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UPPLEVELSEN OCH FÖREKOMSTEN AV FENOMEN I 

ARBETSPLATSRELATERADE KONFLIKTER  

– Två delstudier 

 

Sandra Forsberg och Charlotte Kårebrand 

 

På arbetsplatsen sker mänsklig interaktion och det är oundvikligt att 

konflikter uppstår. Syftet var att utifrån individers upplevelse av en 

arbetsplatsrelaterad konflikt se på vilka faktorer som påverkar och 

förekomsten av dessa. En intervjustudie med åtta deltagare och en 

enkätundersökning med 40 deltagare genomfördes. Studie 1 visade att 

upplevelsen av asymmetri i konflikten förekom och att kommunikation, 

socialt stöd och stöd i åsikt upplevdes vara viktigt. Socialt stöd 

upplevdes ha en modererande effekt på negativa reaktioner av konflikten 

och praktisk stöd efterfrågades. Studie 2 visade att socialt stöd och stöd i 

åsikt fanns och att kommunikationen fungerade. Reaktionerna skiljde sig 

åt beroende på vem motparten i konflikten var. I studierna framkom att 

de som känt sig mobbade i samband med konflikten upplevde fler 

negativa reaktioner. Upplevelserna och reaktionerna av en konflikt 

skiljer sig mellan individer men aspekterna av arbetsplatsrelaterade 

konflikter tycks dock vara sammanflätade, varför helheten av 

upplevelsen bör beaktas. 

 

 

Arbetsplatsen är en social miljö där mänsklig interaktion sker. Det är därmed oundvikligt 

att konflikter uppstår på arbetsplatsen. Dessa konflikter kan få många olika negativa 

konsekvenser på arbetsplatsen. Konflikterna kan leda till missnöje, en vilja att byta arbete, 

minskat engagemang samt fysiska och psykiska symptom, så som depression och minskad 

självkänsla (Frone, 2000; Fox, Spector & Miles, 2001). Det kan även vara så att människor 

känner sig mobbade i samband med en konflikt. Mobbing på arbetsplatsen har visat sig 

vara skadligt för individer som utsätts för det och kan leda till försämrad hälsa och 

välmående (Hoel, Faragher & Cooper, 2004). Även de som inte själva utsätts för mobbing 

utan är iakttagare till någon annan som blir mobbad uppvisar sämre fysisk och psykisk 

hälsa än dem som varken utsatts för mobbing eller varit vittne till det. Enligt Rayner 

(1999) kan individer som bevittnar mobbing på arbetsplatsen reagera på flera olika sätt. 

Vanligt är att de tycker synd om offret och försöker göra något för att få slut på mobbingen 

men de uppger även att det är en källa till stress och oro för att själv utsättas för mobbing 

och att man därför inte ingriper. De rapporterar även att de kan lämna sitt arbete på grund 

av den mobbing de har bevittnat.  

 

Tidigare forskning har visat att det finns olika typer av konflikter. I en arbetsgrupp kan 

konflikter påverkas på olika sätt beroende på vilken typ av konflikt det är (Jehn, Greer, 

Levine & Szulanski, 2008).  En konflikt kan vara en relationship conflicts, som är en 

konflikt mellan personer, en task conflicts vilket innebär att parterna har skiljande åsikter 

gällande en arbetsuppgift samt en process conflicts där parterna är oense om hur 

arbetsuppgifter ska utföras. Starkare affekt är kopplat till relationship conflicts, än till både 

task- och process conflicts, och den affekt som skapas av relationship conflicts har även en 

större negativ effekt för arbetsgruppen. Människor kan vidare ha lättare att separera sina 

känslor runt konflikten från arbetsgruppen när konflikten inte är direkt kopplad till dem 
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som personer. En konflikt kan även vara asymmetrisk i den bemärkelsen att parternas 

känslomässiga involvering och deras perception av konfliktens styrka och omfattning ser 

olika ut, vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att förstå en konflikt (Jehn, Rispens 

& Thatcher 2010a). Att en konflikt är asymmetrisk är heller inte ovanligt, utan det är 

vanligare att det finns asymmetri i en konflikt än att det inte gör det (Jehn, Rupert, Nauta 

& van den Bossche, 2010b). Vidare är konflikter på arbetsplatsen främst relationship 

conflicts snarare än task conflicts, då konflikter på arbetet ofta börjar som en task conflict, 

men att den för minst en av parterna sedan övergår till att vara en relationship conflict. 

Detta då personen blir mer känslomässigt involverad. En person kan vidare ifrågasätta sin 

egen syn på en situation om den upplever att omgivningen inte delar den synen. Något 

annat som kan påverka upplevelsen av konflikten är om individen får stöd från sin 

omgivning. Socialt stöd är en viktig aspekt när en konflikt sker då det fungerar som en 

moderator för negativa effekter av konflikter (Ilies, Johnson, Judge & Keeney, 2011) Det 

behöver inte handla om faktiskt socialt stöd för att det ska ha en modererande effekt, utan 

själva upplevelsen av socialt stöd räcker. Både faktiskt och upplevt socialt stöd kan likaså 

kopplas samman med högt affektivt välmående där personer som har mindre socialt stöd 

på arbetsplatsen får konflikten en starkare koppling till negativ affekt (Birditt, Fingerman 

& Almeida, 2005; Cohen & Wills, 1985; Turk Charles, Piazza, Luong, & Almeida, 2009). 

 

Konflikter påverkar människor i alla åldrar men tidigare forskning har visat att det finns 

skillnader i hur man reagerar på en konflikt beroende på hur gammal man är (Birditt et al., 

2005; Turk Charles et al., 2009). Äldre människor har generellt färre konflikter med andra 

personer, men när de väl har en konflikt upplever de dem som mindre stressande än yngre 

personer. Detta kan bero på att man med åren lär sig att hantera konflikter och därmed inte 

får en lika stark reaktion när de väl sker. Även kön har visat sig ha en inverkan i hur en 

individ kommer att reagera på och hantera en konflikt (Davis, Capobianco & Kraus, 2010). 

Män var mer troliga att reagera med både passiva och aktiva destruktiva beteenden som 

hindrade en lösning av konflikten. Kvinnor visade sig i större utsträckning använda sig av 

passiva och aktiva konstruktiva beteenden i ett försök att hitta en lösning. En annan aspekt 

av reaktioner i samband med en konflikt är status. Både en persons status i organisationen 

och en persons status i förhållande till motparten i konflikten påverkar individens reaktion 

i samband med konflikten (Aquino, Tripp & Bies, 2001). Människor som har lägre relativ 

status än motparten i konflikten är mindre benägna att söka hämnd, även i de fall de vill 

söka hämnd, då de är oroliga för repressalier såsom försämrade befordringsmöjligheter. 

Man är samtidigt mer benägen att söka hämnd i samband med en konflikt när man har låg 

absolut status i organisationen (Aquino et al., 2001) 

 

Då konflikter sker mellan människor i en social kontext, kan många av de situationer och 

reaktioner som uppstår ses utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Martinko, Harvey och 

Douglas (2007) menar att attributionsteorier kan användas för att förklara så gott som alla 

beteenden inom organisationer. Attributioner är en individs uppfattning om anledningen 

till olika händelser och dessa påverkar förväntningar, känslor, beteende och kan även 

påverka arbetsrelationer. Vidare har människan generellt en tendens till att överskatta 

betydelsen av inre faktorer hos en person för att förklara dennes beteende och bortser då 

ifrån situationen som förklaringsmodell (Ross, 1977). Detta kallas för det fundamentala 

attributionsfelet och innebär att man drar slutsatser om hur någon är som person utifrån 

deras beteenden. Attributionsfel kan uppstå var som helst där det finns en social kontext 

vilket då också innefattar arbetsplatsen. Något annat som kan ske på en arbetsplats är att 

människor tycker att de arbetar hårdare än andra och att de är duktigare än andra. Detta 
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fenomen kallas för self-serving judgments och tendensen till att bilda dem ökar när man 

utsätts för situationer som upplevs obehagliga eller hotfulla (Roese & Olson, 2007). Detta 

då de fyller en självbevarande funktion genom att generera positiva känslor och återställa 

individen till ett affektivt normalläge efter den obehagliga situationen och på så sätt gör det 

möjligt att behålla en positiv självbild. På en arbetsplats kan ett sådant hot eller obehaglig 

situation tänkas vara en konflikt. Något annat som kan tänkas uppstå vid en 

arbetsplatsrelaterad konflikt är projektion vilket innebär att man applicerar egenskaper och 

attityder som man själv har på andra människor och tror att de delar ens egna åsikter 

(Holmes, 1978). Individer har även en tendens att bedöma sina egna beteenden och åsikter 

som mer lämpliga och vanligt förekommande än andra åsikter och beteenden, detta kallas 

false consensus (Ross, Greene & House, 1977).  

 

Ytterligare en aspekt på arbetsplatsrelaterade konflikter är psykologiska kontrakt (de Jong, 

Schalk & de Cuyper, 2009). Både arbetsgivare och anställda har implicita förväntningar på 

varandra, dessa förväntningar utgör ett psykologiskt kontrakt. Dessa implicita 

förväntningar kan sägas vara en psykologisk dimension av relationen mellan arbetsgivare 

och anställd då kontrakten är subjektiva och inte uttalade (Bellou, 2009). När det 

psykologiska kontraktet är balanserat är den anställdes förväntningar uppfyllda, vilket kan 

leda till att den anställde vill återgälda organisationen med produktivitet och engagemang 

(Ng, Feldman & Lam, 2010). När arbetsgivaren ej infriat ett löfte sker ett kontraktsbrott 

och den anställdas syn på organisationen förväntas försämras (Robinson, 1996). Detta kan 

leda till nedsättningar i den anställdes engagemang och tilltro till organisationen. 

Relationen till arbetsgivaren antas även försämras. Därtill har öppen kommunikation, 

insikten att man själv kan ha haft fel och viljan att erkänna att man haft fel har visat sig 

viktigt för att en konflikt skulle kunna lösas (Brown, Lewis, Ellis, Stewart, Freeman & 

Kasperski, 2011). Även ödmjukhet inför motparten i konflikten visade sig vara viktigt för 

en lösning, då det låter parterna sätta sig in i varandras situation. Då en part i konflikten 

inte erkände att en konflikt förelåg skapades frustration.  

 

Eftersom arbetsplatsen existerar i en social kontext kan det därmed vara viktigt att ha dessa 

aspekter i åtanke när en konflikt sker på en arbetsplats. Detta för att bättre kunna förstå hur 

individen upplever konflikten och hur den kan reagera. 

 

Nedan följer en presentation av två delstudier som gjorts kring arbetsplatsrelaterade 

konflikter. I studie 1 gjordes en kvalitativ undersökning och i studie 2 en kvantitativ. De 

presenteras i sin helhet var för sig och efterföljs av en generell diskussion där resultaten 

från de båda studierna sätts emot varandra. 

 

 

Studie 1 

 

Tidigare forskning har till stor del fokuserat på ett fåtal aspekter av konflikter. Valet att 

göra en kvalitativ studie gjordes därför för att bättre förstå helheten i individens subjektiva 

upplevelse. Fokus låg således på individens upplevelse av situationen och hur individen 

uppfattat och attribuerat händelser som haft med konflikten att göra.  

 

Syfte  
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Syftet med undersökningen var att få en ökad kunskap om vilka faktorer som påverkade 

individens upplevelse av en arbetsplatsrelaterad konflikt. Studien ämnade även ligga till 

grund för en kommande enkätstudie. 

 

 

M e t o d  

 

Undersökningsdeltagare 

Vi tog kontakt med var sin bekant som i sin tur tog kontakt med två personer respektive, 

alltså fyra personer sammanlagt som var villiga att delta. Vi fick därefter telefonnummer 

till dessa personer som kontaktades för att stämma möte. Därefter kontaktades ett 

fackförbund i Stockholm för att få tag på personer som upplevt en mer allvarlig konflikt. 

Vi skickade ett informationsblad som förklarade vilka vi var, vad intervjun skulle handla 

om, våra kontaktuppgifter samt att deltagandet var frivilligt och anonymt. Detta 

informationsblad distribuerades till förhandlare inom fackförbundet som i sin tur delade ut 

det till medlemmar som tidigare kontaktat dem för att få hjälp vid en konflikt. De som ville 

delta fick då själva kontakta oss vilket innebar att fackförbundet inte visste vilka vi i 

slutändan intervjuade. Kriteriet för att delta i studien var att man någon gång i sitt 

yrkesverksamma liv varit med om en arbetsplatsrelaterad konflikt.  Fyra personer som ville 

delta kontaktade oss via mail och plats bestämdes för intervjuerna.  

 

Totalt intervjuades åtta personer varav sex var kvinnor och två var män. De var mellan 23 

till 56 år gamla (M = 38.13, SD = 14.12) och de hade jobbat mellan 5 till 37 år (M = 17.00, 

SD = 11.55). Två av deltagarna hade en chefsposition på sina respektive arbetsplatser och 

sex av deltagarna arbetade inom vårdbranschen.  

 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av intervjuer som spelades in med diktafon. Hälften av 

intervjuerna utfördes enligt överenskommelse i respektive deltagares hem, medan 

resterande utfördes på deltagarnas arbetsplats. Intervjuerna inleddes med att vi berättade 

vad intervjun skulle handla om. Därefter informerades alla deltagare om att materialet 

skulle behandlas konfidentiellt och att de hade möjlighet att avbryta intervjun när som 

helst. Intervjun utgick från vår intervjuguide (se bilaga 1), vilken bestod av ett antal 

färdigformulerade frågor. Dessa blandades med frågor som uppkom fortlöpande under 

intervjun. Intervjuerna varade mellan 20 minuter och 1.5 timme. Intervjuerna 

transkriberades av den person som genomfört intervjun. Därefter lyssnades inspelningarna 

igenom av båda två samtidigt som transkriberingarna lästes igenom för att konstatera att 

transkriberingen var korrekt. Inspelningarna raderades sedan.   

 

Vi studerar på personal, arbete och organisation (PAO) programmet med inriktning på 

psykologi. Vi har inom vårt program läst kurser i socialpsykologi och har även läst kurser 

där konflikter på arbetsplatsen berörts. Denna förförståelse kan ha påverkat vår 

utgångspunkt i tolkningen av materialet, vilket kan vara både positivt och negativt. Positivt 

i den bemärkelsen att vi kan ha haft det lättare att uppmärksamma sådant i deltagarnas 

upplevelser som berör ämnen vi studerat tidigare, till exempel inom arbetspsykologi. Detta 

betyder i sin tur att vi kan ha förbisett aspekter i deltagarnas utsagor som vi inte har 

studerat, inom till exempel klinisk psykologi vilket kan ses som negativt.  

 

Analys 
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I denna studie har en induktiv tematisk analys gjorts (Langemar, 2008). Den bestod av fyra 

faser. I fas ett lästes samtliga transkriberingar igenom och generella teman hittades. I fas 

två lästes samtliga transkriberingar igenom igen och intressanta stycken och nyckelord 

markerades. Spontana kommentarer och tankar antecknades samtidigt. Därefter i fas tre 

jämfördes anteckningarna för att se om texten kodats på samma sätt. I fas fyra gicks det 

kodade materialet igenom gemensamt och delades in i olika teman och underteman. De 

teman som hittats i fas ett hade i denna fas reviderats och nya teman hade framkommit. 

Dessa övergripande teman återfinns som huvudrubriker i resultatdelen nedan.  

 

R e s u l t a t  

 

Nedan följer en beskrivning av det som framkommit under intervjuerna. Texten är indelad 

i fem teman som speglar deltagarnas upplevelse av den arbetsrelaterade konflikten de varit 

med om. I citaten har ord som betonats av intervjupersonerna kursiverats att för att ge en 

bättre förståelse för personens sätt att berätta om sin upplevelse.     

 

Asymmetri  

Olika aspekter som påverkade hur deltagarna såg på konflikten kom fram under 

intervjuerna och något som togs upp var att det upplevdes som att de kunde finnas en 

asymmetri i hur konflikten uppfattades av de olika parterna. Det framkom att merparten av 

deltagarna upplevde att det ofta fanns en asymmetri i hur parterna såg på graden av 

konflikten. De deltagarna menade i många fall att de själva och motparten hade olika syn 

på hur grov konflikten var. Ofta upplevdes det som att motparten inte tyckte att konflikten 

var lika stor som de själva tyckte eller att motparten inte ens var medveten om att det fanns 

en konflikt. Det uppfattades som upprörande när motparten inte såg på situationen på 

samma sätt som de själva gjorde då de kände att motparten inte förstod dem i deras 

situation.  

 

… men hon förstod inte alls vad jag menade, hon förstod inte alls att jag tyckte att 

hon hade gått över mitt huvud. (Mellanchef) 

 

Det fanns även asymmetri när det gällde grunden till konflikten då motparten ofta 

uppfattades ha en annan syn på vad konflikten gällde. Även här var uppfattningen att 

motparten inte förstod deras situation. Något som kom fram var att det ofta fanns en 

skillnad mellan parterna där en part uppfattat konflikten som arbetsrelaterad och den andra 

parten hade uppfattat konflikten som personlig vilket gjorde det svårt att hitta en lösning 

på konflikten. När deltagare hade en konflikt med en chef framkom det att det i vissa fall 

upplevdes som att det var personliga skäl som var den egentliga grunden till konflikten 

men att chefen kom på arbetsrelaterade orsaker som egentligen inte stämde och som inte 

var det verkliga skälet till varför konflikten uppstått. De deltagarna kunde då uppleva det 

som att de fick skulden för saker som de inte hade gjort fel bara för att det gällde dem som 

personer. De ville då påpeka att de faktiskt inte gjort något fel och att de därmed själva inte 

kunde påverka situationen då den grundade sig i något som låg utanför deras kontroll.  

 

Det handlade inte om jobbet egentligen. Det handlade om mig som person. Det 

kunde ju börja med, det är det jag försöker säga att det började oftast med att de 

försöker hitta fel i jobbet. (…) Så blir det ju mera, det är ju knutet till mig som 

person. (Medarbetare) 
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När en chef var i en konflikt med en anställd framkom det istället att chefen hade haft 

synpunkter på motpartens arbetsinsats och att motparten då tog det som personlig kritik 

även fast det inte var så det var menat. Detta upplevdes förvärra hela konflikten och göra 

det svårt för parterna att kunna komma fram till en lösning i konflikten då de såg på 

situationen på olika sätt utan att förstå varandra. 

 

Kommunikation  

Under intervjuerna uttryckte deltagarna vikten av formell kommunikation från chefer de 

varit i konflikt med. Denna form av kommunikation handlade om kommunikation som 

framförts i formella sammanhang, som till exempel på personalmöten. Det framkom i 

intervjuerna att deltagarna ville ha tydliga besked från chefen om vad som gällde på 

arbetsplatsen rörande utförandet av arbetsuppgifter bland annat för att undvika situationer 

där de arbetade mot mål som sedan inte blev av. Vissa deltagare berättade även att de 

upplevde att tydliga besked hindrade att missförstånd uppstod och att de upplevde att om 

de fått tydliga besked tidigt i konflikten hade konflikten helt kunnat avvärjas. Det kom 

även fram att om en högre chef valde att ändra en lägre chefs beslut, så ville den lägre 

chefen bli informerad om detta även om den högre chefen hade befogenhet till ändringen. 

Det framkom att det inte var själva ändringen av beslutet som den lägre chefen reagerade 

negativt på utan avsaknaden av information om att beslutet ändrats, då denne genom brist 

på information om ändringen kände sig underminerad som gruppchef.  En del av 

deltagarna menade även att formell kommunikation ökade förståelsen för beslut som tagits 

av cheferna och förändringar som skett på grund av besluten. De upplevde att om chefen 

berättade varför han/hon genomfört en förändring så kunde de enklare acceptera 

förändringen även om de inte höll med om beslutet.  

 

Förklarar de varför de gör som de gör och man kan förstå det, då är det väl lite mer 

ok. Eller när man gör en förändring på ett företag, eller liknande, att man säger att 

man sätter sig ned som i ett möte eller liknande och säger: Såhär kommer det att bli 

och såhär blir det helt enkelt. Istället för att smyga in ändringar och inte ha någon 

kommunikation med sin egen personal eller inte ha några möten eller någonting. Vi 

har haft ett personalmöte på fyra år. (Medarbetare) 

 

När deltagarna inte fick någon information om varför ett beslut fattats, som berörde dem i 

deras arbete, fann de egna bakomliggande förklaringar till beslutet. Dessa förklaringar var 

många gånger kopplade till beslutfattarens personlighet och hade även ofta en negativ 

klang. Anledningar som kom upp var bland annat upplevelsen att chefen var lat, 

konflikträdd eller att chefen inte tyckte om personen i fråga. En deltagare berättade att 

denne kände sig orättvist behandlad av sin chef, då deltagaren upplevde att chefen inte 

försökte hjälpa till med hennes rehabilitering. Denna hade blivit sjuk och behövde arbeta 

under bestämda tider, vilket chefen meddelade att hon inte kunde godkänna/genomföra. 

Deltagaren menade att andra medarbetare hade fått hjälp med dylika insatser tidigare och 

då hon inte fick någon ordentlig förklaring till varför så menade hon att det berodde på att 

chefen inte gillade henne som person. Det framkom därtill att flera deltagare funderade 

kring om det fanns bakomliggande orsaker till beteende hos motparten som de inte riktigt 

kunde förstå. De funderade kring om det hänt något drastiskt i motpartens liv som fått 

denna bete sig som de gjort, till exempel att någon närstående hade avlidit.   

 

De flesta deltagare tog även upp att vid en förändring på arbetsplatsen ville de ha 

information från chefen om vad som pågick för att slippa undra vad som hänt. Det 
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framkom att deltagarna i brist på sådan information började ifrågasätta sin egen prestation 

och om det var något fel på dem som person för att på detta sätt försöka förstå vad som 

hade hänt. De målade upp en egen bild av situationen och ibland fick de även en annan syn 

på sin chef.  

 

För om hon hade sagt att: ”Men gud, nu har vi inga mer pengar.” Då hade jag kanske 

kunnat acceptera det eller då hade jag i alla fall vetat. För nu blev man ju liksom 

osäker, har jag gjort något fel? Är det något de är missnöjda med, är det något som 

har hänt? Som om man inte vet då börjar man ju tänka själv, jag satt och tänkte 

liksom: ”Har jag gjort någonting?” Då kom jag inte på något och då blev jag ännu 

mer förvirrad liksom, vad är det som händer? Det var ju… när jag väl fick veta vad 

det var då var det som att: ”jaha, varför sa ni inte det från början? (skratt). Då kändes 

det jättetöntigt liksom, här har jag gått omkring och funderat och har gått och blivit 

sur på min chef och efter det hade jag ju… Jag hade ju fått en annan bild av henne. 

(Medarbetare) 

 

Vissa deltagare beskrev även hur den informella kommunikationen många gånger inte 

fungerade mellan dem och motparten. Denna informella kommunikation syftade på en mer 

vardaglig kommunikation mellan parterna, som till exempel kommunikation som skedde 

vid fikaraster. Det framkom att försök som gjorts för att försöka prata med motparten 

snarare försvårade konflikten, då parterna hade svårt att förstå varandras syn. Detta 

upplevde deltagarna som frustrerande och de ansåg att det försvårade för dem att nå en 

lösning. Det kom även fram att parterna med tiden gled längre ifrån varandra och att 

parterna till slut inte kunde kommunicera alls. Dessa deltagare menade vidare att 

konflikten tenderade att eskalera med tiden.  

 

… jag var ju så arg på henne till slut så då lät jag det liksom… jag pratade inte ens 

med henne. (Medarbetare) 

   

Stöd  

Samtliga deltagare upplevde att det var viktigt att få stöd i konflikten. De talade om 

praktiskt stöd i form av hjälp från arbetsgivaren och fackförbund med åtgärder och 

information. Det var även viktigt att få socialt stöd i form av stöd från omgivningen. Det 

framkom även att det var viktigt att de kände att de hade stöd i sin åsikt, vilket handlar om 

att individen kände sig bekräftad i sin egen åsikt. 

 

Flera olika aspekter av praktiskt stöd visade sig och vissa deltagare berättade om olika 

saker som efterfrågas i samband med en konflikt. Det framkom att det upplevdes vara 

viktig att både arbetsgivare och fackförbund satte in snabba åtgärder när det stod klart att 

det finns en konflikt på arbetsplatsen och det efterfrågades hjälp med att få information om 

vilka rättigheter man hade, vem man kunde kontakta och att hålla möten med motparten. 

Det kom fram att det var viktigt att någon verkligen utredde situationen och att det var 

viktigt att känna att någon tog situationen och den egna upplevelsen på allvar. Det 

efterfrågades att någon skulle engagera sig i vad som hände på arbetsplatsen och lyssna på 

vad som upplevdes vara problemet. De deltagarna berättade även att de hade velat att 

någon kom in och tog över ansvaret för lösningen av situationen, så att de slapp lägga ner 

energi på det själva. Detta menade de skulle fungera som en avlastning.   
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Ja, men att någon då: ”Nej, men vad säger ni?! Men Herre Gud, jag tar med mig en 

kollega och kommer ut till er så kan vi prata om det här”. Och sen när man sen får 

berätta hur allting har gått till, när de kan sitta och notera och skriva och: ”Gud, men 

nu tar vi över. Slappna av. Nu, det här är inte ok”. För vi alla visste att det inte var 

ok. Det måste ha varit en hur enkel sak som helst för facket. Att se att den här chefen 

är inte ok och det är det som är problemet. Och inte vi andra. (Medarbetare) 

 

Det framkom vidare att dessa deltagare till en början kunde uppleva att de blev bra 

bemötta och att de då skulle få den hjälp de ville ha, men att när möten med motparten väl 

skulle hållas så upplevde de att de inte fick något stöd. Detta gjorde att deltagarna kände 

sig svikna av sin arbetsgivare och sina eventuella fackförbund. Deltagarna berättade att de 

haft vissa förväntningar på det stöd de skulle få av sina arbetsgivare i samband med en 

konflikt. När dessa förväntningar inte införlivades uppfattades det som ett svek från 

arbetsgivarens sida. Deltagarna berättade att detta upplevda svek gav dem en ny sämre bild 

av arbetsgivaren. De deltagare som upplevde att de fått praktiskt stöd av sin arbetsgivare 

hade också fått en positiv bild av den chef som genomfört insatsen. Det kunde även 

resultera i en positiv upplevelse av processen och en positiv bild av arbetsgivaren i stort. 

En deltagare berättade hur hon blivit mer lojal till sin arbetsgivare efter att hon upplevde 

att konflikten lösts på ett bra sätt av arbetsgivaren. Hon menade att hon kunde lita på att 

arbetsgivaren skulle hjälpa till om något dylikt skulle inträffa och att hon upplevde det som 

att företaget var måna om att de anställda skulle ha det bra.  

 

En annan form av stöd som var viktigt för deltagarna var socialt stöd. Det framkom att det 

upplevdes vara oerhört betydelsefullt när andra i deltagarens omgivning förstod och 

stöttade denne i konflikten. Något som kom fram var att det inte var antalet personer som 

man upplevde stöttade en i konflikten som hade betydelse. I vissa fall upplevde deltagarna 

att hela arbetsgruppen var enad i konflikten och ibland upplevde de det som att en eller ett 

mindre antal medarbetare fungerade som ett stöd. Det som visade sig vara viktigt var att 

man hade någon man kunde prata med och som stöttade en.  

 

… om man har en person som man kan prata med så räckte det för mig. Jag tyckte 

det var ju… jag tyckte ju att jag inte behövde hela gruppen men att jag hade en 

person att prata med, det räckte liksom. (Medarbetare)  

 

Att ha någon att prata med om sin upplevelse och att ha någon som lyssnade på en 

upplevdes som väldigt betydelsefullt och viktigt för deltagarna och de upplevde det som att 

någon förstod dem och att de då inte behövde vara ensamma i situationen. Det kom fram 

att det inte nödvändigtvis krävdes någon faktisk handling från omgivningen för att det 

skulle uppfattas som ett stöd, ingen behövde säga något till motparten eller försöka hjälpa 

till utan det kunde räcka med känslan av att någon stöttade dig. Det behövde inte heller 

vara någon på arbetsplatsen som fungerade som stöd utan det framkom att familjen även 

kunde fungerade som ett stöd under konflikten. Socialt stöd kunde även fungera som en 

buffert i konflikten. Deltagarna uttryckte att de när de kände att någon stöttade dem gav 

det dem styrka att orka stanna på arbetsplatsen och ta itu med konflikten. Utan det stödet 

upplevde de att de hade slutat på arbetsplatsen tidigare. 

 

En tredje form av stöd som visade sig vara av vikt var stöd i åsikt. Något som kom fram 

var att deltagarna gärna berättade om situationer där andra hållit med dem i deras åsikt 

eller delat deras syn på situationen. Det framkom att deltagarna började tvivla på sin egen 
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åsikt och sin egen upplevelse av situationen om de inte upplevde att någon annan höll med 

dem. I vissa fall kom det fram att deltagarna ibland uppfattade det som att någon annan 

höll med dem även om den personen inte sagt det rakt ut. Deltagarna upplevde det vara 

väldigt skönt när de kände att någon höll med dem i deras åsikt och att det faktum att 

någon höll med dem i sig bekräftade att det de upplevt faktiskt var sant och inte något de 

själva bara hade fått för sig. När någon höll med om ens syn på situationen så upplevdes 

det som en bekräftelse på att det inte var fel på dem. 

 

… för jag sa det till honom att: ”Det här har hänt och jag har ju inte fått veta 

någonting, är det verkligen helt ok, är det inte lite… vore det inte bättre om ni bara 

berättade för mig att det här är…” och tyckte han att: ”Jo, det är ju klart, liksom”. Jag 

vet ju inte vad han tyckte personligen, men han sa i alla fall det (skratt). Då kändes 

det som att: ”Ok, då var det inte knäppt, jag var inte knäpp som tyckte att det här var 

inte ok, liksom”. Det är ju… så, det är ju som… en bekräftelse av vad jag hade 

upplevt liksom… det är ju så klart skönt. (Medarbetare)     

  

Reaktioner  

Deltagarna uppvisade olika typer av reaktioner i samband med konflikten. Vissa upplevde 

att konflikten påverkade deras hälsa negativt. De berättade bland annat att de hade fått 

svårt att sova, fått högt blodtryck, att de känt sig stressade och deprimerade. Det kom även 

fram att konflikten kunde ta mycket kraft och energi då de hade svårt att sluta tänka på 

konflikten och slappna av. En deltagare berättade till exempel hur hela semestern hade 

blivit förstörd, då han funderade över hur det skulle bli när han kom tillbaka till arbetet. 

Deltagarna berättade därtill om de känslor som kom fram under konfliktens gång. Det 

skiljde sig från person till person vilken typ av känslor som de upplevde. Det rörde sig om 

allt från irritation, provokation, uppgivenhet om att konflikten inte skulle kunna lösas till 

ilska, en känsla av att ha blivit sviken och kränkt. En del deltagare berättade även att de i 

samband med konflikten varit väldigt ledsna och känt sig orättvist behandlade när det kom 

till hur de blivit bemötta av motparten och omgivningen. 

 

Det framkom att en deltagare aktivt hade hämnats på motparten efter att hon bytt 

arbetsplats genom att se till att motparterna inte fick arbeta kvar på samma arbetsplats, då 

hon visste att de ville det. Hon berättade att det fick henne att känna att hon hade makt 

över situation. Det kom även fram att vissa deltagare som inte aktivt hade hämnats mot 

sina motparter i samband med konflikten istället hade funderat på hur de skulle kunna söka 

hämnd på motparten. Funderingarna kring hämnden rörde sig kring att det skulle gå dåligt 

för motparten, att den skulle förstå vad den gått miste om genom att behandla personen 

dåligt och att den då skulle inse att den gjort fel.  

 

Ärligt talat tänkte jag faktiskt att: ”Hoppas att hon får en massa problem”. Så tänkte 

jag. Och det var ju i den vågen som jag kunde hitta lite näring i att själv få vara lite 

glad. Hur sjukt det än är. Men jag är bara ärlig. Så var det. ”Hoppas att hon mår 

jävligt dåligt. Hoppas att hon får mycket problem. Hoppas att hon anställer fel 

personal. Hoppas att det blir massa återfall för de här klienterna”. Förstår du? Lite så. 

”Hoppas att hon får en massa skit i slutändan för det här liksom”. Och sen tänkte jag 

så här också, jag är inte religiös eller så men på den yttersta dagen när hon står där, 

visuellt talat, vid pärleporten så: ”Tyvärr, du får gå ned en trappa. Här kommer du 

inte in”. Jag tror att det blir så liksom. Om du förstår vad jag menar. Känslomässigt 

liksom. (Medarbetare)          
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Det kom även fram att de deltagare som ansåg att de blivit orättvist behandlade av sin 

motpart och fått skulden för saker som de inte ansåg var berättigade tenderade att hävda 

sig genom att poängterade att de utförde sitt arbete exemplariskt, att de utförde sitt jobb 

bättre än andra på arbetsplatsen och att de var bra personer.  

 

… jag var en lojal medarbetare. För att jag verkligen verkade för den här 

verksamhetens utveckling och för de som bor där. Och jag hade ett hjärta av guld. 

(Medarbetare)  

   

Under intervjuerna framkom att många deltagare i samband med konflikten funderade på 

att byta jobb men att de i flesta fall inte gjorde det. Dessa berättade att de trivdes med 

själva arbetet, men inte med motparten och att de därför i det längsta ville undvika att byta 

arbetsplats. De kom fram att de då försökte fokusera på de bra aspekterna i arbetet för att 

de skulle kunna ha en förhoppning om att situationen skulle lösa sig.   

 

Mobbing 

Något som kom upp under intervjuerna var att en del deltagare i samband med konflikten 

upplevt att de blivit mobbade. Dessa berättade att det var när konflikten slutade att röra 

arbetet och istället rörde dem som person som de upplevde att konflikten övergått till 

mobbing. Bland annat upplevde en deltagare att motparten kritiserade hennes sätt att vara, 

bete sig och prata. Att hon upplevde det som att hon inte fick vara den hon var utan att det 

var fel på henne som person. Det framkom även att denne upplevde att privata 

angelägenheter användes emot henne.  

 

För det här var verkligen bland det värsta jag varit med om i vuxen… i arbetslivet. 

För att det var så mycket privata aspekter som kom in och det var det jag inte riktigt 

tyckte var ok. Att jag på något sätt skulle få äta upp hur jag levde mitt liv eller hur 

min familj såg ut eller vilka jag träffade eller vilka jag valde att ha relationer med 

och sådant privat som jag kände att ”Vad har det här med det här att göra?”. Men det 

är så här typiskt, att gotta sig i allt och försöka vrida och vinkla allting så att det blir 

så negativt som möjligt, så att man bryter ner successivt en person, vilket de 

lyckades med. (Medarbetare) 

 

Det framkom även att personerna som upplevde att de blivit utsatta för mobbing i samband 

med en konflikt till en början inte själva insåg att det var mobbing som de var utsatta för 

utan att det var en kollega som tog upp det först. De beskrev det som att mobbing var 

något som de förknippade med skolan och inte med en arbetsplats, vilket hindrade dem att 

först se deras situation som sådan men att de i efterhand tydligt kunde se det. En deltagare 

menade att det otrevliga bemötandet med tiden blev en form av normalitet där det otrevliga 

bemötandet till sist förväntades av motparten.  

 

Det var nog snarare så att det var andra som sa att de såg att konflikten fanns. För 

jag… man tänker inte på det hela tiden, utan blir det ett invant beteende där man vet 

att man blir bemött på det här sättet, då släpper man det och bara ”Ja, det är som en 

annan dag som alla andra”. Så där, förstår du? (Medarbetare) 

 

De deltagare som upplevde att de blivit utsatta för mobbing upplevde även att den till en 

början var subtil genom att det började med små saker som ackumulerades och förvärrades 
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med tiden. Bland annat togs det upp att en upplevde att den blev som avdelningens svarta 

får som vid upprepade tillfällen blev beskylld för sådant som denna inte ansåg sig vara 

skyldig till. De upplevde även att det pratades negativt om dem när de inte var på plats. En 

deltagare berättade att denna även känt sig utfryst från gruppen då denna bland annat inte 

blev inbjuden till vissa aktiviteter och att denna inte blev inkallad till informationsmöten. 

Det togs därtill upp att dessa deltagare upplevde att medarbetare inte gick emot eller sa 

något om mobbingen för att de var rädda för att själva bli utsatta. De personer som menade 

att de blivit mobbade uppgav även att de hade en önskan om att sluta på arbetsplatsen, 

bland annat för att de blivit kränkta, utfrysta och orättvist behandlade utan orsak. En 

deltagare menade att denna inte längre kände att hon hörde till arbetsplatsen och att hon 

inte var välkommen där längre. Dock poängterades att deltagarna till en början inte ville 

sluta då de ansåg att de inte hade gjort något fel och att det därför inte var dem som skulle 

sluta.  

 

I intervjuerna framkom det även att en deltagare i samband med konflikten upplevt att en 

annan i arbetsgruppen blivit utsatt för mobbing. Detta då mobbaren ofta påpekade att allt 

denna sa, hur han var och vad han än gjorde var fel. Deltagaren uppfattade det som att 

mobbaren helt enkelt tyckte att det var fel på personen. Det framkom då att även detta 

påverkade deltagaren i större utsträckning då personen menade att denna mådde dåligt å 

andras vägnar. Även gruppens dynamik och arbetsklimat upplevdes som att det påverkades 

negativt av mobbingen som var riktad mot dennes kollega. Deltagaren berättade även hur 

mobbingen av hans kollega minskade hans trivsel på arbetet och hur hans arbetsinsats blev 

lidande. Deltagaren valde därtill att stanna hemma vid ett par tillfällen för att slippa möta 

mobbaren som i detta fall var en chef. Deltagaren valde till sist att säga upp sig från 

arbetsplatsen.   

 

Och det var en fruktansvärd period. Och det här rörde ju inte mig va. Det var ju 

mobbing mot XX. Men jag mådde skitdåligt. Jag var den första som gick därifrån. 

(Medarbetare) 

 

 

D i s k u s s i o n  

 

Syftet med studie 1 var att få en ökad kunskap om vilka faktorer som påverkade individens 

upplevelse av en arbetsplatsrelaterad konflikt. Studien ämnade även ligga till grund för en 

kommande enkätstudie. 

 

Deltagarna upplevde att konflikterna kunde vara asymmetriska både när det gällde vad 

som var grunden till konflikten och graden av konflikt. De upplevde det även som att en 

avsaknad av formell kommunikation kunde leda till en oförståelse till de beslut som tagits 

på arbetsplatsen. Om den informella kommunikationen inte fungerade upplevdes det 

försvåra konflikten i sig och möjligheten att nå en lösning. Praktiskt stöd efterfrågades av 

både arbetsgivare och fackförbund då det upplevdes fungera som en avlastning att någon 

annan tog tag i situationen. Det upplevdes även vara viktigt att dessa insatser kom snabbt. 

Det upplevdes vara viktigt att känna ett socialt stöd från omgivningen och om deltagarna 

upplevde att de fick detta stöd så gjorde det att de orkade stanna kvar på arbetsplatsen 

längre än de annars skulle ha gjort. Det upplevdes av deltagarna vara skönt när de kände 

att omgivningen delade deras åsikt gällande konflikten då det såg det som en form av 

bekräftelse av den egna upplevelsen. Reaktionerna på konflikten skilde sig mellan 
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deltagarna men upplevdes av samtliga vara av negativ art. Deltagarna berättade om 

upplevelsen av allt från känslor av irritation och ilska till fysiska och psykiska reaktioner 

som sömnsvårighet och depression. Deltagarna berättade även att de i samband med 

konflikten både funderade på att hämnas mot motparten och att byta jobb men att de i de 

flesta fall avstod. Vissa deltagare upplevde dessutom att de blivit mobbade i samband med 

konflikten och upplevde det då som att konflikten slutat handla om arbetet och istället 

blivit personlig. 

 

I denna studie överensstämmer resultatet till viss del med tidigare forskning inom området. 

I likhet med Jehn et. al. (2010a) kom det fram att deltagarna upplevde att det fanns en 

asymmetri mellan deras egen och motpartens upplevelse av konfliktens styrka och 

omfattning. De upplevde bland annat att motparten inte upplevde att konflikten fanns eller 

inte lika omfattande som deltagaren själv tyckte. Detta kan ha försvårat situationen då det 

är viktigt att båda parter kan erkänna att det finns en konflikt för att kunna lösa den (Brown 

et al., 2011). I resultatet framkom det däremot nya sidor hos aspekterna som nämns ovan. 

När det gäller asymmetri fanns det i denna studie en upplevelse om att det även rådde 

asymmetri gällande vad orsaken till konflikten var snarare än dess styrka och omfattning. 

Deltagarna upplevde att en part kunde se konflikten som personlig medan motparten kunde 

se den som arbetsrelaterad. Det finns vissa likheter med tidigare forskning som visar att 

konflikter kan ha olika karaktär och att konflikter ofta börjar som task conflicts men att en 

part blir mer känslomässigt involverad än den andra och att konflikten då övergår till att 

vara en relationship conflict (Jehn et al., 2010b). Till skillnad från detta beskriver vissa 

deltagare i studie 1 att de inte upplever att konflikten har förändrats utan att de haft olika 

syn på konfliktens karaktär från första början.  

 

Även vikten av öppen kommunikation framkom i denna studie, vilket går i linje med 

studien av Brown et al. (2011). Deltagarna skiljde på informell och formell 

kommunikation där båda formerna bedömdes ha olika vikt beroende på konfliktens natur. 

När det handlade om en processkonflikt var det den formella kommunikationen som 

upplevdes vara bristande och när det gällde relationskonflikter så upplevdes det som att 

den informella kommunikationen kunde förbättras. Detta kan tyckas vara naturligt när man 

ser till de olika typerna av konflikters natur där processkonflikter är kopplade mer till 

problem rörande formella strukturer och relationella konflikter är kopplade till problem 

rörande personliga relationer (Jehn et al., 2008). Deltagare som upplevde att de inte fick 

formell kommunikation av sina chefer försökte hitta egna förklaringar till varför chefen 

tog de beslut eller betedde sig som den gjorde. Dessa förklaringar tenderade att vara av 

negativ art och kopplade till chefens personlighet. Denna attribution skulle kunna ses 

utifrån det fundamentala attributionsfelet (Ross, 1977). Det skulle kunna betyda att 

deltagarna inte har sett till situationen (chefen kunde inte hantera situationen på något 

annat sätt) och istället attribuerat till personen (chefen är lat/konflikträdd) vilket skulle 

kunna leda till missförstånd. Enligt teorin om self-serving judgments strävar människor 

efter att ha en positiv bild av sig själva och detta kan vid hot ske genom att framhäva att 

man själv är bra (Roese & Olson, 2007). I denna studie har deltagarna i samband med 

konflikten däremot börjat fundera kring om de själva har gjort något fel vilket enligt self-

serving judgment teorin inte borde vara fallet. Det kan i detta fall vara så att viljan att hitta 

en förklaring till en situation de inte kunde förstå gick längre än viljan att behålla en 

positiv självbild hos deltagarna alternativt att konflikten inte upplevdes som en hotfull 

situation.  
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Det framkom att socialt stöd var viktigt för deltagarna i deras försök att hantera konflikten, 

vilket även framkommit i tidigare forskning (Ilies et al., 2011). Deltagarna påpekade att 

det inte spelade någon roll hur många de hade stöd av eller om de faktiskt gjort något 

konkret för att visa sitt stöd utan att det var känslan av att inte vara ensam som var det 

viktiga. Upplevt socialt stöd var alltså lika uppskattat som faktiskt socialt stöd vilket går i 

linje med tidigare forskning inom området (Birditt et al., 2005; Cohen & Wills,1985; Ilies 

et al., 2011; Turk Charles et al., 2009). De deltagare som upplevde att de fått socialt stöd i 

samband med konflikten berättade att det var det stödet som gjorde att de orkade stanna på 

arbetsplatsen och ta itu med konflikten. Känslan av att ha socialt stöd hjälpte alltså 

deltagarna att hantera de negativa reaktioner som konflikten förde med sig. Detta är något 

som även framkommit i tidigare forskning som visat att socialt stöd fungerar som en 

moderator för negativa effekter i samband med en konflikt (Ilies et al., 2011).  

 

Förutom socialt stöd tog deltagarna i denna studie även upp att de efterfrågade praktiskt 

stöd. De efterfrågade snabba insatser och information om vad de hade för rättigheter. Det 

som dock verkade vara viktigast var att de upplevde att de blev tagna på allvar och att 

någon tog ansvaret för att lösa konflikten vilket sågs som en avlastning, vilket inte 

framkommit i tidigare forskning som lästs inför denna studie. Något som däremot 

överensstämmer med tidigare forskning är deltagarnas beskrivning av de förväntningar de 

haft på sin arbetsgivare rörande den hjälp de skulle få i samband med konflikten. När dessa 

förväntningar inte införlivades kände sig deltagarna svikna och fick en sämre bild av 

arbetsgivaren. Det omvända stämde även för de deltagare som upplevde att de fått den 

hjälp de förväntat sig av arbetsgivaren som berättade att de blivit mer lojala mot sin 

arbetsgivare efter konflikten. Detta ligger i linje med teorin om psykologiska kontrakt 

(Bellou, 2009; de Jong et al., 2009 ; Ng et al., 2010; Robinson, 1996). Det kan vara så att 

deltagarna som inte fått den hjälp de förväntat sig har upplevt ett kontraktsbrott och att 

deras syn på arbetsgivaren därför har försämrats medan de som fått sina förväntningar 

uppfyllda har behållit ett balanserat kontrakt. Detta skulle förklara att de blivit mer lojala 

mot arbetsgivaren. 

 

En intressant aspekt som kom fram i studien var deltagarnas tendens till att ta upp att andra 

hade samma åsikt som dem gällande deras syn på konflikten. Deltagarna framhävde och 

berättade återkommande om situationer där andra sagt att de höll med dem eller situationer 

där deltagarna förstått att andra höll med dem. Enligt teori om projektion har människan en 

tendens till att projicera de egna attityderna på andra människor och att anta att andra har 

samma åsikter som dem (Holmes, 1978). Det skulle kunna vara så att omgivningen 

egentligen inte alls höll med deltagarna i deras åsikt utan att deltagarna har projicerat sin 

egen åsikt på människor i deras omgivning. Den upplevelse deltagarna har av att andra höll 

med dem i deras syn på konflikten skulle även kunna ses utifrån teorin om false consensus 

som innebär att människor har en vilja att se sin egen åsikt som den rätta och mer vanligt 

förekommande än andra åsikter (Ross et al., 1977). Utifrån denna syn skulle det kunna 

vara så att deltagarna har bedömt sin egen åsikt vara vanligt förekommande på 

arbetsplatsen och därmed utgått från att andra delar den åsikten, fast de inte vet med 

säkerhet om de gör det. Deltagarna upplevde även att det var skönt när de kände att någon 

annan delade deras åsikt och att de började tvivla på sin upplevelse om så inte var fallet. 

De berättade att känslan av att någon höll med dem bekräftade att deras upplevelse var 

sann och inte bara inbillad. Detta är något som även tas upp i tidigare forskning som visat 

att människor kan börja tvivla på sin syn på en situation om de upplever att omgivningen 

inte håller med om den synen (Jehn et al., 2010b).  



14 

 

Deltagarna i studien upplevde att de mådde både fysiskt och psykiskt dåligt i samband med 

konflikten då de fick besvär såsom problem med sömnen och depression. Dessa typer av 

reaktioner är överensstämmande med de som tagits upp i tidigare studier (Frone, 2000; 

Fox et al., 2001). Detta tyder på att konflikter kan ha en negativ effekt på hälsan hos 

parterna i konflikten. En annan aspekt som framkom i denna studie var deltagarnas 

benägenhet att vilja söka hämnd mot motparten men att de tenderade att inte göra det. 

Samtliga av dessa deltagare hade en konflikt med en chef och kan därmed sägas ha haft 

lägre status än motparten i konflikten. Enligt tidigare forskning skulle detta förklara varför 

de inte sökte hämnd då parter med lägre status inte söker hämnd i så stor utsträckning, då 

de är rädda för repressalier från motparten (Aquino et al., 2010). Till skillnad från 

majoriteten av deltagarna så var det en person som faktiskt sökte hämnd. Intressant är att 

denna gjorde det först efter att den lämnat arbetsplatsen, vilket skulle kunna betyda att 

deltagaren inte längre upplevde att den behövde oroa sig för repressalier. Vidare hade de 

deltagare som kände sig orättvist behandlade av sin motpart en tendens att hävda sig och 

att påpeka hur duktiga de var i förhållande till andra på arbetsplatsen. De ansåg att de fått 

skulden för saker de inte upplevde var ansåg var deras fel. Enligt teorin om self-serving 

judgments har människan en tendens att bilda positiva bedömningar om sig själv när den 

ställs inför en obehaglig situation i ett försök att generera positiva känslor och behålla en 

positiv självbild (Roese & Olson, 2007).  Det skulle kunna vara så att deltagarna när de 

känt sig oskyldigt beskyllda har bildat dessa positiva bedömningar om sig själva för att 

generera positiva känslor och behålla en positiv bild av sig själv. 

 

De deltagare som kände sig mobbade i samband med konflikten berättade att det var när 

konflikten slutade handla om arbetet och började handla om dem som person som de 

började känna sig mobbade. Enligt tidigare forskning är det vanligt att en konflikts 

karaktär förändras från att vara en konflikt som berör arbetet till en konflikt som berör 

personliga relationer då en part blir mer känslomässigt involverad i konflikten än den 

andra parten (Jehn et al., 2010b). Deltagarna upplevde därtill att mobbingen medförde 

många negativa känslor vilket även visats i tidigare forskning (Hoel et al., 2004). Det som 

beskrivs av deltagarna är även överensstämmande med det som tas upp i studien av Jehn et 

al. (2008) där författarna menar att konflikter som handlar om personliga relationer har 

starkare koppling till negativ affekt och att det är svårare att separera sina känslor från 

konflikten när den är direkt kopplad till en som person. Det kan vara så att när konflikten 

upplevdes handla om deltagaren som person så hade deltagaren svårt att separera sina 

känslor från situationen och blev då påtagligt påverkad och kände sig mobbad. Intressant 

var även att en deltagare som inte själv blivit utsatt för mobbing utan istället varit vittne till 

mobbing upplevde liknande negativa känslor som de som blivit mobbade. Deltagaren 

berättade att den hade mått dåligt åt den utsattes vägnar och att den till slut valde att sluta 

på arbetsplatsen. Dessa är vanliga reaktioner i den situationen enligt Rayner (1999) som 

även tar upp att det är vanligt att folk som bevittnar mobbing vill hjälpa till men inte vågar 

det utav rädsla för att själva bli utsatta. Detta är något som togs upp av deltagarna i denna 

studie, de upplevde att folk i omgivningen skulle vilja hjälpa dem men att de inte vågade.  

 

En kvalitativ metod ansågs lämplig för studie 1 då fokus låg på att förstå individens 

subjektiva upplevelse av en arbetsplatsrelaterad konflikt. Metoden lämpade sig även då 

studien berör ett komplext ämne. Studien kan sägas ha god generaliserbarhet, då den har 

fångat in en bredd av olika upplevelser som borde vara förekommande även i 

populationen. Önskvärt skulle dock ha varit om vi hade haft möjlighet att göra ett 
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handplockat urval, då vi i så fall skulle kunnat kontrollera bredden av indirekta faktorer. 

Exempelvis skulle det varit önskvärt att ha haft en jämn fördelning av kön, då det utifrån 

tidigare forskning kan tänkas möjligt att män och kvinnor reagerar olika och hanterar 

konfliktsituationer olika (Davis et al., 2010). Om könsfördelningen hade varit jämn är det 

möjligt att andra aspekter kring upplevelsen av en konflikt hade framkommit. Andra 

aspekter kring upplevelsen av en arbetsplatsrelaterad konflikt skulle även kunna ha 

framkommit om antalet deltagare skulle ha varit större. Detta avvägdes mot tidsaspekten i 

uppsatsskrivandet där tiden är begränsad och valet att endast göra åtta intervjuer gjordes 

därför. Något som kan ha ifrågasättas i urvalet är att vi fick kontakt med fyra av deltagarna 

via ett fackförbund som verkar inom tjänstemannasektorn. Det visade sig att dessa 

deltagare arbetade inom vårdbranschen vilket i kombination med att två av deltagarna som 

sedan tidigare intervjuats även de arbetade inom samma bransch kan ha gjort att urvalet 

fått en överrepresentation av personer från den branschen. Om vi istället hade kommit i 

kontakt med deltagarna via ett annat fackförbund, till exempel inom industri så finns en 

möjlighet att andra aspekter av ämnet hade framkommit. Detta kan vara viktigt att 

poängtera och ha i åtanke när studien läses men det berodde inte på ett aktivt val. Flera 

fackförbund kontaktades men det aktuella var det enda som kunde delta. Ett aktivt val som 

däremot gjordes i urvalet var att aktivt söka efter deltagare som upplevt en för dem 

allvarlig konflikt där de kontaktat sitt fackförbund för assistans. Detta gjordes då vi hade 

en idé om att det skulle vara lättare att tydligt se vilka aspekter som upplevdes påverka 

konflikten då dessa kan tänkas ha varit mer personligt engagerade i processen kring 

konflikten. Detta medvetna val kan däremot tänkas ha gjort populationen vi undersökte 

mer begränsad till just för individen allvarliga konflikter då det har blivit en 

överrepresentation av dessa konflikter, vilket man bör ta hänsyn till i förhållande till 

resultatet.   

 

Langemar (2008) tar upp vissa aspekter att ta hänsyn till vid bedömning av en studies 

validitet, bland annat bedömaröverensstämmelse och samstämmighet. Studien kan sägas 

ha viss bedömaröverensstämmelse då bedömningen och analysen av intervju-

transkriberingarna gjorts separat av två personer och sedan jämförts. Det förelåg mycket 

god samstämmighet mellan de två bedömarnas analys och sortering av data. Det finns även 

en samstämmighet mellan delar av studien och tidigare forskning och teorier. Studien kan 

sägas vara meningsfull och användbar då vi anser att syftet med studien har uppfyllts och 

att det som framkommit även skulle kunna vara användbart i hanteringen av konflikter på 

arbetsplatser. Det finns även en medvetenhet om vilket perspektiv som avgränsar studien 

då allt fokus ligger på individens egen upplevelse. 

 

Denna studie har undersökt ett komplext ämne där flera olika aspekter spelar in i 

upplevelsen av en arbetsrelaterad konflikt. Eftersom arbetsplatsen är en social miljö där 

människor interagerar med varandra så kommer det att uppstå konflikter. Dessa konflikter 

kan få negativa effekter för individerna som är inblandade och därför är det viktigt att 

förstå hur de upplever dem. Detta för att bättre kunna förstå hur man ska hantera 

konflikterna och hur man på ett bra sätt kan bemöta individen i dennes upplevelse. Vidare 

forskning inom området är önskvärt, då det är viktigt att förstå hur olika individers 

upplevelser och tolkningar är av betydelse för de konflikter som kan uppstå på en 

arbetsplats. Det skulle till exempel vara intressant att se om de fenomen som framkommit i 

denna studie även är vanligt förekommande bland förvärvsarbetande människor i stort.  

 

Studie 2 
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I studie 1 visade det sig att kommunikation, socialt stöd, praktiskt stöd och stöd i åsikt var 

aspekter som upplevdes påverka individen i en arbetsrelaterad konflikt. Konflikterna 

upplevdes ofta vara asymmetriska och vissa deltagare upplevde att de blivit mobbade i 

samband med konflikten. Det visade sig även att negativa reaktioner upplevdes vara 

sammankopplade med konflikterna. I studie 1 gavs således en grundläggande förståelse 

över vilka aspekter som spelar in i hur individen upplever en arbetsrelaterad konflikt, men 

populationen var till viss del avgränsad till konflikter som av individen upplevdes var av 

en allvarligare art. Valet att utföra en kvantitativ studie i form av enkätundersökning 

gjordes för att se hur vanligt förekommande dessa företeelser var bland förvärvsarbetare i 

stort. Valet gjordes även för att se om det fanns några skillnader i upplevelser och 

reaktioner i samband med en arbetsrelaterad konflikt gällande kön, ålder, typ av konflikt 

och vem motparten var. Enkäten utfördes således för att undersöka om tidigare funna 

fenomen från studie 1 även var kvantitativt generaliserbara för en bredare population.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att studera hur vanligt förekommande de fenomen vi 

funnit i studie 1 var bland anställda i stort samt om det fanns några samband mellan 

upplevelserna inom de olika temana. Vi ville även undersöka om det fanns någon skillnad i 

hur man upplevt/reagerat på en arbetsplatsrelaterad konflikt.  

 

 

M e t o d  

Undersökningsdeltagare 

Tio företag i Stockholmsområdet kontaktades och tillfrågades om de kunde delta i studien. 

Tre av dessa svarade att de kunde delta i undersökningen. Sammanlagt blev det 42 

deltagare. Företagen verkade inom vård-, bygg- och livsmedelsbranschen. Urvalet av 

respondenter bestod av anställda på dessa tre företag som var tillgängliga vid det aktuella 

insamlingstillfället. På vård- och byggföretagen kom deltagarna från huvudkontoret. 

Deltagarna var mellan 20 och 63 år (M = 43.35, SD = 14.65). Det var 29 kvinnor och elva 

män som deltog i undersökningen. Nitton deltagare hade haft en konflikt med en 

medarbetare, elva med sin närmsta chef, sex med en högre chef och fyra med någon annan 

på arbetsplatsen. Bifogat med enkäten (se bilaga 2) fanns ett försättsblad som informerade 

deltagarna om att deltagandet var frivilligt, anonymt och att svaren endast skulle användas 

i denna studie. Två av deltagarna svarade inte på alla frågor i enkäten och hanterades 

därmed som bortfall, svarsfrekvensen blev därmed 95.24 procent. 

 

Material 

Ingen redan existerande enkät som var lämplig för denna studie hittades varav en egen 

skapades (se bilaga 2). I utformandet av enkäten utgick vi från de åtta övergripande teman 

samt underteman som framkommit i studie 1. Temat stöd från studie 1 har dock i denna 

studie delats in i flera egna teman där viktigt med socialt stöd var helt nytt tema. Detta för 

att de olika delarna mätte olika saker inom fenomenet stöd. Temana i studie 2 var då 

Asymmetri; grad av konflikt och grund till konflikt, Kommunikation, Praktiskt stöd, Socialt 

stöd, Stöd i åsikt, Viktigt med socialt stöd, Reaktioner och Mobbing. Sammanlagt bestod 

enkäten av 33 frågor, av dessa var åtta bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågorna berörde ålder, 

kön, antal yrkesverksamma år, om arbetsgivaren hade kollektivavtal, när konflikten 

skedde, vem som var motpart, typ av konflikt och om man valde att byta arbete på grund 

av konflikten. Svarsalternativen för bakgrundsfrågan om motparten var: högre chef, 
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närmsta chef, medarbetare och annat, medan svarsalternativen för typ av konflikt var: 

arbetsrelaterad, av personlig karaktär och annat.  

 

Fem frågor i enkäten tillhörde Kommunikation. Tema Socialt stöd, Praktiskt stöd och 

Reaktioner hade fyra frågor respektive. Asymmetri, Viktigt med socialt stöd, Stöd i åsikt 

och Mobbing hade två frågor respektive. Åtta av frågorna var omvända. Svarsskalan gick 

från 1-5 där 1 motsvarade ”Stämmer inte alls” och 5 motsvarade ”Stämmer helt och hållet” 

och gav motsvarande poäng vid kodningen. Alternativet ”Ej aktuellt” fanns även och 

kodades som ett saknat svar. Varje deltagare fick en temapoäng som räknades ut genom att 

beräkna ett medelvärde för varje individ av de frågor som tillhörde temat. Låga temapoäng 

innebar att deltagaren hade haft en negativ upplevelse kopplat till temat. Till exempel om 

deltagaren hade fått två poäng på tema Mobbing hade den känt sig mobbad, medan fem 

poäng innebar att deltagaren inte hade känt sig mobbad. Gränsen drogs vid 2.5 poäng där ≤ 

2.5 poäng klassades som låga då svarsskalan gick från 1-5. Variabeln ålder kodades till 

kategorierna ”yngre” respektive ”äldre”. Indelningen gjordes så att ungefär lika många 

deltagare skulle finnas i varje grupp där 19 deltagare kodades som ”yngre” och 21 

deltagare kodades som ”äldre”. Gränsen sattes då så att ≤ 44 år klassades som yngre. 

Exempel på frågor i enkäten från respektive tema: 

 

”Jag och motparten hade inte samma syn på konfliktens omfattning” (Asymmetri) 

”Jag och motparten hade svårt att prata om konflikten” (Kommunikation) 

”Jag fick tillräcklig juridisk hjälp av min arbetsgivare i samband med konflikten” 

(Praktiskt stöd) 

”Jag fick inte stöd från mina medarbetare under konflikten” (Socialt stöd) 

”Mina medarbetare hade samma syn på konflikten som jag” (Stöd i åsikt) 

”Jag tycker inte det är viktigt att känna stöd från medarbetare vid en konflikt” (Viktigt med 

socialt stöd) 

”Jag mådde allmänt dåligt på grund av konflikten” (Reaktioner) 

”Jag kände mig mobbad i samband med konflikten” (Mobbing) 

 

Procedur 

Enkäterna delades ut och samlades in under en dag vardera på respektive arbetsplats. 18 

enkäter insamlades från vårdföretaget, tio från byggföretaget och resterande från en 

livsmedelsbutik. Vi kom överens med respektive företag om en dag då vi kunde dela ut 

enkäterna och de anställda som var där den dagen deltog. På vårdföretaget och på 

byggföretaget fick deltagarna först en muntlig instruktion varefter enkäter med tillhörande 

kuvert delades ut. Deltagaren fick fylla i dem på sina kontor varpå vi samlade in kuverten. 

I livsmedelsbutiken gick vi runt på butiksgolvet och delade ut enkäterna och kuverten med 

instruktionen att de kunde fylla i den när det passade dem. Enkäterna samlades sedan in i 

slutet av dagen.  

 

 

R e s u l t a t  

 

Cronbachs alfa för respektive tema blev; Asymmetri (-0.30), Kommunikation (0.48), 

Viktigt med socialt stöd (0.33), Socialt stöd (0.40), Praktiskt stöd (0.26), Stöd i åsikt 

(0.56), Mobbing (0.89) och Reaktioner (0.79). 
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Tabell 1. Medelvärden (M), standardavvikelser (SD), frekvens (procent) av temapoäng 

samt chi-två värden för Asymmetri, Kommunikation, Viktigt med socialt stöd, Socialt 

stöd, Praktiskt stöd, Stöd i åsikt, Mobbing och Reaktioner.  

  Temapoäng   

Tema (n
1
) M (SD) ≤ 2.5 > 2.5 χ

2
 (df = 1) 

Asymmetri (n= 37) 2.46 (0.92) 23 (62.16 %) 14 (37.84 %)  2.19  

Kommunikation (n= 40) 3.2 (0.92) 10 (25.00 %) 30 (75.00 %) 10.00**  

Viktigt socialt stöd (n= 40) 4.03 (0.85) 3 (7.50 %) 37 (92.50 %) 28.90***  

Socialt stöd (n= 40) 4.05 (0.71) 1 (2.50 %) 39 (97.50 %) 36.10***  

Praktiskt stöd (n= 26) 3.62 (1.29) 7 (26.92 %) 19 (73.08 %) 5.54*  

Stöd i åsikt (n= 37) 3.74 (1.32) 7 (18.92 %) 30 (81.08 %) 14.30***  

Mobbing (n= 39) 4.33 (1.26) 6 (15.38 %) 33 (84.62 %) 18.69***  

Reaktioner (n= 40) 3.14 (1.13) 13 (32.50 %) 27 (67.50 %) 4.90*  
1
 n varierar mellan 26 och 40 på grund av interna bortfall.  

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

 

Frekvensdata togs fram för att se hur vanligt förekommande olika fenomen var hos 

deltagarna (se Tabell 1). Dessa frekvensdata visade att de flesta deltagare ansåg att det 

förekommit asymmetri i konflikten samt att kommunikationen hade fungerat i samband 

med konflikten. Majoriteten av deltagarna tyckte att det var viktigt att få socialt stöd i 

samband med konflikter generellt och flertalet upplevde även att de hade fått det i 

samband med den aktuella konflikten. Deltagarna upplevde även att de fått tillräckligt 

praktiskt stöd och övergripande delen av deltagarna ansåg därtill att omgivningen höll med 

dem i deras åsikt gällande konflikten. En del av deltagarna uppgav att de känt sig mobbade 

i samband med konflikten även om de flesta inte gjort det. Merparten av deltagarna hade 

heller inte upplevt negativa reaktioner i samband med konflikten. Chi-två test visade att 

skillnaderna mellan de som hade starkt negativ upplevelse av konflikten jämfört med andra 

var signifikant för samtliga teman förutom asymmetri (se Tabell 1). 

 

Pearson’s korrelationskoefficient beräknades mellan samtliga teman och redovisas i Tabell 

2. Det framkom att personer som ansåg att det fanns asymmetri i konflikten även upplevde 

att kommunikationen inte fungerade i samband med konflikten och att de inte fått socialt 

stöd i samband med konflikten. De uppgav även att de upplevt negativa reaktioner i 

samband med konflikten. Deltagare som uppgav att kommunikationen i samband med 

konflikten fungerade uppgav även att de fått socialt stöd och att omgivningen höll med 

dem i deras åsikt gällande konflikten. De hade inte heller upplevt negativa reaktioner i 

samband med konflikten. Deltagare som inte upplevde att de fått socialt stöd eller stöd i 

sin åsikt i samband med konflikten uppgav även att de upplevt negativa reaktioner i 

samband med konflikten. Personer som upplevt negativa reaktioner i samband med 

konflikten uppgav i sin tur att de känt sig mobbade i samband med konflikten. Personer 

som upplevde att de fått socialt stöd i samband med konflikten uppgav även att de 

upplevde att omgivningen höll med dem i sin åsikt om konflikten. 

 

T-test för oberoende mätningar visade inga signifikanta skillnader mellan grupperingar 

baserade på ålder och kön med avseende på temapoäng. Inga skillnader visades heller vid 

en envägs oberoende ANOVA när det gällde typ av konflikt. En envägs oberoende  



19 

Tabell 2. Korrelationer mellan temapoäng för temana Asymmetri (A), Kommunikation 

(K), Viktigt med socialt stöd (VSS), Socialt stöd (SS), Praktiskt stöd (PS), Stöd i åsikt 

(SÅ), Mobbing (M) samt Reaktioner (R). 

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

 

ANOVA visade dock en signifikant skillnad beroende på vem motparten i konflikten var 

gällande faktorn Reaktioner, F(3.36) = 4.38, p < .05. Post hoc test (Fisher’s LSD) visade 

att deltagare som haft en konflikt med sin närmsta chef upplevde mer negativa reaktioner 

(M = 2.30, SD = 0.79) än de som haft en konflikt med en medarbetare (M = 3.65, SD = 

0.99) (p < .01). Andel förklarad varians beräknat med η
2
 ≈ 27 procent.  

 

 

D i s k u s s i o n  

 

Syftet med studie 2 var att studera hur vanligt förekommande de fenomen vi funnit i studie 

1 var bland anställda i stort samt om det fanns några samband mellan upplevelserna inom 

de olika temana. Vi ville även undersöka om det fanns någon skillnad i hur man 

upplevt/reagerat på en arbetsplatsrelaterad konflikt. 

 

Merparten av deltagarna hade upplevt att kommunikationen i samband med den hade 

fungerat. De flesta deltagarna upplevde att det var viktigt med socialt stöd och att de hade 

fått det i samband med konflikten samt att omgivningen höll med dem i deras åsikt. 

Majoriteten av deltagarna upplevde inte att de blivit mobbade och hade inte många 

negativa reaktioner i samband med konflikten. Starka positiva korrelationer fanns mellan 

Asymmetri och Kommunikation, Kommunikation och Stöd i åsikt samt Mobbing och 

Reaktioner. Inga signifikanta skillnader hittades mellan grupperingar baserade på ålder, 

kön och typ av konflikt med avseende på temapoäng. En signifikant skillnad hittades dock 

mellan deltagare som haft en konflikt med sin närmsta chef och en medarbetare med 

avseende på Reaktioner där deltagare som haft en konflikt med sin närmsta chef upplevde 

mer negativa reaktioner än de som haft en konflikt med en medarbetare. 

 

Resultatet av studie 2 är till viss del överensstämmande med tidigare forskning inom 

området. Det starka sambandet mellan Asymmetri och Kommunikation tyder på att de 

deltagare som upplevt att det fanns asymmetri även upplevde att kommunikationen inte 

fungerade. Det skulle kunna vara så att brist på kommunikation mellan parterna är en del 

av förklaringen till varför asymmetri uppstår då parterna inte kan se saken utifrån 

varandras perspektiv. Detta skulle kunna försvåra för parterna att nå en lösning i 

konflikten, något som tas upp i Brown et al. (2011). Asymmetri korrelerar även positivt 

med Reaktioner vilket tyder på att en konflikt som är asymmetriskt kan ha negativa 

 A K VSS SS PS SÅ M R 

A 1 0.54*** -0.02 0.39* 0.19 0.30 0.21 0.39* 

K  1 0.19 0.43** 0.38 0.56*** 0.21 0.38* 

VSS   1 0.09 0.35 -0.17 0.00 -0.24 

SS    1 0.24 0.44** 0.20 0.46** 

PS     1 0.25 0.33 0.25 

SÅ      1 0.19 0.47** 

M       1 0.53*** 

R        1 
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effekter på de reaktioner som upplevs av individen. Eftersom det kan vara svårare att nå en 

lösning i en konflikt där parterna inte kan sätta sig in i varandras situation (Brown et al. 

2011), så skulle det kunna vara så att konflikter som inte har nått en lösning har resulterat i 

negativa effekter för deltagaren både gällande fysisk och psykisk hälsa.  

 

Merparten av deltagarna upplevde även att det var viktigt med socialt stöd och uppgav att 

de faktiskt fått socialt stöd i samband med konflikten. Detta tillsammans med att merparten 

inte upplevt att de fått negativa reaktioner i samband med konflikten skulle kunna innebära 

att det sociala stödet har haft en modererande effekt på negativa reaktioner vilket är i linje 

med det Illies et al. (2011) fann. Detta visar sig även när man ser till korrelationerna 

mellan Socialt stöd och Reaktioner som har ett medelstarkt positivt samband, vilket ger 

ytterligare stöd till tanken om socialt stöd som en moderator för negativa effekter i 

samband med en konflikt. När det gäller Praktiskt stöd är det en minoritet av deltagarna 

som uppgav att de inte fått tillräckligt praktiskt stöd. Utöver det var det många deltagare 

som svarade att praktiskt stöd inte var aktuellt i deras konflikt. Praktiskt stöd i denna 

undersökning handlade om juridisk hjälp från arbetsgivare och fackförbund och det skulle 

kunna vara så att detta inte är hjälp som efterfrågas i de allra flesta konflikter. 

 

Majoriteten av respondenterna uppgav att deras omgivning höll med dem i deras åsikt 

gällande konflikten vilket skulle kunna ses som ett exempel på false consensus (Ross et al. 

1977) eller projektion (Holmes, 1978). Det skulle kunna tänkas vara så att omgivningen i 

själva verket inte alls höll med dem utan att deltagarna snarare har utgått från sin egen 

åsikt och antagit att det var den generella åsikten på arbetsplatsen eller har applicerat sin 

egen åsikt på andra i omgivningen. Stöd i åsikt korrelerar positivt med Kommunikation, 

Socialt stöd och Reaktioner. Detta skulle kunna innebära att de som upplevde att 

kommunikationen fungerade i samband med konflikten och att de hade socialt stöd även 

ansåg att omgivningen höll med dem. Dessa hade heller inte upplevt så många negativa 

reaktioner. Precis som Socialt stöd skulle det kunna vara så att Stöd i åsikt fungerar som en 

moderator mot negativa reaktioner.  

 

I likhet med Aquino et al. (2001) fanns det i vår studie en skillnad mellan reaktionerna 

beroende på deltagarens status i förhållande till motparten. De som haft en konflikt med en 

chef upplevde mer negativa reaktioner än de som haft en konflikt med en medarbetare. Vi 

undersökte inte om det specifikt rörde sig om hämnd men det går heller inte att utesluta. 

Aquino et al. (2001) tar däremot upp att man inte söker hämnd mot en motpart som har 

högre relativ status än en själv utav en oro för att till exempel inte bli befordrad. Det skulle 

kunna vara så att en oro för denna typ av repressalier kan leda till att konflikten medför 

mer negativa reaktioner hos deltagaren med lägre status. Till skillnad från tidigare 

forskning fann vi i denna studie däremot inga skillnader baserad på ålder, kön eller typ av 

konflikt. Detta skulle kunna bero på att denna studie har relativt få deltagare eller att det 

faktiskt inte är någon skillnad i hur dessa grupper upplever en arbetsplatsrelaterad konflikt. 

 

Även om majoriteten av deltagarna inte känt sig mobbade i samband med konflikten så är 

det värt att poängtera att 15,4 procent av deltagarna faktiskt känt sig mobbade. Det är i sig 

ingen hög siffra men om man ser den i relation till de negativa effekter Hoel et al. (2004) 

tar upp att mobbing har för individen på arbetsplatsen, kan den siffran ändå tyckas vara 

värd att ta upp då man borde eftersträva nolltolerans. Man kan även se tendenser till de 

negativa reaktioner mobbing kan leda till när man ser till den starka positiva korrelationen 

mellan Mobbing och Reaktioner. Detta kan tyda på att de deltagare som känt sig mobbade 
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även har upplevt negativa reaktioner i samband med konflikten alternativt att deltagare 

som upplevt negativa reaktioner då känt sig mobbade. 

 

En kvantitativ metod och specifikt en enkätstudie ansågs lämplig då studien avsåg att mäta 

förekomsten och samband mellan olika aspekter av arbetsplatsrelaterade konflikter snarare 

än att förstå nyanserna i dessa. Det var även ett bra sätt att nå ut till ett större urval och att 

samtidigt mäta flera aspekter på ett tidseffektivt sätt. Det negativa med att genomföra en 

enkätstudie är att vi kan ha förlorat vissa nyanser i den data som samlats in. Vi kunde till 

exempel mäta huruvida deltagarna upplevde att det fanns asymmetri i konflikten men kan 

inte utifrån samma data veta exakt vad det är som gjort att deltagaren upplever att 

konflikten är asymmetrisk. 

 

Studiens reliabilitet mättes med Cronbachs alfa och blev god för temana Mobbing och 

Reaktioner. Däremot var reliabiliteten låg för de resterande temana. Detta beror troligtvis 

på att enkäten mätte flera dimensioner som i sin tur mättes med förhållandevis få items. 

Detta är saker som båda minskar Cronbachs alfa (Cortina, 1993). Inom tema Asymmetri 

blev Cronbachs alfa till exempel negativt vilket kan bero på att temat mäter två olika 

aspekter av asymmetri; grund till och grad av. Varje tema skulle kunna ha mätts med flera 

items men avvägningen gjordes mot att göra en inte alltför lång enkät för att öka 

svarsfrekvensen. För att kunna inkludera alla teman i enkäten innebar det att varje tema 

endast kunde ha relativt få items vilket i sin tur minskade Cronbachs alfa. Det hade varit 

önskvärt att kunna använda en beprövad standardiserad enkät för att öka reliabiliteten men 

en sådan enkät återfanns inte och därför gjordes valet att utforma en egen enkät för att 

kunna genomföra studien. Dock bör enkäten ses över om den ska användas i framtida 

studier. Eftersom frågorna är konstruerade av oss och inte är beprövade så är det svårt att 

bedöma hur pass bra de är för att mäta de olika fenomenen. Detta kan även vara en tänkbar 

förklaring till de låga alfavärdena. Det är vidare svårt att bedöma hur pass effektiv enkäten 

är för att mäta upplevelsen av konflikter då vi till exempel inte hittade något klart kriterium 

att jämföra mot. Däremot kan ytvaliditeten i studien sägas vara god då frågorna i enkäten 

ser ut att mäta det de ämnar mäta vilket i detta fall är positivt då deltagarna ombads ha en 

specifik konflikt i åtanke då de fyllde i enkäten. Om frågorna inte hade sett ut att spegla 

deras upplevelse av konflikten så hade det kunnat minska deltagarnas tilltro till 

undersökningen och därmed deras vilja att delta i studien.    

 

Det hade varit önskvärt att ha fler deltagare i studien då det skulle kunna ha ökat chansen 

att få signifikanta resultat. Den frekvensdata som togs fram angående asymmetri var till 

exempel väldigt nära signifikans och det finns en möjlighet att det skulle ha blivit 

signifikant om studien haft fler deltagare. Det fanns ett visst internt bortfall inom varje 

faktor vilket kan vara viktigt att ta hänsyn till när man tolkar resultaten men det var 

generellt inte så stora bortfall. De bortfall som finns kan tyckas vara ganska naturliga då 

frågorna är av sådan karaktär att alla inte kan svara på dem då de ej är aktuella i alla 

konflikter. Inom faktor Praktiskt stöd var det däremot ett större internt bortfall vilket kan 

vara ett skäl till att inga signifikanta resultat hittades inom den faktorn. En större 

svarsfrekvens skulle ha varit att föredra då det nu var svårt att dra slutsatser utifrån detta 

tema. Spridningen i urvalet är vidare generellt god, dock var spridningen inom variabeln 

Kön begränsad. Inga signifikanta skillnader hittades heller när det kom till kön och det 

hade därför varit önskvärt att ha en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga 

deltagare.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att denna studie visar att det finns flera aspekter som 

individen anser påverkar hur de upplever en arbetsrelaterad konflikt, vilket tyder på att 

dessa är sammanflätade med varandra och att det är helheten som borde beaktas. Denna 

studie har lyft fram ett potentiellt antal aspekter som kan påverka hur en konflikt kan 

upplevas och hur reaktionerna kan se ut, men framtida forskning krävs för att hitta fler 

eventuella aspekter.  

G e n e r e l l  d i s k u s s i o n  
 

Skälet till att göra både en kvalitativ och en kvantitativ studie var att kunna se vilka 

fenomen som upplevs påverka en arbetsplatsrelaterad konflikt och hur pass vanligt 

förkommande dessa fenomen är. Resultaten i de två studierna var i många fall 

överensstämmande, vilket kan tyckas vara naturligt då studie 2 till viss del baserats på 

resultat som hittats i studie 1.  

 

Asymmetri i konflikten förekom i studie 1 samtidigt men i studie 2 var detta inte 

signifikant. I studie 1 upplevdes det vara viktigt med kommunikation där bristen på sådan 

ledde till att deltagarna hittade på egna förklaringar till vad som hade hänt, vilket kunde 

leda till missförstånd. I studie 2 visade det sig att asymmetri korrelerade positivt med både 

kommunikation och reaktioner. Detta skulle kunna tyda på att bristen på kommunikation 

mellan parterna kan ha genererat missförstånd dem emellan och utmynnat i en skild bild av 

konflikten, som i sin tur genererat negativa reaktioner.   

 

Socialt stöd visade sig vara viktigt i båda studierna och det visade sig även att det sociala 

stödet upplevdes ha en modererande effekt på negativa reaktioner i samband med 

konflikten. I studie 2 framkom det även att de flesta deltagare kände att de hade fått socialt 

stöd i samband med sin konflikt. När det kom till praktsikt stöd skiljde sig resultaten 

däremot åt. I studie 1 upplevde deltagarna att det var viktigt med praktiskt stöd och att de 

inte fått tillräckligt av det i samband med sin konflikt. I studie 2 var det till skillnad från 

det få deltagare som inte tyckte att de fått tillräckligt praktiskt stöd och många deltagare 

svarade att det inte var aktuellt för deras konflikt. Detta kan bero på att populationen för de 

två studierna skiljde sig åt då flera av deltagarna i studie 1 förmedlats från ett fackförbund 

och generellt upplevde att de haft ganska grova konflikter. Denna typ av grova konflikter 

kanske inte är lika vanligt förekommande hos anställda i allmänhet, vilket kan ha resulterat 

i att vikten av praktiskt stöd inte blev lika framträdande i studie 2. Studierna visade därtill 

att det både var viktigt för deltagarna att känna att de hade stöd i sin åsikt gällande 

konflikten och att det också var vanligt förekommande.  

 

I studie 1 upplevde deltagarna att de fick negativa reaktioner i samband med konflikten, 

detta framkom inte i studie 2 vilket än en gång kan bero på att deltagarna till viss del 

kommer från olika populationer. Däremot framkom det i studie 1 att deltagare som haft en 

konflikt med en chef ville söka hämnd. Ett liknande resultat återfanns i den kvantitativa 

studien där det visade sig att deltagare som haft en konflikt med sin närmsta chef fick mer 

negativa reaktioner än de som haft en konflikt med en medarbetare. Det går inte att säga 

om hämnd var en del av dessa reaktioner men det går utifrån det tidigare resultatet inte att 

utesluta. Undersökningarna visade att de flesta inte känt sig mobbade i samband med 

konflikten men att de som gjort det upplevde negativa reaktioner i större utsträckning än 

andra deltagare. 
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Avslutningsvis skiljer sig upplevelserna och reaktionerna på en arbetsrelaterad konflikt åt 

från person till person men det tycks ändå vara så att om individen inte tycker att 

konflikten hanteras på ett bra sätt så får det negativa effekter för individen. Det är därför 

viktigt att förstå hur en person kan reagera i samband med en arbetsrelaterad konflikt för 

att eventuellt kunna bemöta det på ett bra sätt. Om man ser till de båda studierna 

tillsammans så har vikten av att känna att man inte står ensam i konflikten tydligt 

framkommit. Flera olika tendenser till detta har visats, till exempel i form av vikten av att 

bli lyssnad på och tagen på allvar av omgivningen i samband med konflikten samt att veta 

att man har någon att gå till när det behövs. Det kan vara så att praktiskt stöd först 

efterfrågas då konflikten blivit allvarlig men när det väl behövs så bör insatserna vara 

snabba då konflikterna tenderar att eskalera med tiden. Genom fortsatt forskning inom 

området kan man få en ännu bättre förståelse för hur arbetsplatsrelaterade konflikter kan 

upplevas och hur reaktionerna kan se ut, vilket är önskvärt då det inte går att komma ifrån 

att konflikter på arbetsplatsen kommer att ske. 
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Inledande frågor:     Bilaga 1 

 

 Kön: 

 Ålder: 

 Yrke: 

 Yrkesverksamma år: 

 Hade företaget ett kollektivavtal? 

 Vad är en konflikt för dig? 

 

Grund till konflikten 

 

 Har du någon gång haft en konflikt på en arbetsplats? 

 Vad upplevde du var orsaken till konflikten? 

Berättade du för någon på arbetsplatsen att du upplevde att det fanns en konflikt? 

 Upplevde du att omgivningen på arbetsplatsen förstod dig? (stöd) 

 Hur upplevde du att kommunikationen var mellan dig och motparten? 

 Upplevde du att någon annan höll med dig? 

 Upplevde du att motparten/parterna var medvetna om att du upplevde att det fanns en konflikt 

mellan er? 

 Upplevde du att motparten förstod dig? 

 

Effekter: 

 

Motivation:  

 Upplever du att konflikten påverkade din arbetsinsats? 

 Upplevde du att konflikten påverkade ditt deltagande på arbetsplatsen på det sociala planet? 

 Upplever du att konflikten påverkat ditt ansvarstagande på arbetsplatsen? 

 

Hälsa/välbefinnande: 

 Upplever du att konflikten påverkade din hälsa på något sätt? 

 Upplever du att konflikten påverkade hur du mådde allmänt? 

 Kände du att du ville stanna hemma från arbetet på grund av konflikten? 

 

Lojalitet: 

 Fick konflikten dig att vilja byta arbete? 

 Påverkade konflikten din syn på arbetsgivaren? 

 

Lösning: 

 

 Fick du något stöd/hjälp i att lösa konflikten? 

 Upplevde du att du fick tillräcklig hjälp? 

 Vilken hjälp hade du velat ha? 

 Löste sig konflikten? 

 

Avslutande: 

 

 Har du något du vill lägga till? 
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INLEDANDE FRÅGOR     Bilaga 2 

 

Ålder: ………………. 

Antal yrkesverksamma år (totalt): ………………. 

Kön: 

 Man 

 Kvinna 
 
 
 

 
Nedan följer ett antal påståenden som handlar om upplevelser i förhållande till konflikter. Tänk tillbaka 
på en specifik konflikt du varit med om på en arbetsplats och ha den i åtanke när du tar ställning till 
nedanstående påståenden. Konflikten kan vara liten eller stor, och det är inte nödvändigt att andra 
har upplevt den på samma sätt som du, utan det viktigaste i det här fallet är din egen upplevelse. Ta 
ställning till varje påstående nedan och kryssa för den siffra som bäst stämmer överens med ditt svar.  
Svara på en skala 1-5 där 1 betyder ”Stämmer inte alls” och 5 betyder ”Stämmer helt och hållet”. Om 
påståendet inte är aktuellt för dig, sätt ett kryss i rutan ”Ej aktuellt”.  

 
 

  
Stämmer 
inte alls 

1  

 
 
 
2   

 
 
 

3  

 
 
 
4   

Stämmer 
helt och 

hållet 
5 

 
Ej 

aktuellt 
 

Jag och motparten (personen du hade en 
konflikt med) hade samma syn på vad som 
var konfliktens orsak 

            

Jag och motparten missförstod ofta varandra i 
arbetet 

            

Jag tycker inte det är viktigt att känna stöd 
från medarbetare vid en konflikt 

            

Jag ville byta arbete på grund av konflikten             

Jag hade ingen att anförtro mig till på 
arbetsplatsen i samband med konflikten 

            

Jag fick stöd från mina nära och kära under 
konflikten 

            

Jag kände mig mobbad i samband med 
konflikten   

            

Jag hade lätt att ta upp konflikten med min 
närmsta chef 

            

Jag fick inte tillräcklig hjälp av mitt fackförbund 
med samtal med motparten 

            

Jag fick inte stöd från mina medarbetare 
under konflikten 

            

Jag fick tillräcklig juridisk hjälp av min 
arbetsgivare i samband med konflikten 

            

Jag och motparten hade inte samma syn på 
konfliktens omfattning 

            

Jag påverkades negativt av konflikten (blev 
t.ex. frustrerad, irriterad, ledsen, kränkt osv.) 

            

Min närmsta chef hade inte samma syn på 
konflikten som jag 

            

Konflikten förvärrades av att jag inte fick 
tillräcklig information om beslut som 
påverkade mig i mitt arbete 
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Stämmer 
inte alls 

1  

 
 
 
2   

 
 
 

3  

 
 
 
4   

Stämmer 
helt och 

hållet 
5 

 
Ej 

aktuellt 
 

Min fysiska hälsa påverkades inte av 
konflikten 

            

Jag fick tillräcklig juridisk hjälp av mitt 
fackförbund i samband med konflikten 

            

Mina medarbetare hade samma syn på 
konflikten som jag 

            

Jag mådde allmänt dåligt på grund av 
konflikten 

            

Jag tycker det är viktigt att känna stöd från 
chefer vid en konflikt 

            

Jag och motparten hade svårt att prata om 
konflikten 

            

Jag fick inte tillräcklig hjälp av min 
arbetsgivare med samtal med motparten 

            

Jag och motparten missförstod ofta varandra 
utanför arbetet (t.ex. på fikaraster, lunch osv.) 

            

Jag kände mig utfryst i samband med 
konflikten 

            

Mina nära och kära fungerade som ett stöd 
under konflikten  

            

 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
 

Hade företaget där konflikten skedde ett kollektivavtal? 
 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
 
Konflikten var: (Kryssa i ett eller flera alternativ) 

 

 Arbetsrelaterad 

 Av personlig karaktär 

 Annat: ………………. 
 
Konflikten var mellan mig och: (Kryssa i ett eller flera alternativ) 

 

 Min närmsta chef 

 En högre chef 

 Medarbetare 

 Annat: ………………. 

 
Valde du att byta arbete på grund av konflikten?   
 

 Ja 

 Nej 
 
När var konflikten? (Ange årtal): ………………. 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 


