komma till rätta med det. Det är viktigt att chefen inte släpper problemet för 
tidigt utan att de kan gå tillbaka efter en tid och följa upp. 

X1: ” Jag tror inte att man säger ja nu löser vi det här. Det tar ett tag, man får ha flera 
möten och man tror att den är klar så får man nog ändå följa upp efter ett tag. För att 
se att det inte är något underliggande och någon är missnöjd. Man får inte ha för 
bråttom.”  

X6: ”Mycket utav konflikthantering handlar om att ge människor en utväg och att inte 
tränga in någon. Ofta tränger vi in varandra i konflikter men då man kan få en 
människa att kliva ut och säga hur de tänker, såhär tänker jag, men nu ser jag hur du 
tänkte och förstår varför du gjorde så. Det leder till att det plötsligt är okej.”  

Respondenterna vittnar om att en konflikt som får fysiska utlopp, där någon till exempel 
blir arg, aldrig ska hanteras direkt när den inträffar. Personerna behöver få lite andrum 
och distans till vad som har hänt. Att plocka bort personen eller personerna det berör, 
avskilt kan vara en omedelbar hantering. Då chefen väntar en dag eller några timmar 
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med att kommunicera kan göra att personen lugnar ner sig och själv ser problemet ur en 
annan synvinkel. 

X2: ”… man ska aldrig ta någon direkt i stridshetsen, ska man aldrig göra.” 

 

4.4.4 Större konflikthanteringsåtgärd 

De flesta konflikter kan lösas med ganska enkla medel redogör flera av respondenterna. 
De finns de konflikter som måste lösas på ett mer omfattande vis. Det kan då innebära 
att ta hjälp av företagshälsovård, då den finns på arbetsplatsen. Professionella 
psykologer, terapeuter och sjuksköterskor kan hjälpa personen eller personerna det 
berör. Det kan vara personliga saker som individen behöver arbeta med eller 
gruppsamtal där personerna behöver hjälp med att prata med varandra. Hantering kan 
även innefatta en tredje part till exempel en chef från en annan avdelning eller en 
utomstående konsult som kan komma in som en oberoende medlare. Vissa konflikter 
kan vara ännu mer omfattande och svårlösta. Då kan omplacering bli aktuellt. En sista 
utväg kan bli att en person får lämna arbetsplatsen. Det kan ske när en konflikt blivit 
omfattande och fått pågå under en längre tid. Även om det ses som en ganska radikal 
åtgärd är det är en lösning som i slutändan kan bli positiv för både personen det berör 
och arbetsplatsen. Flera respondenter anser att det är en styrka att våga ta hjälp. Att inse 
att konflikten tar för mycket energi och att sätta stopp. 

X6: …”Principen är att det gått väldigt långt och ofta för långt, folk är sårade, 
man har kanske satt någon på en annan tjänst, någon är tjänstledig eller sjuk. 
Tyvärr är det så att man kommer in försent och då vill de att jag ska lösa det, för 
de löser det inte själva. De behöver en tredje part som är med och luckrar upp lite 
och förstår dem. Det handlar mycket om att skapa förtroende.”…”Ett vanligt 
scenario är att vid grupp som har konflikter så brukar jag försöka träffa de 
inblandade separat först.” ”För att få deras bild av det för oftast har jag bara fått 
chefens bild och chefen är ofta en del av problemet.”  

Några respondenter pratar om att en chef kan ärva konflikter. Det är gamla konflikter, 
som kan gå tillbaka flera år i tiden. När en ny chef börjar på arbetsplatsen och märker av 
konflikten kan den då vara oerhört svår att hantera. Anledningen kan vara att 
föregångaren inte velat ta tag i problematiken.  

X3: ”Jag har kommit till arbetsplatser där det finns väldigt gamla konflikter och det 
kan vara lite som att skala en lök för att hitta vad starten var. Och då blir det så mycket 
svårare än om du hade tagit det från början.” 

X4: ”Man kan ärva konflikter, då spelar det ingen roll, då har du konflikten som legat i 
alla dessa år. Den är permanent, den är nästan hopplös då den har gått förbi den 
fasen.” 
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4.5 Presentation av empirisk data, Positiva effekter 

Många konflikter kan ge goda resultat. Respondenterna redogör för personliga såväl 
som organisatoriska positiva effekter. Konflikter i arbetsgruppen kan leda till djupare 
och tryggare relationer. Respondenterna vittnar om att involverade parter som 
genomgått en konflikt, med ett gott utfall, har fått en större trygghet och respekt för 
varandra. Både trygghet och respekt uppkommer genom att de under konflikter har 
testat varandras gränser vilket kan leda till att personerna kommit närmare varandra. Det 
ger en bild av att konflikter genom sammanstötningar medför att individer får en ökad 
förståelse för vart man har sina medmänniskor. En respondent vittnar om att en 
människa som ständigt undviker obehagliga situationer vet du inte vart du har, vilket 
kan ge effekter av en motsatt effekt.   

X6: ”Människor ser sidor hos varandra som de inte sett innan. Man ser helt enkelt 
varandra man skapar en större palett hos den andre människan” …”Man lär sig 
helt enkelt av varandra. Vem är jag och varför reagerar jag som jag gör i olika 
situationer, det visste jag inte att jag var triggad av det här och det här. Man kan 
helt enkelt få människor att prata vilket gör att man utvecklar bilden om sig själv 
och andra.” 

På ett personligt plan anser respondenterna att konflikter kan bidra till att en ökad 
förståelse, en konfliktsituation ger insikter i andra människors upplevda problem. Då 
personer kan sätta sig in i andra människors problem ger det en större förståelse vilket 
kan ge effekter av en stor lärdom. Konflikter kan även bidra till att människor får en 
insikt i hur de reagerar i konflikter, alltså blir medvetna som sin konfliktstil. En 
konfliktundvikande stil vilket medför rädsla för konflikter, gör att personen i fråga kan 
agera genom att undvika eller att aldrig svara upp mot det som sägs. En person som är 
dominerade och som kan ta människor och som inte finner det svårt att prata behöver 
kanske bli medveten om att ta ett steg tillbaka för att släppa in andra. Om individer blir 
medvetna om sina konfliktstilar kan det bidra till en utveckling på individnivå genom 
ökad medvetenhet.   

K6: ”Det var en utbildning jag hade med ett företag i Göteborg för mellanchefer i 
konflikthantering, hur de skulle hantera konflikter. Det visade sig att några av 
dessa chefer hade konflikter med varandra sedan många år och det var en ganska 
mansdominerad bransch med garvade gubbar som var ganska tuffa och kaxiga och  
som hållit på i många år. När vi började nysta i det som varit deras konflikt i flera 
år och på det sättet som man ska göra, att man lyssnar på varandra och pratar lite. 
Båda dessa kraftfulla karlar som varit med länge blev båda tårögda och sa ”men 
vad fan varför sa du inte de då” [dialekt göteborgska] ´Hur fan skulle jag kunna 
veta de då` [göteborgska]. Vi höll ju på med detta och detta och du körde ju den 
där stilen, de får du väl fasen säga då`[göteborgska] Vad då säga då, jag visste ju 
inte`[göteborgska] Så här blev det och det blev ganska så rörande faktiskt.” 

Bemötandet av konflikter har påverkan på vilka effekter som kommer ur dem. Bemöts 
konflikter som något positivt kommer det i större utsträckning ha en positiv påverkan. 
Respondent X7 ger en förklarning kring konfliktsyn, vilket handlar om vilken 
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inställning en individ eller organisation väljer att ha till konflikter. Ur konfliktsyn ses 
konflikter som något utvecklande och berikande. Väljs en harmonisyn till konflikter 
medför detta försök till att undvika området och sopa det under mattan. X7 anser att när 
konflikter ska kunna ses som berikande är det av stor vikt att organisationer har högt i 
tak och att man har ett tillåtande arbetsklimat, där det är okej att tycka och tänka olika 
och att man välkomnar olikheter. Detta resonemang ger en bild av att inställningen till 
konflikter i en organisation eller hos en individ, kommer att påverka vilka effekter det 
ger organisationen. 

X8: ”Jag tycker att konflikter kan vara bra och jag tycker att konflikter kan vara 
utvecklande både för mig och för den jag möter i konflikten om man är villig att lära sig 
något av konflikten. Jag tycker att det är lärande.” 

X5: ”När man varit med om en arbetsplatskonflikt så lär man sig, det är ett lärande. 
Senare i sitt arbetsliv så lär man sig att parera. Att vara i konfliker ger ett lärande inför 
framtida saker man möter.” 

Flera av respondenterna ser att konflikter kan ha effekter på 
organisationer. Verksamhetsutveckling kan ske genom att problemområden belyses och 
förbättras. Då problemområden löses kan det bidra till att arbetstagare kan fokusera i 
större utsträckning på det arbete som ska utföras. X4 ger en bild av att konflikter bidrar 
till att luften rensas och att man inte behöver bära på en ryggsäck av problem, man 
rensar luften och blir av med distraktionsmomenten. En god hantering av konflikter kan 
även ge effekterna av att medarbetare kommer närmare varandra vilket även kan 
komma att påverka att arbetet utförs på ett effektivare sätt. 

X11: ”Konflikthantering kan leda till nöjda medarbetare, så fort du är nöjd smittar det 
av sig på hela avdelningen och då kommer man igång med arbetet bättre. Är man nöjd 
med det som är runtomkring så blir allt mycket lättare.” 

X1: ”Det kan leda till verksamhetsutveckling, att man förändrar något som är ett 
problem. Det kan leda till personlig utveckling.” 

X9: ”Jag tror att de flesta konflikter leder till ett lärande och leder till en förändring 
som är positiv och kan man ta till vara på all den energi som finns i en konflikt så tror 
jag att man ändå vinner.”  

Ytterligare en viktig aspekt som lyfts för att konflikter ska kunna bidra till positiva 
effekter är att stanna upp och reflektera över det som har skett. Att man tillåter individer 
och organisation att ställa följdfrågor för att kunna ta del det som skett och för att 
undvika att göra om samma misstag. X6 ger en förståelse för att konflikter och dess 
hantering även kan leda till lärande och utveckling kring socialpsykologin, människors 
umgänge och gruppsykologin. 

X5: ”och sedan då en feedback. Hur gick det och vad har vi lärt oss? Vi människor 
tycks inte ha så lätt för att lära utan trots att vi får erfarenheter så tycks vi göra om 
samma misstag igen, sådana är vi allihop.” 

33 
 



4.6 Sammanfattning av empirisk data 

Konflikter är något grundläggande som finns naturligt på alla arbetsplatser och 
uppkommer när vi interagerar med varandra. Det kan grunda sig i de egna behoven, när 
kommunikationen brister, när vi inte förstår varandra. Hur vi väljer att hantera 
konflikter beror i större utsträckning på bakgrund, erfarenhet och personlighet och har 
mindre att göra med ålder och kön.  

Det är viktigt att ta tag i konflikter vid ett tidigt skede när de fortfarande är nya och 
lättåtkomliga. Konflikter som inte tas tag i har en tendens att öka i storlek och omfång. 
En konflikt som får fritt spelrum blir svårare att hantera och ibland omöjlig vittnar några 
respondenter om. Chefer måste därför våga ta tag i konflikter. Det kan göras genom 
kommunikation och en öppen dialog.  

Respondenterna menar att det går att förebygga konflikter genom ett medvetet 
arbetssätt. Det handlar ofta om kommunikation. Antingen genom att lyfta frågor och 
bjuda in till dialog med medarbetare men även genom tydlighet vid arbetsmoment och 
förändringar i verksamheten.  

När konflikter är ett faktum är det dialog och kommunikation som återkommer i 
respondenternas svar. Det är viktigt att gå till botten med problemet för att få en tydlig 
bild av vad som gick snett. Sedan att spegla konflikten. Få medarbetare att inse att det är 
okej att tycka olika men att ställa krav på respekt och en professionalism gentemot 
medarbetare och ledning. Hantering av konflikter kan vara små saker eller mer 
omfattande. Att ibland ta hjälp av företagshälsovård eller i nästa steg en tredje part som 
kan hjälpa till att medla kan vara nödvändigt. Ibland kan en lösning vara att flytta på en 
person genom omplacering eller arbetsbefriande. 

Många konflikter kan ge ett gott resultat. Respondenterna redogör för personliga såväl 
som organisatoriska positiva effekter. Konflikter i arbetsgruppen kan leda till djupare 
och tryggare relationer. På det personliga planet kan positiva effekter bestå av insikt av 
det egna jaget men även insikt om andra människor. Verksamhetsutveckling kan ske 
genom att problemområden belyses och förbättras.  
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5. Diskussion och tolkning 
I kommande avsnitt tolkar och diskuterar vi resultatet från teori- och empiriinsamlingen.  

 

5.1  Hur yttrar sig konflikter? 

Studien har gett oss en förståelse för att konflikter är något som finns överallt och i alla 
organisationer. Forskning visar att konflikter är en naturlig del av den mänskliga 
interaktionen (Aloysius, 2013). Samtliga respondenter ger en bild av att fallet även är så 
i verkligheten och att konflikter är något som är vanligt förekommande. X9: ” Jag tror 
inte att det finns en konfliktfri värld. Jag tror det förekommer konflikter överallt”. Det 
ger en bild av att konflikter är något som är vardagligt förekommande och som kan ge 
uttryck på många olika sätt. En övervägande del av respondenterna ger en tydlig bild av 
att kommunikationen är en av de främsta orsakerna till att konflikter uppstår. 
Kommunikation som brister eller där individerna inte når fram, kan skapa 
missuppfattningar. Vilket kan ligga till grund för att konflikter ska inträffa. 
Respondenternas uppfattning styrks av forskningen som visar att konflikter uppstår ur 
bristande kommunikation (Aloysius, 2013). 

En individ som är missnöjd över tillvaron har en benägenhet att dra med andra 
(Aloysius, 2013). Detta kan till exempel yttra sig genom att en person försöker trigga i 
gång en konflikt med hjälp av små kommentarer. X4: ”Personligheten kan ligga som 
`grädde på moset´ på det hela. Det kan förstärka effekten av konflikt”. Forskning visar 
att personliga behov och egna mål kan vara grunder för konflikter (Aloysius, 2013). Det 
kan medföra att konflikter ger uttryck i att individer inte delar samma åsikter eller sätt 
att se på saker, eftersom man drivs av sina egna mål. X11: ”När det blir känsligt och 
när man kommer in på ämnen som personerna är engagerade i till exempel, då det 
handlar om arbetsuppgifter, arbetssätt eller semesterdiskussioner”.  

Vi tolkar detta som att personliga intressen och det som individer drivs av kan skapa 
motsättningar, där personliga behov och engagemang kan ge upplopp för konflikter. Vi 
tolkar respondenternas svar som att bakgrund mycket väl kan vara en del i hur individer 
förhåller sig till konflikter, men det behöver inte vara så. Flera respondenter menar att 
det handlar om erfarenhet och vad individer har med sig sedan tidigare. Det kan handla 
om erfarenheter från privatlivet men även om yrkesrelaterade erfarenheter i form av 
konfliktsituationer. Respondenterna anser att erfarenheter kommer att påverka hur 
personer hanterar situationer och hur dessa ställer sig till olika typer av konflikter. I 
ovanstående text har det getts en bild av att konflikter är en naturlig del av det 
mänskliga samspelet. Det har även knutits an till personlighet, vilket grundar sig i hur 
man agerar och reagerar känslomässigt i vissa situationer. Vi har även fått uppfattningen 
av att den främsta orsaken till att konflikter uppkommer är på grund av bristande 
kommunikation. I senare avsnitt kommer det även att påvisas att kommunikationen är 
en viktig del för att lösa och hantera konflikter.  
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5.2  Hur kan organisationer hantera konflikter? 

Flera av respondenterna vittnar om att det är viktigt att ta tag i konflikter vid ett tidigt 
stadie. Precis som (Brockman et al. 2011) menar de att en icke-hanterad konflikt kan bli 
kostsam för de involverade personerna och organisationer. X3:”Det blir väldigt 
destruktivt om man inte tar det i tid och sopar det under mattan då kostar det pengar 
från företaget eller organisationen”. 

En viktig aspekt vid hantering av konflikter är att ta hänsyn till kontexten menar 
Nguyen och Yang (2012) som anser att kultur, arv, ålder, kön och andra motsatser alltid 
påverkar. Brown et al. (2013) är inne på samma spår men menar att skillnader istället 
ligger i personlighetsdrag så som att utåtriktade personer inte undviker konflikter och 
därmed har lättare för att främja diskussioner. Thomas och Killmanns modell (1978) 
CMM (Altmäe et al. 2013) har i sin studie fått fram resultat som bland annat menar att 
män använder en mer undvikande stil än kvinnor och att äldre människor tenderar att 
undvika konflikter. 

Våra respondenter är eniga i svaren att olikheter påverkar. Det påverkar hur personerna 
reagerar på saker och det har påverkan på hur en lösning ska gå till. Däremot skiljer sig 
uppfattningar åt gällande könsroller och ålder. Några av respondenterna går tillbaka till 
sig själva och menar att de i unga år inte hade ett medvetet val gällande konflikter utan i 
större utsträckning kastade sig in i konflikter utan eftertanke. Med ålder kommer också 
ofta erfarenhet och eftertanke, men inte för alla. Flera menar att det inte är ålder utan 
erfarenhet som spelar in. 

X8: ”Män tar konflikter på ett annat sätt, de är mer raka än vad kvinnor är. Dem 
väntar inte för länge med att lyfta problemen.” X9 ”Till viss del kan utbildning 
spela in då konflikten kan bli mer sofistikerad. ”… Jag tror att det har och göra 
med ålder, kanske inte så mycket med ålder men med ålder kommer erfarenhet som 
gör det lättare att lösa konflikter. X10: ”Det beror på om man har lätt för att prata 
med människor så att man kan ta tag i problemet med en gång eller om man går 
och ältar det och binder det inom sig”. 

Det väsentliga i diskussionen är att konflikter ser olika ut och därmed bör behandlas 
olika utifrån sin kontext. När Nguyen och Yang (2012) säger att saker som kön och 
ålder spelar in tror vi att de menar att vi alla är olika. Vad det sen beror på, den fysiska 
eller psykiska åldern, det fysiska könet eller våra könsroller med dess olikheter är 
oväsentligt i sammanhanget. Hur människor hanterar och reagerar på konflikter i vår 
arbetsmiljö kommer att vara olika och det måste tas med vid beräkningarna. En 
framgångsrik hantering av konflikter ligger i respekten av dessa olikheter. Det kan även 
vara därför som många ledare vittnar om att hantering av konflikter visserligen ska 
lyftas fort men att komplexiteten vid konflikter gör att ”lösningen” måste få växa fram. 
Det kan ske när man får distans, därför är det viktigt att hanteringen är medveten och 
välgrundad.  

36 
 



X11: ”Vi kan ta upp frågan igen nästa dag. Då hinner det lägga sig lite, vissa får 
distans och ser på ett annat sätt.” X2:”… man ska inte ta konflikten direkt på 
plats.” … man ska aldrig ta någon direkt i stridshetsen det ska man aldrig göra.” 
X4: …”tänka på olika scenario, vad kan man göra här, vad finns det för vägar att 
gå? Hur kan vi få ordning på det här lilla problemet? Vad kan vi göra, vad måste 
vi göra?” X1…”en tror jag inte att man inte ska skynda på för mycket” X9: ” Jag 
tror att det viktigaste man måste göra är att sätta sig ner och fundera och inte rusa 
pang rätt in och nu ska ni komma överens” 

Thomas och Kilmanns modell (1978) CMM (Conflict Management Modes) (Altmäe et 
al. 2013) beskriver fem olika sätt att förhålla sig till konflikter. Vi gör kopplingar till 
respondenternas beskrivningar av olika chefstyper. Som den undvikande chefen. X3: 
”Det finns ledare som stänger in sig på kontoret och har fullt upp.” Att aldrig vara 
närvarande och gömma sig bakom arbete kan mycket väl vara en strategi för den 
egentligen konflikträdde chefen.  X5: ”… det farligaste som finns är att sopa under 
mattan.” Resultatet för den konflikträdde undvikande chefen har varit ett ämne som 
berört våra respondenter mycket. Vi har fått enhetliga svar där respondenterna trycker 
på att det är oerhört viktigt att se vad som händer i verksamheten. Att som chef våga gå 
in och hantera en konflikt eller att bara ställa en fråga i förebyggande syfte kan leda till 
att konflikten aldrig utvecklas. 

Det finns chefer som helst vill vara vän med alla och inte har insett att en chef ibland 
måste beröra obehagliga saker som den kompromissande konfliktstilen.  X3: ”De finns 
de som tycker att det är lite obehagligt och vill vara en omtyckt chef och inte går in i 
det.” Vi tolkar det som chefen som har svårt att ta ställning för det ena eller andra och 
som andas osäkerhet. Det kan ge fel signaler till medarbetare att som chef aldrig våga ta 
tag i saker. I grunden ligger kanske en osäkerhet på det egna arbetet eller det egna jaget. 
Den kompromissande konfliktstilen kan vara bra ibland, alla blir nöjda på ett sätt men 
troligtvis blir många även missnöjda. X3: ”Så är det en chef som vacklar och känns lite 
feg då påverkar det konflikten. Då accelerera den.” Många av våra respondenter vittnar 
dock om att kompromiss ofta är en lösning vid konflikt. X4: ”… Sen måste du kunna ge 
med dig du måste kunna jämka.” Motsatt blir en situation där båda vill ha rätt ohållbar. 
I detta läge finns det ingen väg ut. Dessa konfliktstilar arbetar snarare mot konflikten 
istället för mot en lösning och kan översättas till den konkurrerande konfliktstilen. X9: 
…”jag är övertygad om att det finns personligheter som skapar konflikt och som gärna 
vill dominera.” 

Forskningen redogör för kommunikation som en viktig del i hanteringen av konflikt 
(Celuch et al. 2012) (Kudonoo et al. 2012) Detta är ett oerhört stort ämne under 
intervjuerna med respondenterna. Konflikter kan förebyggas genom öppen dialog, 
arbetstagarinflytande och en tillfredställande arbetsmiljö. När konflikten väl har blossat 
upp är kommunikation och dialog en oerhörd stor del för att komma tillrätta med en 
missgynnande situation. 

X2:”Dialog, att man pratar. Det är A och O”… X11: ”Vid en konflikt brukar jag göra 
som så att jag samlar alla det berör. Alla får säga sitt och ingen får avbryta.” 
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Forskningen såväl som respondenterna vittnar om att en omvänd situation, där 
kommunikation brister istället blir en källa till konflikter. Respondenterna tar upp att när 
kommunikationen brister blir det ibland tvunget att ta hjälp av en tredje part som 
kommer in och medlar. Det är viktigt att kunna ta hjälp i dessa lägen och att inte se det 
som ett nederlag. Vår respondent som bland annat arbetar med medling vid konflikter 
vittnar om att tidpunkten när denne blir inkopplad i regel är alldeles för sen. Konflikten 
har då fått tråkiga följder som sjukskrivning eller omplacering. Samtidigt kan en 
situation oftast bli ganska bra när hjälpen väl har kopplats in. På grund av komplexiteten 
vid konflikter, går inte alla konflikter att lösa på plats.  

Den yttersta hanteringen av konflikter är när någon blir omplacerad eller på annat sätt 
borttagen från arbetsplatsen. Men hjälp av respondenterna ser vi att även detta är en typ 
av lösning. Det kan vara en styrka hos en chef att våga reagera på detta sätt när en 
situation gått för långt. Några av respondenterna vittnar även om lyckliga utfall för 
personerna det gällde. Inte precis när konflikten var ett faktum men i efterhand när 
känslorna har svalnat och alla fått distans till händelsen då kan det resultera i någonting 
gott för alla parter. 

 

5.3  Vilka positiva effekter kan skapas genom konflikthantering? 

Både forskningen och empirin visar på flera positiva effekter som kan komma 
ur konflikter och konflikthantering. Konflikter kan ge fördelaktiga effekter om de 
hanteras på rätt sätt (Weider-Hatfield et al. 2006) och Kudonoo et al., 2012). Empirin 
har visat att respondenter anser att konflikter kan generera positiva effekter om 
konflikter hanteras på ett bra sätt. De positiva effekterna kan enligt forskning visa sig i 
att det medför positiva och produktiva delar för organisationskultur (Kudonoo et al. 
2012). X11:”Konflikthantering kan leda till nöjda medarbetare, så fort du är nöjd 
smittar det av sig på hela avdelningen och då kommer man igång med arbetet bättre”. 
X1: ”Det kan leda till verksamhetsutveckling, att man förändrar något som är ett 
problem.” X2: ”Ju mindre tid man lägger på konflikter desto mer kan man lägga på 
produktivitet…”.  

Vi tolkar detta som att nöjda medarbetare blir mer produktiva vilket gör att kvalitén på 
arbetet blir bättre samt att det kan bidra till en ökad effektivitet och produktivitet. Det 
ger även en bild av att hanteringen av konflikter är viktig för att det ska medföra något 
som återgälda en positiv energi i organisationen. Vidare har forskningen påvisat att 
effektiv hantering av konflikter bidrar till en investering i intrapersonella och 
interpersonella relationer vilket även ger effekter på arbetsklimat och på organisationens 
kultur (Kudonoo et al. 2012). Vi har genom studien fått en uppfattning av att konflikter 
har en stor påverkan på arbetsmiljön och att konflikter kan medföra att medarbetare 
kommer varandra närmare efter att en konflikt har genomgåtts. Det har i vår empiri 
framkommit svar som styrker detta, respondenterna benämner att konflikter har bidragit 
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till att medarbetare har kommit närmare varandra, att grupper har fungerat bättre ihop 
och att det lett till en större respekt för sin medmänniska. 

Jordan och Lundin (2001) anser att synliggörande av konflikter bidrar till lärande och 
utveckling för individer och det är utifrån de intryck och tolkningar som individer gör 
en bedömning av situationen. Flera av respondenterna ger exempel på händelser av 
konflikter där de inblandande parterna genom kommunikation har fått en ökad 
förståelse för varandra. Det har även bidragit till att parterna efteråt har blivit tryggare 
med varandra. X6: ”Människor ser sidor hos varandra som de inte sett innan. Man ser 
helt enkelt varandra man skapar en större palett hos den andre människan”. Vi ser 
detta som att kommunikationen och att lyssna på varandra öppnar upp för nya synsätt 
vilket gör att parterna får en större förståelse för varandra. Vi tror att en ökad förståelse 
kan leda till effekter av att medarbetare kan bli mer vidsynta och att det ger resultat som 
Jordan och Lundin (2001) menar kan öka medvetenhet och förmåga över att reflektera. 

Konflikter kan enligt Jordan och Lundin (2001) bidra till att nya insikter kring 
omvärlden och ge en realistisk bild av verkligheten. X6:”… men vad fan varför sa du 
inte de då” [dialekt göteborgska] ´Hur fan skulle jag kunna veta de då` [göteborgska] 
Vi höll ju på med detta och detta och du körde ju den där stilen, de får du väl fasen säga 
då` [göteborgska] Va då säga då, jag visste ju inte`[göteborgska]”. Personer kan även 
från konflikter lära sig att utforma regler kring hur de ska förhålla sig till tillvaron samt 
hur människor och grupper fungerar (Jordan & Lundin, 2001). X5 Senare i sitt arbetsliv 
så lär man sig att parera. Att vara i konflikt ger ett lärande inför framtida saker man 
möter.” Det ger en klar och tydlig bild av att det som Jordan och Lundin (2001) lyfter i 
sin forskning stämmer med verkligheten. Konflikter har format individer och vi tror att 
påverkan från konflikter medför erfarenheter som berikar individers liv och kommer att 
påverka hur individer agerar i framtida konflikter.  

Konflikter kan leda till fyra olika typer av lärande och utveckling enligt Jordan och 
Lundin (2001), lärande om konflikter, om andra människor, organisationer och på det 
personliga planet. Utifrån empirin kan det dras paralleller till dessa fyra olika typer av 
lärande och utveckling. En majoritet av respondenterna är överens om att konflikter kan 
leda till utvecklande och lärande och vi får en förståelse av att detta gäller även 
grupperingen kring andra människor.  X8: ”Jag tycker att konflikter kan vara bra och 
jag tycker att konflikter kan vara utvecklande både för mig och för den jag möter i 
konflikten…”. Vad det gäller det organisatoriska planet ger det inte en lika klar 
och entydig bild utan respondenterna säger att det handlar om verksamhetsutveckling 
och effektivare företag men förklarar inte närmare. På det personliga planet anser 
samtliga respondenter att de har utvecklats och fått nya lärdomar av konflikter.  

Vi tolkar detta som att respondenterna finner det lättare att se vad konflikter kan bidra 
till på det personliga och mellanmänskliga planet än vad det som helhet kan generera till 
organisationer. Vi tror att det kan vara som så att personliga konflikter mellan 
medarbetare inte ses till en helhet utifrån vilka konsekvenser det kan bidra till för en hel 
organisation. Enligt Jordan och Lundin (2001) utnyttjar endast individer en del av sin 
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förmåga till att lära och utvecklas från de konflikterfarenheter som de har erfarit. Det 
kan även vara detta som ligger till grund för att individer och organisationer inte tar till 
sig de positiva effekterna till sin fullo. 
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6. Slutsats 
Avsnittet svarar på vår forskningsfråga med en reflektion över studiens genomförande samt 
förslag på framtida studier. 

 

6.1 Hur kan organisationer hantera konflikter och vilka positiva 
effekter kan skapas? 
 

Slutsatsen i vår studie är att organisationer bör hantera konflikter genom förebyggande 
arbete med kommunikation, delaktighet och tydliga riktlinjer.  Komplexititeten vid 
konflikter är att ingen konflikt är den andra lik, vilket bidrar till att hanteringen av 
konflikter måste utgå ifrån kontexten. Hanteringen av konflikter kan handla om allt 
ifrån att lyfta problem genom ett samtal, företagshälsovård, medling med en tredje part, 
eller en hantering som medför separation av individer från arbetsplatsen.  

Vår studie visar att positiva effekter kan skapas genom konflikter. Människor som har 
upplevt konflikter kan komma ur dem stärkta och med nya insikter. Konflikter kan 
medföra en större respekt för medmänniskor då medarbetare kommer varandra närmare. 
Både individer och grupper kan efter en konflikt fungera bättre ihop vilket kan leda till 
att produktiviteten och effektiviten ökar inom organisationerna. Tillfredsställda 
medarbetare kan ge positiv energi och skapa ringar på vattnet. Glädje smittar ofta av sig 
och genererar därmed en bättre arbetsmiljö. Genom konflikter kan verksamheter 
utvecklas och förbättras genom att problemområden lyfts till ytan.  

Studien visar sin största tyngd i att ständigt falla tillbaka på en grundläggande byggsten, 
kommunikation. Både vid förebyggande arbete och när konflikten är ett faktum är det 
kommunikation som är avgörande för konfliktens utfall. Kommunikation är en ständigt 
pågående process som sker dagligen och då kommunikation kan vara en faktor som gör 
att konflikter uppstår är det även den främsta faktorn till att hantera konflikter. 

Om mer resurser och energi hade lagts på det förebyggande arbetet kring konflikter så 
hade inte chefer behövt lägga de 42 procenten av sin arbetstid på konfliktrelaterade 
samtal (André, 2014). Inte heller arbetstagare hade behövt lägga 2,1 timma per vecka på 
att hantera konflikter (ibid). Tiden hade istället kunnat tas till vara för att utveckla 
verksamheten och öka produktivitet i organisationen.  

 

6.2 Reflektion över studiens genomförande 

Studien har genom att samla in tidigare forskningsresultat och empiri gett en tydlig bild 
och svarat på forskningsfrågan. Genom tolkningsmodellen har teori och empir 
bearbetats med hjälp av teman. Det har gett studien en tydlig struktur och en röd tråd 
som lätt kan följas. Studien är kvalitativ med ett hermeneutiskt förhållningssätt som 
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grundar sig på våra tolkningar. Det medför att det finns en risk för att tolkningar kan ha 
skett på ett annat sätt än vad som var respondenternas uppfattningar. Intervjuerna har 
transkriberat för att minska utfallet av misstolkningar, men den mänskliga faktorn 
kvarstår. Hade vi i efterhand arbetat om intervjuguiden hade utformningen varit en 
annan, då fokus i större utsträckning istället skulle behandlat de positiva effekterna.  

Det har varit intressant att den tidigare forskningen till stor del sammanstämde med 
empirins verklighet. Studien har från en första idé till färdigt examensarbete varit 
tidskrävande, utvecklande och oerhört givande. Vi har fått teoretiska kunskaper och 
insikter i konflikthantering. Arbetet med intervjuerna har varit givande då vi övat 
intervjuteknik och träffat fantastiskt erfarna och professionella människor som gett oss 
en inblick i verkligheten. Vid en kommande arbetsledande roll kommer vi att ta med oss 
kunskaper från studien och därmed arbeta medvetet och förebyggande med konflikter. 

  

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Som ett komplement till studien hade det varit intressant att se framtida forskning som 
grundar sig på ekonomiska siffror kring mjuka värden. Konflikters positiva effekter, där 
nöjda medarbetare genererar effektivitet har en ekonomisk vinst.  Att se detta omräknat 
i siffror, där det kan utläsas vad mjuka värden kan bidra till i en organisation, kan bidra 
till beslutsunderlag som styrker de mjuka värdenas relevans. Ledningsgrupper och 
chefer utgår till större delen ifrån siffror och beräkningar som beslutsunderlag. Ett 
underlag i from av en studie som stärker de mjuka värdena, hade kunnat påverka 
samhällssynen kring hur viktig konflikthantering är. Modeller och mallar gällande 
mjuka värden är något som behöver utvecklas för att uppnå en fortsatt god framåtanda 
kring att personal är en organisations viktigaste resurs.  

Då studiens resultat visar att kommunikation är en viktig byggsten vid hantering av 
konflikt hade vi gärna sett vidare forskning kring ämnet. Kommunikation som 
förebyggande åtgärd vid konflikthantering och som en strategi för 
verksamhetsutveckling. 
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Bilaga  
 

Intervjuguide 
Inledning  

• Presentation av oss och syfte med studien. Information om etiska riktlinjer för intervjuer enligt 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Allmänna frågor  

• Namn  
• Ålder  
• Titel 
• Utbildning och arbetslivserfarenhet  

Yttrande av konflikter 

• Vad innebär en arbetsplatskonflikt för 
dig?  

• Vad kan vara grunden till att konflikter 
uppstår?   

• Hur kan händelseförloppet se ut vid 
konflikter? 

• Tror du att arbetstagarens personlighet 
har någonting att göra med konfliktens 
utfall? 

• Påverkas konfliktens utfall av 
bakgrund, kön, ålder? 

• Anser du att du tillräckligt med 
kunskap kring konflikthantering? 
 

Framgångsrik konflikthantering 

• När det är läge att hantera en 
konflikt?  

• Vad krävs för att konflikter ska 
hanteras? 

• Utgår du ifrån någon speciell 
modell eller strategi vid 
konflikthantering? 

• Tror du att din personlighet har 
någonting att göra med konfliktens 
utfall? 

• Går det att säga någonting om hur 
konflikter kan förebyggas? 

• Vad gör man när konflikter inte 
löses? 

Positiva effekter av konflikter 

• Om du skulle ge exempel på en idel 
hantering av konflikt hur skulle det då 
se ut? Vilka positiva effekter skulle det 
kunna leda till? 

• Hur kan konflikthantering leda till 
utveckling och lärande? 

• Kan du säga att du lärt dig något om 
dig själv genom en konflikt? 

• Vad tror du är det viktigaste vid en 
konflikt för att generera någonting 
positivt? 

• Vilka är de centrala begreppen vid 
konflikthantering? 

• Vad kan konflikter bidra till för 
positiva effekter på ett personligt plan 
respektive organisatoriskt? 

• Vilken vinning kan det finnas för 
organisationer att arbeta förebyggande 
med konflikt? 

 
Tacka för medverkan och fråga om de vill 
ta del av studien i sin helhet. 

i 
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