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Abstract: 
A quantitative study was conducted with the aim to investigate whether individuals use a 

specific conflict strategy when they are in a task conflict or a relationship conflict in their 

workplace. The study also examined whether individuals experience positive or negative 

effects of a task conflict or a relationship conflict when a specific conflict strategy have been 

used.  Previous research explains the effects of task conflicts and relationship conflicts at the 

workplace (De Dreu, 2008) Likewise lifts the effects of the conflict strategies interaction, 

avoidance, and power and coercion (Hoerr, 2005; Meyer, 2004; Trudel & Reio Jr., 2011). 

However it does not tie together what the conflicts and conflict strategies have for effects 

together. This also means that it is impossible to discern if there is a strategy that is frequently 

used in a specific conflict type.  
The study group consisted of 62 participants from different workplaces that responded 

to a survey. The results showed that the participants have experienced positive and / or 

negative effects when they are in a task conflict or a relationship conflict and use a specific 

conflict strategy. The authors could not discern whether individuals use a specific conflict 

strategy when they are in a task conflict or a relationship conflict.  
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Introduktion 
 

Konflikter är mellanmänskliga interaktioner och individer befinner sig i en konflikt när de 

känner sig hindrade från att nå sina mål (Jehn & Mannix, 2001; Park & Antonioni, 2007). Det 

finns olika typer av konflikter och de kan förekomma i olika kontexter mellan individer som 

använder sig av olika konfliktstrategier för att hantera konflikten. I denna studie fokuserades 

det på relationskonflikter och sakkonflikter i en arbetskontext. En sakkonflikt innebär 

oenigheter i rätt sätt att hantera en arbetsuppgift medan relationskonflikter handlar om 

oförenligheter om personliga frågor (Jehn, 1995; Jehn & Mannix, 2001). De konfliktstrategier 

som lyfts fram är undvikandestrategin, samverkansstrategin samt makt och tvångsstrategin. 

Vilken konfliktstrategi individen väljer att använda sig av är individuellt och en del strategier 

är mer effektiva än andra (Meyer, 2004). Konflikter och konfliktstrategier har olika effekter 

som kommer att påverka individens arbetsplats (Andersson & Pearson, 1999; Meier, Gross, 

Spector & Semmer, 2013).   

 

Teoretisk bakgrund 
Konflikter 

Konflikter handlar om mellanmänskliga interaktioner bland gruppmedlemmar och innebär 

överlag negativa känslor så som rädsla, ilska och irritation (Jehn & Mannix, 2001; Park & 

Antonioni, 2007). Människor är i en konflikt när de känner sig hindrade av en eller flera 

personer och kan innebära exempelvis relationsorienterade eller sakorienterade oliktänkande 

(Jehn, 1995). Målen på en arbetsplats som hindras kan vara specifika sakrelaterade mål, som 

att lösa ett problem men kan även innefatta mer allmänna mål som till exempel att vara en 

kompetent och socialt accepterad person av arbetsgruppen (Andersson & Pearson, 1999; 

Meier et al., 2013). 

Människor är särskilt benägna att älta om händelser som hotar grundläggande mål, 

såsom att upprätthålla en positiv självbild och en känsla av tillhörighet. Konflikter kan därför 

sannolikt framkalla grubbel och därmed få långvariga effekter. Det är ett rimligt antagande att 

konflikter har omedelbara och långvariga effekter på välbefinnandet (Meier et al., 2013).    

Konfliktlösning är en väsentlig del i alla förhållanden och om en konflikt hanteras 

dåligt i en arbetsgrupp kan negativa följder som tillexempel dålig gruppeffektivitet, sämre 

prestationsförmågan, mindre produktiv uppstå. Dessa negativa följder leder således till att 
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verksamheten hämmas (Fincam, Beach & Davila 2004; Gelfand, Leslie, Keller & de Dreu, 

2012; Hoerr, 2004; Meyer, 2004). 
 

Relationskonflikter och sakkonflikter 

Relationskonflikter avser meningsskiljaktigheter som är förknippade med känslor av 

fientlighet eller besvikelse. Relationskonflikter är en medvetenhet om interpersonella 

oförenligheter om personliga frågor som inkluderar affektiva komponenter så som spänningar 

och friktion (Jehn, 1995; Jehn & Mannix, 2001). Men det som orsakat konflikten kan även 

vara något alldagligt menar Meier et al. (2013). I relationskonflikter finns inte någon tydlig 

fråga som parterna är oense om men konflikten kan ha sitt ursprung i en sakfråga och parterna 

kan till en början beskriva konflikten som en sakkonflikt (Dechurch, Hamilton & Haas, 2007; 

Jehn, 1995). 

Sakkonflikter avser oenighet om det rätta sättet att lösa ett problem vilket kan 

innebära oenighet om hur en arbetsuppgift ska utföras. Sakkonflikt brukar hänföras till 

kontextuella faktorer, följaktligen att det tillskrivs situationen (Jehn, 1995). I en sakkonflikt är 

de inblandade eniga om vad konflikten handlar om men inte hur den ska lösas. Medlemmarna 

i gruppen kan vara oense om innehållet i sina uppgifter, skillnader i perspektiv, åsikter och 

idéer (Jehn & Mannix, 2001; Meier et al., 2013).  

 

Sakkonflikter blir relationskonflikter 

Simons och Peterson (2000) förklarar att om individer använder sig av ett hårt 

tillvägagångssätt under en sakkonflikt kan detta utlösa en relationskonflikt. 
             En hög nivå av sakkonflikter tillsammans med en låg tillit leder till en hög nivå av 

relationskonflikter. När tilliten är hög minskar risken för att en sakkonflikt ska utlösa en 

relationskonflikt (Shaw, Zhu, Duffy, Scott, Shih & Susanto, 2011). 

            En sakkonflikt kan tas personligt och övergår därför till att bli en relationskonflikt 

(Huang, 2010). Således kan sakkonflikten vara associerade med nedsatt välbefinnande delvis 

för att det sammanträffar med eller föregår en relationskonflikt (Edurne, Zornoza, Pilar & 

Foster, 2012).  

 

Effekter av relationskonflikter och sakkonflikter på arbetsplatsen 

De Dreu (2008) och Meier et al. (2013) klargör att det finns negativa samband mellan 

relationskonflikter och psykiskt välbefinnande. Meier et al. (2013) förklarar även att 

konflikten är dysfunktionell och signalerar ibland en brist på respekt vilket kan det leda till ett 
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sänkt välbefinnande eftersom det innehåller uttryck för mellanmänsklig spänning och 

avvisande. Konflikten hotar det grundläggande målet att tillhöra betydande grupper och 

upprätthålla goda relationer. Mer allmänt är det ett hot mot självkänsla och social aktning som 

är särskilt stressande (Meier et al., 2013). 

            Relationskonflikter minskar förtroendet mellan medlemmarna i gruppen och har en 

negativ effekt på gruppens genomförbarhet. Relationskonflikter har ett negativt samband och 

starkare effekter på gruppmedlemmarnas tillfredsställelse samt skadar tillfredsställelsen på 

arbetsplatsen mer än vad sakkonflikter gör (Lehman-Willenbrock, Grohmann & Kauffeld, 

2011). 

            De Dreu (2008) och Meier et al. (2013) förklarar att det finns en negativ korrelation 

mellan sakkonflikter och gruppmedlemmarnas tillfredsställelse. Sakkonflikter skadar 

tillfredsställelsen på arbetsplatsen men dessa effekter kommer sannolikt att vara mindre än de 

i relationskonflikter eftersom de har mycket bredare konsekvenser för social tillhörighet (De 

Dreu, 2008; Meier et al., 2013). Om en sakkonflikt hanteras väl bör det inte påverka gruppens 

genomförbarhet och förtroende (Lehman-Willenbrock et al., 2011). 

Sakkonflikter har även visats vara negativt korrelerad med psykiskt välbefinnande i 

studier av Friedman, Tidd, Currall och Tsai (2000) och Meier et al. (2013). Friedman et al. 

(2000) menar att sakkonflikter kan skada välbefinnandet om det är kopplat till en 

relationskonflikt, men det finns goda skäl att anta att en sakkonflikt kan påverka 

välbefinnandet negativt oberoende av relationskonflikter. Anledningen är på grund av att 

sakkonflikter innebär negativ feedback eftersom ens uppfattning anses vara fel. Det kan hota 

individers strävan efter en positiv självbild som att vara kompetent (Meier et al., 2013). De 

Dreu (2008) visade i en uppsättning av laboratoriestudier att individer tenderar att identifiera 

sig med sina idéer och därför är det troligt att en sakkonflikt har negativa effekter på 

välbefinnande oberoende av relationskonflikten. Jehn (1995) menar dock att eftersom 

sakkonflikt vanligtvis tillskrivs situationen och inte till den andra personen behöver 

sakkonflikt inte nödvändigtvis signalera brist på respekt och avvisande.  

Inom sakkonflikter finns det en oenighet bland olika forskare vissa hävdar istället att 

det kan ha positiva effekter på prestationen och att dessa konflikter bör uppmuntras (De Dreu, 

2008; De Dreu & Weingart, 2003; Jehns, 1995). Crocker och Wolfe (2001) argumenterar för 

positiva effekter på välbefinnandet, goda resultat och framgång som kan främja ett positivt 

humör och självkänsla. Dessutom menar De Dreu (2008) att konflikter kan förhindra 

stagnation och stimulera intresse och nyfikenhet och därför kan det inte uteslutas att 

sakkonflikter kan uppfattas som utmanande och energigivande. 
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Konfliktstrategier 

I en konfliktsituation använder individer olika konfliktstrategier för att hantera konflikten. 

Vilka strategier som används i hanteringsarbetet är individuellt och forskning visar att det 

finns olika strategier som är mer effektiva än andra och där utgången varierar utifrån vilken 

strategi som tillämpats (Meyer, 2004). 

Samverkansstrategin är associerat med bättre arbetsresultat eftersom den förbättrar 

produktiviteten och minskar risken för nya konflikter (Dijkstra, Beersma & Cornelissen, 

2012). Denna strategi är även relaterat till psykiskt hälsa och interpersonell rättvisa (Gelfand 

et al., 2012). Samverkansstrategier bidrar till en trevligare arbetsmiljö eftersom arbetstagarna 

som använts sig av denna strategi tenderande att uppleva mindre ohövlighet på arbetsplatsen 

(Trudel & Reio Jr, 2011). Individer som har hög tillit till sina medarbetare använder sig 

betydligt mer av samverkansstrategin än individer med låg tillit. Hög tillit bidrar även till att 

individer använder mindre av undvikande och makt och tvångsstrategin (Davidson, McElwee 

& Hannan, 2004). 

Undvikandestrategin visar på psykiskt ohälsa i gruppen men individerna anser sig ha 

en hög interpersonell rättvisa (Gelfand et al., 2012). Om det är för mycket konflikter på 

arbetsplatsen kan det leda till en olycklig och mindre produktiv arbetsgrupp. När individer 

inte får ventilera sina åsikter och uttrycka den egna meningen kan deras “passion” för jobbet 

avta och konflikter löser sig inte genom att individer ignorerar eller trycker bort dem (Hoerr, 

2005). 

Makt och tvångsstrategi ökar frustration, hindrar konfliktlösning och lämnar övriga 

frustrerade eftersom dem inte fick sina behov uppfyllda. Att utöva makt och tvångsstrategi 

anses vara den sämsta konflikthanteringsstilen då konflikterna istället eskaleras samt att 

sannolikheten för framtida konflikter ökar (Meyer, 2004). Makt och tvångsstrategi bidrar även 

till en ökning av ett dåligare beteende, framförallt mellan arbetstagarna. Strategin är även 

kopplad till psykiskt ohälsa och negativ interpersonell rättvisa (Trudel & G. Reio Jr, 2011). 

 

Problemformulering 

 

Konflikter på arbetsplatsen har en koppling till både medarbetarnas prestation och 

välbefinnande (Andersson & Pearson, 1999; Fincam, Beach & Davila 2004; Gelfand, Leslie, 

Keller & de Dreu, 2012; Hoerr, 2004; Meyer, 2004).  
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Det finns en enighet om att relationskonflikter är dysfunktionella och har negativa 

effekter på arbetsplasten (De Dreu, 2008; Meier et al., 2013: Lehman-Willenbrock et al., 

2011). Men inom sakkonflikter finns det en oenighet då vissa hävdar att det kan ha positiva 

effekter på prestationen och att dessa konflikter bör uppmuntras medan andra forskare påvisar 

negativa effekter (De Dreu, 2008; De Dreu & Weingart, 2003; Jehn, 1995). 

            Individer använder sig av olika konfliktstrategier när de befinner sig i en konflikt och 

dessa strategier medför olika effekter på en arbetsplats (Meyer, 2004). Samverkansstrategin 

medför positiva effekter på arbetsplasten som att öka tillit (Davidson et al., 2004). Den 

undvikande konfliktstrategin medför att individer inte får ventilera vilket medför att 

individens passion för jobbet kan avta (Hoerr, 2005). Makt och tvångsstrategin orsakar flera 

negativa effekter på en arbetsplats, som exempelvis psykisk ohälsa och sämre arbetsklimat 

(Trudel & G. Reio Jr, 2011). 

Tidigare forskning kopplar inte ihop konflikttyp med konfliktstrategi för att urskilja 

vilka effekter de får tillsammans. Således bidrar detta till att man inte heller vet om det finns 

någon specifik konfliktstrategi som används frekvent i en bestämd konflikttyp. Denna 

frågeställning bör därför forskas vidare på.    
 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att belysa om individer upplever positiva eller negativa effekter av olika 

konflikttyper när specifika konfliktstrategier har använts på arbetsplatsen. Syftet är även att 

belysa om individer tenderar att använda en specifik konfliktstrategi beroende på om de 

befinner sig i en sakkonflikt eller en relationskonflikt.  

 

1 a). Tenderar individer att använda sig av en specifik konfliktstrategi när det har förekommit 

en sakkonflikt på arbetsplatsen?    

1 b). Tenderar individer att använda sig av en specifik konfliktstrategi när det har förekommit 

en relationskonflikt på arbetsplatsen? 

2 a). Finns det något samband med individers upplevelse av negativa effekter när de befinner 

sig i en sakkonflikt och använder sig av en specifik konfliktstrategi på arbetsplatsen?  

2 b). ). Finns det något samband med individers upplevelse av positiva effekter när de 

befinner sig i en sakkonflikt och använder sig av en specifik konfliktstrategi på arbetsplatsen?  
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3 a). Finns det något samband med individers upplevelse av negativa effekter när de befinner 

sig i en relationskonflikt och använder sig av en specifik konfliktstrategi på arbetsplatsen?  

3 b). Finns det något samband med individers upplevelse av positiva effekter när de befinner 

sig i en relationskonflikt och använder sig av en specifik konfliktstrategi på arbetsplatsen?  

 

Metod  
Deltagare 

I studien deltog 62 deltagare ifrån olika arbetsområden och arbetsplaster i Karlskrona där 

majoriteten arbetade inom vård och omsorg. Av deltagarna var 59,7% kvinnor och 40,3% 

män. 15 deltagare var 18-30 år, 19 deltagare var 30-40 år, 11 deltagare var 40-50 år, 10 

deltagare var 50-60 år och 6 deltagare var 60-67 år.  

 

Material 

En fyrskalig påståendeenkät utformades som innefattade 38 påståenden inklusive två 

kvalitativa frågor (bilaga 1). Svarsalternativen innefattade stämmer, stämmer delvis, stämmer 

inte och vet ej. De kvalitativa inslagen bestod av två öppna frågor med beskrivande svar där 

deltagarna fick tillföra information som de ansåg vara väsentlig.  

Enkäten inleddes med allmänna påståenden om deltagaren och dennes erfarenhet av 

konflikter på arbetsplatsen. Enkäten efterfrågade sedan upplevelsen av positiva och negativa 

effekter inom sakkonflikter, samt därefter hur deltagaren agerade under sakkonflikten. Vidare 

efterfrågades positiva och negativa effekter inom relationskonflikter samt hur deltagaren 

agerande under relationskonflikten. De positiva effekterna av påståendena innehöll 

tillfredsställelse, samarbete, förtroende, förbättrad grupp prestation och respekt. 

Påståendena om de negativa effekterna bestod av minskat förtroende, fientlighet och 

spänning, minskad självkänsla och att konflikten eskalerade. Påståendena gällande 

deltagarens agerande under sakkonflikter och relationskonflikter bestod av två frågor vardera 

om undvikandestrategin, samverkansstrategin och makt och tvångsstrategin.  

Enkäten var utformad för att urskilja om det fanns skillnader i val av konfliktstrategi beroende 

på om individen befinner sig i en sakkonflikt eller relationskonflikt. Enkäten var även 

utarbetad för att mäta vilka effekter som uppstod av sakkonflikter och relationskonflikter i 

samband med konfliktstrategierna undvikande, samverkan samt makt och tvång.  

För att komma i kontakt med deltagare gjordes ett urval genom att sprida enkäten via 

personer i författarnas sociala nätverk. Författarna delade ut enkäterna på ett flertal 
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arbetsplatser samt mejlade enkäten till arbetsplatser samt deltagare som hellre ville bli 

delgivna enkäten via mejl. Deltagarna informerades om studien genom ett försättsblad där 

deltagarna fick information om författarnas kontaktuppgifter så de kunde nå dem vid 

eventuella frågor. Försättsbladet informerade också deltagarna att det var frivilligt att delta 

och att deras svar skulle vara anonyma. Kontaktinformation och syftet av studien delgavs för 

att förmedla en trygghet och tydlighet till respondenterna. I studien presenterades inte någon 

information som skulle kunna identifiera deltagarna eller deras arbetsplatser (bilaga 1).  

 

Procedur 

Studien inleddes med en litteraturgranskning, vilket innebar att studiens område kartlades 

genom befintlig forskning.  Efter funna artiklar utformades enkäten utifrån den tidigare 

forskningen med påståenden som kunde svara mot vårt syfte och frågeställningar. Det 

genomfördes ett test på enkäterna där två individer blev tilldelade två olika enkäter för att se 

vilken som var enklast att förstå. Därefter valdes den enkäten som fick bäst respons från 

testpersonerna. Under genomförandet av testet på enkäterna kunde vi säkerhetsställa att våra 

påståenden uppfattades och förstods på det sätt som vi hade tänkt. Det hjälpte oss även att 

minimera risken för bortfall av deltagare som eventuellt skulle låta bli att svara på 

påståendena på grund av att de uppfattar dem som oklara. Enkäterna delades därefter ut till 

olika arbetsplatser och deltagarna blev tillfrågade om de hade möjlighet att delta i studien.  

I SPSS kodades kön 1 för man och 2 för kvinna. Ålder delades in i fem kategorier där 

vi kodade 1 till 5, 1 representerade ålder 18-30, 2 representerade ålder 30-40, 3 representerade 

40-50, 4 representerade ålder 50-60 och 5 representerade ålder 60-67. Skalan innefattade ett 

fyrskaligt svarsalternativ, stämmer som kodades 3, stämmer delvis kodades 2, stämmer inte 

kodades 1 och vet ej som blev bortfall. Vi genomförde sedan en frekvensanalys för att se hur 

många av respondenterna som var kvinnor respektive män. Frekvensanalysen visade även på 

respondenterna representerade olika åldrar. Vi gick sedan vidare genom att se till beskrivande 

statistik för att få en överblick av insamlad data.  Efter den beskrivande statistiken 

genomfördes histogram för att kunna urskilja normalfördelningen. Eftersom insamlad data 

påvisade en normalfördelning gick vi vidare och genomförde frekvensanalyser, icke 

parametriska tester och korrelationer för att besvara vårt syfte och frågeställningar.  

Indexvariabler över insamlad data utformardes inom de olika konfliktstrategierna samt 

över de olika positiva och negativa effekterna. Indexvariablerna skapades genom de 

påståenden som knyts an till varandra, både innehållsmässigt och statistiskt. Indexvariabler 

räknas ut genom att deltagarnas svar av innehållande frågor tillsammans får ett medelvärde. 
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Variablerna beräknades på antal medverkande deltagare gånger mängd påståenden. De 

variabler som skapades kan ses i tabell 1 och 2.  

Variabel 2: Är en indexvariabel som innefattade positiva effekter inom sakkonflikter 

och innehöll frågorna 6, 7, 8, 10 och 11.  

Variabel 3: Är en indexvariabel som innefattade negativa effekter inom sakkonflikter 

och innehöll frågorna 9, 12, 13 och 14.  

Variabel 4: Är en indexvariabel som innefattade undvikandestrategin i sakkonflikter 

och innehöll frågorna 15 och 18.  

 Variabel 5: Är en indexvariabel som innefattade samverkansstrategin i sakkonflikter 

och innehöll frågorna 16 och 20.  

Variabel 6: Är en indexvariabel som innefattade makt och tvångsstrategin i 

sakkonflikter och innehöll frågorna 17 och 19.  

Variabel 8: Är en indexvariabel som innefattade positiva effekter inom 

relationskonflikter och innehöll frågorna 22, 23, 24, 26 och 27.  

Variabel 9: Är en indexvariabel som innefattade negativa effekter inom 

relationskonflikter och innehöll frågorna 25, 28, 29 och 30.  

Variabel 10: Är en indexvariabel som innefattade undvikandestrategin i 

relationskonflikter och innehöll frågorna 31 och 34.  

Variabel 11: Är en indexvariabel som innefattade samverkansstrategin i 

relationskonflikter och innehöll frågorna 32 och 36.  

Variabel 12: Är en indexvariabel som innefattade makt och tvångsstrategin i 

relationskonflikter och innehöll frågorna 33 och 35.  

 

Resultat 
 

För att få fram vårt resultat så har beskrivande statistik, frekvensanalyser, icke parametrisk 

test och Pearson korrelationer genomförts.  

 

I tabell 1 presenteras indexvariablerna gällande dem olika konfliktstrategierna i både 

sakkonflikter och relationskonflikter. Tabellen visar hur deltagarna har svarat procentuellt 

angående deras upplevelse av hur de agerade under konflikten på arbetsplatsen. Samtliga 

indexvariabler i tabell 1 hade en signifikant fördelning enligt chitvå p<.05. 
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Tabell 1. Frekvensfördelning av utvalda indexvariabler. 

 
Det finns vissa värden som skiljer sig mer markant i tabellen. Den strategi som deltagarna 

använts sig i mest av när det förekommit sakkonflikter på arbetsplatsen var 

samverkansstrategin (66,1%). Den strategi som deltagare upplever sig använda minst var 

makt och tvångsstrategin (9,7%). Det är dock ett högt värde i deltagarnas svar att det stämmer 

delvis att dem har använt sig av makt och tvångsstrategin (61,3%) under den rådande 

sakkonflikten. Gällande undvikandestrategin var det flest deltagare som uppgav att det 

stämmer delvis att dem använt sig av strategin (46,8%).  

När deltagarna varit i en relationskonflikt upplever dem sig använda främst 

samverkansstrategin (67,70%). Det fanns ingen deltagare som upplevde sig inte använda 

samverkansstrategin i någon form. Deltagarna upplevde att dem använde undvikande i någon 

mån vilket kan ses i deras svar stämmer delvis (40,30%) vilket även instämmer på makt och 

tvångsstrategin (37,10%).  

 
För att undersöka om det funnits något samband mellan deltagarnas upplevelse av positiva 

och negativa effekter när det förekommit en sak eller relationskonflikt och en specifik 

konflikstrategi har använts genomfördes Pearson korrelationer (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Korrelationer mellan indexvariabler för positiva och negativa effekter, samt 

tillhörande strategier inom sak- och relationskonflikter. 

 

 

 

 

 

Tabell 1.
Indexvariabler N Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte
3. Undvikandestrategin i sakkonfliker 58 14,50% 46,80% 32,30%
4. Samverkansstrategin i sakkonfliker 58 66,10% 24,20% 3,20%
5. Makt och tvångstrategin i sakkonfliker 58 9,70% 61,30% 22,60%
9. Undvikandestrategin i relationskonflikter 54 12,90% 40,30% 33,90%
10. Samverkansstrategin i relationskonflikter 52 67,70% 16,10% 0,00%
11. Makt och tvångsstrategin i relationskonflikter 50 11,30% 37,10% 32,30%
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Korrelationernas styrka anges genom 1 eller -1 och 0 innebär att det inte finns något samband. 

Nästan alla korrelationer som har genomförts visar på att det inte finns något samband och 

inga är signifikanta. Den starkaste positiva korrelationen som dock är svag är positiva effekter 

inom relationskonflikter när undvikandestrategin har använts. 

 

Deltagarnas personliga upplevelser 

Genom en sammanställning av deltagarnas beskrivande svar gick det att urskilja att 

konfliktsituationen har varit utvecklande och att deltagarna efter konflikten kan hantera 

konflikter på arbetsplatsen bättre:   

 

"Konflikter är nödvändiga och ett steg i utveckling framåt... ". 

"Jag upplever att arbetsgruppen blivit starkare och bättre på att hantera konflikter samt att ta 

tag i dem innan de eskalerar allt för mycket". 

"Varje konflikt stärker. Varje konflikt ger en ny erfarenhet som kan användas så att nästa 

konflikt inte blir så stor, man hinner ta tag i problem innan dem blir för stora...”. 

"Efter konflikten upplevde jag att arbetet utvecklades, presterar bättre efter konflikten". 

 

Sammanfattningsvis visade resultatet att deltagarna upplevde sig använda 

samverkansstrategin mest under både sakkonflikten och relationskonflikten på arbetsplatsen. 

Resultatet uppvisar även ett högt värde i gruppen stämmer delvis av användandet av makt och 

tvångsstrategin under sakkonflikten.  Korrelationerna i sak- och relationskonflikter när en 

specifik konfliktstrategi har använts var inte signifikanta och sambandet som fanns var vagt. 

 

Tabell  2. Genomförda korrelatiner. 
Indexvariabler 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
2.Positiva effekter inom sakkonflikter -0,021 0,036 0,092
3. Negativa effekter inom sakkonflikter -0,04 0,045 -0,066
4. Undvikandestrategin i sakkonfliker -0,021 -0,040
5. Samverkansstrategin i sakkonfliker 0,036 0,045
6. Makt och tvångstrategin i sakkonfliker 0,092 -0,066
8. Positiva effekter inom relationkonflikter 0,256 -0,114 0,09
9. Negativa effekter in relationskonflikter -0,147 -0,103 0,066
10. Undvikandestrategin i relationskonflikter 0,256 -0,147
11. Samverkansstrategin i relationskonflikter -0,114 -0,103
12. Makt och tvångsstrategin i relationskonflikter 0,09 0,066
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Diskussion 
 

När det har förekommit en sakkonflikt på arbetsplatsen ser vi i tabell 1 att 

samverkansstrategin överlägset har använts mest genom att deltagarnas svar stämmer.  Den 

tidigare forskningen påtalar att individer som har hög tillit till sina medarbetare använder sig 

betydligt mer av samverkansstrategin än individer med låg tillit (Davidson, McElwee & 

Hannan, 2004). Detta ser vi som en möjlig förklaring till deltagarnas användning av 

samverkansstrategi. Vi kan inte heller utesluta att deltagarna inte varit inblandade i 

sakkonflikten och därför inte besvärat sig om vad konflikten handlade om. Om deltagarna inte 

brydde sig om vad konflikten handlade om har dem heller inte haft någon anledning att inte 

samarbeta för att få en lösning på konflikten mellan andra parter.  

Vi kan se ett högt värde i svaret att det stämmer delvis att respondenterna har använt 

sig av makt och tvångsstrategin. En eventuell förklaring till det höga värdet av 

respondenternas svar att det stämmer delvis att dem använt sig av makt och tvångsstrategin 

under sakkonflikten kan vara att sakkonflikter innefattar kontextuella faktorer (Jehn, 1995) 

och är inte riktat mot oenigheter på ett personligtplan (Jehn, 1995; Jehn & Mannix, 2001). 

Användandet av makt och tvångsstrategin anser vi därför kunna ses som mindre kränkande i 

en sakkonflikt och deltagarna kan därför lättare använda strategin.  

Undvikandestrategin i sakkonflikter har en mer jämn fördelning än dem andra 

strategierna.  

 

Korrelationerna visade på att det fanns nästintill inte något samband mellan deltagarnas 

upplevelse av positiva och negativa effekter när det förekommit en sak eller relationskonflikt 

och en specifik konflikstrategi har använts. Den korrelationen som visade ett svagt samband 

var positiva effekter inom relationskonflikter när undvikandestrategin har använts. Det 

innebär att när undvikandestrategin har använts ökar deltagarnas upplevelse av de positiva 

effekterna. Den tidigare forskningen menar att undvikandestrategin visar på psykiskt ohälsa i 

gruppen men att individer anser sig ha en hög interpersonell rättvisa (Gelfand et al., 2012). 

Relationskonflikter ska minska förtroendet mellan medlemmarna i gruppen och har en negativ 

effekt på gruppens genomförbarhet samt tillfredsställelse (Lehman-Willenbrock et al., 2011). 

Enligt den tidigare forskningen borde individer uppleva mer negativa effekter (Meier et al., 

2013).  
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Angående de kvalitativa svaren ifrån deltagarna är vi medvetna om att de inte svarar 

till vårt syfte och frågeställningar. Men vi ville ändå lyfta dessa svar då vi ansåg att vi inte kan 

bortse från att flera av respondenterna har gett liknande förklaringar och att det finns en 

koppling mellan deras svar. Detta trots att frågan som ställdes i enkäten var väldigt vid där 

deltagarna fick yttra sig fritt.  

 

Metoddiskussion 

Valet av artiklar innefattade både kvantitativa och kvalitativa metoder på grund av att vi ville 

skapa oss en helhetsbild av området för att senare kunna urskilja en utgångspunkt till det 

fortsatta arbetet. Vi ville få fram den mest aktuella forskningen och har därför många artiklar 

ifrån de senare årtalen. Dock gick det inte att undvika vikten av vissa artiklar som var äldre 

och de blev därför användbara i studien.  

Valet av metod baserades på vårt syfte och frågeställningar och vi var därför inte ute 

efter enskilda individers upplevelser av fenomenet utan målet var att samla in en större 

datamängd. Trots att möjligheten fanns att besvara syftet och frågeställningar med enbart en 

kvalitativ metod valde vi att huvudsakligen använda en kvantitativ metod eftersom vi ville 

beskriva, förklara och se till sambandet vilket huvudsakligen är kvantitativt. Genom att låta 

våra deltagare svara på ett frågeformulär där två öppna frågor innefattades fick de dela med 

sig av beskrivande information som gjorde att vi också gav dem möjligheten att själva välja 

om det var något de ansåg var av betydelse angående studien. 

  Eftersom valet av deltagare grundade sig på vårt syfte och frågeställningar ansåg vi 

inte att det inte behövdes riktas mot någon specifik arbetsplats utan det som hade en 

avgörande roll var enbart att individerna behövde tillhöra eller tillhört en arbetsplats och varit 

i en sakkonflikt och/eller en relationskonflikt på arbetsplatsen. Likaså var inte ålder eller kön 

någon avgörande roll för vår studie, men det kunde ändå blivit relevant om det möjligen visat 

sig att det enbart varit ett specifikt kön eller en viss ålderskategori som deltagit.  

 Utifrån syftet och frågeställningarna valde vi att genomföra frekvensanalyser, icke 

parametrisk test och korrelationer i SPSS.  

 

Framtida forskning 

Det vi finner hade varit intressant till framtida forskning är att jämföra om det finn någon 

skillnad mellan män och kvinnor gällande val av konfliktstrategi. Det hade även varit 

intressant att studera vidare på vilka specifika positiva och negativa effekter individer 

upplever på arbetsplatsen.  
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Bilaga 1 

Enkät om konflikter och dess effekter 
Hej! 

Vi heter Jennie Öman och Josephine Karlsson. Vi håller på att arbeta med vårt kandidatarbete 

inom psykologi på samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation på 

Blekinge tekniska högskola. 

 

Just nu håller vi på med ett kandidatarbete som handlar om konflikter på arbetsplatsen. 

Arbetskonflikter har en koppling till medarbetarnas välbefinnande och prestation. När 

medarbetarnas befinner sig i en konflikt använder de sig av olika konfliktstrategier. Dessa 

strategier och konflikttyper medför olika effekter på arbetsplatsen, vilket vi finner intressant. 

       Syftet med detta kandidatarbete är att belysa effekterna av olika konflikttyper och 

konfliktstrategier samt om det finns någon skillnad i val av konfliktstrategi beroende på om 

individer är i en sakkonflikt eller relationskonflikt på arbetsplatsen.  

  
Det är enbart vi som kommer ta del av råmaterialet av enkäterna samt kommer allt ske 
anonymt och konfidentiellt.  
       Respondenternas svar kommer analyseras i SPSS där det presenteras statistiskt. Alla 
respondenter är välkomna att läsa vårt färdiga kandidatarbete. 
 
Vi hoppas att ni finner detta intressant och att du vill delta i vår studie. Har ni några frågor 
eller funderingar är det bara att kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar Jennie Öman och Josephine Karlsson.  
 

Jennie Öman                                                                      Josephine Karlsson 

Jennie.oman@hotmail.com                                               Josephine.karlsson123@hotmail.com 

Tel nr: 0708-674100                                                          Tel nr: 0769-427588 
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Enkät om konflikter och dess effekter 
Rödmarkera ditt svar. 

 

Kön         Man 

                Kvinna 

Ålder       18-30 år 

                30-40 år 

                40-50 år 

                50-60 år 

60-67 år 

 

1. Jag har varit inblandad i en konflikt på en arbetsplats. 
      Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

2. Jag har upplevt konflikter på arbetsplatsen. 
      Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

3. Jag har ofta varit inblandad i konflikter på mina arbetsplatser. 
      Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej  

4. Jag har ofta upplevt konflikter på mina arbetsplatser.   
       Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej  

 

Föreställ dig att du är på din arbetsplats och en konflikt uppstår avseende 

oenighet om det rätta sättet att lösa ett problem vilket kan innebära oenighet om 

hur en arbetsuppgift ska utföras.  Medlemmarna i gruppen kan vara oense om 

innehållet i sina uppgifter, skillnader i perspektiv, åsikter och idéer. Denna 

situation innebär att en sakkonflikt har uppstått. 

 

5. Det har förekommit sakkonflikter på min arbetsplats.  
      Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 
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Frågor angående din upplevelse kring sakkonflikten. 

6. Jag kände mig tillfredställd på min arbetsplats under konflikten. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

7.  Jag kände att gruppen kunde genomföra sina arbetsuppgifter. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

8. Jag kände förtroende för mina medarbetar under konflikten. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 
9. Jag känner minskat förtroende till mina medarbetare efter konflikten. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

10. Jag kände att gruppen presterade bättre under konflikten. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

11. Jag kände mig respekterad under konflikten. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

12. Jag kände fientlighet och spänning på arbetsplatsen. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

13. Min självkänsla minskade. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

14. Jag kände att konflikten eskalerade. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

 

Vilket av följande stämmer bäst in i hur du agerade under konflikten. 

15. Jag försöker undvika konflikter. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

16. Jag försökte samarbeta. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

17. Jag försökte få igenom mina idéer till varje pris. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

18. Jag höll mig borta från konflikten. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

19. Jag sa vad jag tyckte oavsett vilka konsekvenser det fick. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 
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20. Jag försökte lösa konflikten. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

 

Föreställ dig att du är på din arbetsplats och en konflikt uppstår avseende 

meningsskiljaktigheter som är förknippade med känslor och det finns en 

medvetenhet om motsägelser över personliga frågor. Den beskrivna situationen 

innebär att en relationskonflikt har uppstått.  

 

21. Det har förekommit relationskonflikter på min arbetsplats. 
      Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

 

Frågor angående din upplevelse av relationskonflikten. 

22. Jag kände mig tillfredställd på min arbetsplats under konflikten. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

23.  Jag kände att gruppen kunde genomföra sina arbetsuppgifter. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

24. Jag kände förtroende för mina medarbetar under konflikten. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 
25. Jag känner minskat förtroende till mina medarbetare efter konflikten. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

26. Jag kände att gruppen presterade bättre under konflikten. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

27. Jag kände mig respekterad under konflikten. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

28. Jag kände fientlighet och spänning på arbetsplatsen. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

29. Min självkänsla minskade. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

30. Jag kände att konflikten eskalerade. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 
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Vilket av följande stämmer bäst in i hur du agerade under konflikten. 

31. Jag försöker undvika konflikter. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

32. Jag försökte samarbeta. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

33. Jag försökte få igenom mina idéer till varje pris. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

34. Jag höll mig borta från konflikten. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

35. Jag sa vad jag tyckte oavsett vilka konsekvenser det fick. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

36. Jag försökte lösa konflikten. 
Stämmer          Stämmer delvis           Stämmer inte     Vet ej 

 

 

Anser du att konflikten har påverkat dig på något annat sätt än dem alternativ 

som har presenterats? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Finns det något mer som du vill tillägga? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 


