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Sammanfattning 

 

Denna uppsats försöker besvara vad som kännetecknar och orsakar konflikter i en arbetsgrupp. 
Området var omfattande avseende litteraturen och vi har valt att ta fram de bitar som var 
vanligast på den arbetsplats vi besökte. Uppsatsen är en kvalitativ undersökning.  

Undersökningen är genomförd på ett callcenter i Närke och vi djupintervjuade sex 
kommunikatörer för att få en bra bild av vad som dels orsakat men också kännetecknat konflikter 
i deras arbetsgrupp. Det framkom att det fanns flera orsaker. Bland annat togs det upp att 
kommunikationen brast mellan kollegorna och ledningen, en del skapade egna regler och rutiner 
för hur man skulle utföra arbetet vilket ledde till förbistringar hos andra, vidare påtalades att det 
var svårt att ha ett informellt ledarskap och ingen formell i arbetsgruppen.  

Det fanns flera kännetecken på konflikter också. Exempelvis fanns det grupperingar bland 
kollegorna, det bland annat hade förekommit mobbning, och det fanns en konflikträdsla bland de 
anställda som hindrade dem att agera ibland.   

Resultatet av denna undersökning är således att det inte finns en orsak eller ett kännetecken, utan 
det är flera. Vi har redovisat de tydligaste svaren och kommit fram till att makt är en överordnad 
orsak till konflikter i arbetsgruppen. Ett exempel på detta var att vissa personer ville ha mer makt 
och inflyttande över sina kollegor.  

Uppsatsen inleds med en teoretisk genomgång av litteratur i ämnet. Därefter fortsätter vi med 
metoddelen, där vi berättar hur vi gått tillväga vid intervjuerna samt hur vi bearbetat 
intervjumaterialet inför analyserandet. Därefter följer ett kapitel med resultat och analys av de 
svar vi fick.  Vi avrundar uppsatsen med att besvara våra inledande frågeställningar. 
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1. Inledning 
På arbetsplatser uppstår ibland irritation över hur andra beter sig och det förekommer oförenliga 
åsikter om hur en fråga ska lösas.  Dessa oförenliga åsikter och irritationer är naturliga och det 
behöver inte vara något destruktivt i det. Det är hur man agerar som avgör om konflikterna blir 
destruktiva med följder såsom sjukskrivningar och utbrändhet. Arbetsinsatsen påverkas då det går 
åt mycket energi till att fokusera på konflikten. Det är därför viktigt att ansvariga chefer vågar 
vara chefer och ta tag i de konflikter som de anställda inte kan hantera. Annars finns en risk för 
att ledarskapet undermineras om de anställda tappar förtroendet för dem (Jordan 2006:7). 

Vårt intresse för konflikter berör endast de som finns på arbetsplatser, och denna uppsats bygger 
på kunskap från en specifik arbetsplats som vi besökte vintern 2008. Anledningen till varför detta 
område är intressant är att vi anser att man ska släcka konfliktbrandhärdar innan de tar sig 
orimliga proportioner och blir svårhanterliga, och därför vill vi kunna känna igen de tecken som 
ges av arbetsgruppen i dessa situationer. Dessa orsaker och kännetecken utgör för oss en god 
kunskap att ta med oss ut i arbetslivet för att kunna känna igen konflikter under uppsegling och 
ta tag i dem i tid. För att avgränsa området så valde vi att fokusera på den interpersonella och den 
apersonella konflikten. Den interpersonella kallas även för den mellanmänskliga konflikten och 
utlöses av att någon uppfattar att andra står i vägen för dem (Lennéer- Axelson, Thylefors 
1996:27). Den apersonella konflikten har sina rötter i dåliga, outvecklade och kontraproduktiva 
organisatoriska system. De här konflikterna uppkommer då det finns oklarheter i exempelvis 
vilka mål, roller, strukturer och vilken fördelning av resurser som gäller (Ekstam 2004:33). 

När uppsatsarbetet startade undrade vi när vi om alla konflikter var onödiga eller om det fanns 
något som var positivt med dem. Ekeland (2006) hade ett sätt att besvara den frågan på, han 
skriver nämligen att konflikter kan leda till positiva erfarenheter i form av förnyelse, tillväxt, 
utveckling och förbättringar både hos personer och företag. Men det finns även en annan sida av 
konflikter och det var att de kan leda till skador på personers hälsa, dålig produktivitet och dålig 
arbetsmiljö. Hur konflikterna upplevs beror på hur de hanteras (Ekeland 2006:3).  

Eftersom vårt fokus ligger på konflikter i arbetsgruppen så hade vi även funderingar på hur de 
upplever och ser på konflikter. Granér (1991) skriver att konflikter i arbetsgrupper är intressanta 
på grund av att man inte kan välja sina arbetskamrater utan istället välja hur man ska parera 
konflikterna. Man kan enligt Granér (1991) välja mellan att ta tag i konflikterna för att lösa dem, 
man kan byta jobb, eller så kan man inta en passiv hållning då man går till arbetet och våndas. 
Detta kan leda till att personer blir sjukskrivna och organisationen får lida då personer inte orkar 
slutföra sina arbetsuppgifter (Granér 1991). På en arbetsplats hamnar vi ofta i en situation där vi 
måste kunna arbeta med alla typer av människor, och för att undvika att hamna i konflikter kan 
det var bra att ha en förståelse för hur konflikter uppstår och hur man identifierar dem. 

I den här uppsatsen har vi vidare ringat in vårt område genom att fokuserat på orsaker och 
kännetecken på konflikt i en arbetsgrupp. Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi
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genomfört sex djupintervjuer med kommunikatörer på ett callcenter i Närke. Det innebär att 
fokus ligger på den ”mjuka” data som respondenterna berättat om vid intervjuerna och tolkande 
analyser av dessa (Patel & Davidsson 2003:14). 

Uppsatsen kommer att inledas med en bakgrund där vi presenterar vårt syfte och våra 
frågeställningar. Därefter kommer den teori vi valt att arbeta med att presenteras, bland annat har 
vi använt oss av ABC-modellen och Glasls konflikteskalationstrappa. I följande avsnitt kommer 
metoden där vi beskriver vårt val av respondenter, verksamhet och analys metod. Vår uppsats 
avslutas med en analys och resultatdel där teoriavsnittet kommer till användning igen. 

Vi vill redan i inledningen börja med att tala om att vi enbart fokuserat på konfliktorsaker och 
kännetecken i denna arbetsgrupp. När man läser uppsatsen kan det eventuellt tyckas att 
arbetsgruppen hade stora problem och så blir det lätt när man specificerar och belyser en viss 
frågeställning på ett område såsom vi gjorde i denna uppsats. De flesta trivdes ihop, men det 
fanns även konflikter. Vi vill dock uppmärksamma er läsare på detta innan ni läser vidare. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för vad som kännetecknar en konflikt i 
arbetsguppen. För att kunna undersöka dessa konfliktorsaker och kännetecken så har vi ställt 
följande frågor: 

• Vad kännetecknar en konflikt i en arbetsgrupp?’ 
• Vad orsakar konflikter i en arbetsgrupp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TEORIER 
I detta kapitel tar vi upp vad författare och forskare har skrivit om konflikter och vad som kan 
orsaka och känneteckna dem. Eftersom området konflikter är så enormt stort så har vi gallrat 
hårt och valt att endast ta med det som är relevant för denna uppsats. Vi har bland annat 
begränsat oss till två olika modeller som kan användas vid konflikter i arbetsgruppen, men även 
annan teoretisk referensram är avgränsad för att passa in här.  

Vi börjar med att beskriva centrala begrepp för denna uppsats såsom vad en konflikt är och var 
den kan uppstå. Vi kommer att beskriva vad en arbetsgrupp är, hur den bildas och hur den beter 
sig vid konflikter. Vi avslutar den delen med vad som är positivt och negativt med konflikter. 

Därefter följer de två modellerna som vi anser vara relevanta för att förstå och känna igen tecken 
på konflikter i exempelvis ett arbetslag. Modellerna är skapade av kända forskare såsom den 
norske fredsforskaren Johan Galtung (ABC-modellen) samt en av Europas mest kända 
konfliktkonsult österrikaren Friedrich Glasl (konflikteskalationsmodellen). Dessa modeller ger en 
värdefull kunskap om hur konflikter fungerar . 

2.1 Konflikter 
Den första kända konflikten lär vara en historia ur skapelseberättelsen där Adam och Eva var 
inblandade. Som historien berättas lockade Eva Adam att bita i kunskapens äpple. Men innan han 
gjorde det så funderade han ” skall, skall inte”. Han hamnade därmed i konflikt med sig själv och 
skaparen. Det slutade med att både Adam och Eva åt av frukten, och på grund av detta blev de 
visade ut ur Eden. Efter detta fanns ingen väg ut, och man fick fortsätta ”äta” kunskap för att 
behärska sina liv. Ekeland (2006) skriver att konflikter är historiens drivkraft och de är lika 
nödvändiga och ofrånkomliga som dåligt väder. Det handlar således om vad människor vill och 
vilken förmåga de har att strida för sina intressen och behov, för rättrådighet, frihet och lika 
värde. Det är inte konflikterna i sig som är negativa eller destruktiva, utan det beror på hur vi 
uppför oss mot varandra (Ekeland 2006:8). 

Konflikter kan sträcka sig till att handla om krig mellan länder till att vara inom en person. Då 
förstår man vilket stort ämne detta är. Så för att förstå vad det handlar om så bör man veta vad 
en konflikt är för något.  För att få en allmän bakgrund till vad konflikter är så presenterar vi två 
olika teorier, den första tar upp en vad konflikt är och de andra handlar om var en konflikt 
uppträder. Vi tar därefter upp tre vanliga beskrivningar om vilka som är inblandade i en konflikt. 

Arne Maltén (1998) har definierat konflikter så här: ”en konflikt uppstår vid en sammanstötning, 
en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande 
behov eller personlig stil” (Maltén 1998:145).   Fritchie & Leary (2005) har beskrivit var konflikter 
kan uppträda. De skriver att konflikter finns i alla organisationer och att de varierar i styrka från 
att vara obetydliga till nedbrytande och smärtsamma för personer. En del personer som deltar i 
konflikter vill inte ha en lösning på problemet, då de ser att konflikten tjänar deras syfte och blir 
ett sätt för dem att visa sin auktoritet (Fritchie, Leary 2005:15).  

Konflikter kan även delas in i olika delar beroende på vilka som är inblandade. Man talar om tre 
olika konflikter. Den första är intrapersonell, den andra är interpersonell och den tredje är 
apersonell konflikt. En intrapersonell konflikt är inom en person, det vill säga att man är i 
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konflikt med sig själv och den har oftast ingenting med andra personer att göra mer än indirekt 
(Ekstam 2004:32). Det kan exempelvis handla om att man ställer höga betygskrav på sig själv i 
skolan eller att man strävar efter bra resultat på arbetet. Den andra typen av konflikter är den 
interpersonella, alltså konflikter mellan personer. Det kan vara så att personkemin inte stämmer, 
personerna har olika inställning till faktafrågor eller värderingar (Ekstam 2004:32). Den tredje 
konflikten är den apersonella. Apersonella konflikter frodas i bristande och oklara organisationer 
där det finns underförstådd målsättning, roller, struktur och resursfördelning (Ekstam 2004:33). 

Larsen (2008) skriver att det finns många orsaker till konflikter och att det inte går att spalta upp 
dem på en lista. Enkelt uttryckt så skriver Larsen att konflikter kan handla om allt man kan vara 
oenig om och att alla konflikter har en bakgrund. Konflikter uppstår i arbetslivet bland annat för 
att personer känner sig överkörda och maktbalansen mellan anställda och ledningen är rubbad. 
Det kan exempelvis handla om hur beslut fattas och verkställs. Andra orsaker som kan starta 
konflikter är brist på kommunikation, språkliga oklarheter och missförstånd. Övervakning där 
vissa bestämmer över andra, upplever många som svårt, medan det finns de som föredrar att bli 
tillsagda vad som ska göras. Oavsett vilka goda syften en chef har när den övervakar anställda kan 
det feltolkas. Även i det motsatta syftet när chefen vill kontrollera, upplevs det som svårt för de 
anställda och det kan leda till förtroendet för chefen försvagas. För att undvika en 
konfliktsituation bör en chef vara lyhörd (Larsen 2008:29fff).  

Det finns alltid motiv till konflikter. En sak man ska tänka på är att alla inte vill lösa konflikter, 
trots att de verbalt säger att de vill få stopp på konflikten, så ser de det som lustfyllt att elda 
konflikten och det blir en dragkamp om vem som ska vinna. Det kan till exempel handla om att 
man inte vill ha en lösning för att man har investerat kraft och handlingar som gör att man inte 
kan ge med sig då det skulle kunna leda till ett nederlag för personen/personerna (Larsen 
2008:38f).  Enligt Lennéer- Axelsson, Thylefors (1996) så är människor så starkt identifierade 
med sina åsikter och det medför att de har svårt att kunna ändra sina åsikter och detta gör att 
konflikten består (Lennéer-Axelson, Thylefors 1996:194).  

En annan orsak till konflikter på arbetet kan vara stress då man är tvingad att hitta en lösning på 
ett problem eller få en produkt färdig. Stress har den funktionen att man blir mera direkt i sina 
uttalanden och mer otålig vad gäller oreda och arbetsinsats. För arbetsledningen blir det en 
balansakt att dels driva igenom sina krav och samtidigt hantera stressen (Larsen 2008:41). 

Under tiden vi studerat ämnet har vi stött på olika typer av konflikter och det finns bland annat 
faktakonflikter, målkonflikter, metodkonflikter, relationskonflikter och värderingskonflikter. Vi 
valde att fokusera på uppgiftskonflikter och relationskonflikter. Valet av dessa har vi dels gjort för 
att begränsa oss och för att de var vanligt förekommande på vår undersökningsplats. Enligt 
Lennéer-Axelson, Thylefors (2005) så är uppgifts- och relationskonflikter de vanligaste i 
arbetssammanhang och de tvister som uppstår i en arbetsgrupp är sällan renodlade från varandra 
att endast vara en relations- eller uppgiftskonflikt. Det kan börja med att arbetskamraterna är 
oeniga i en sakfråga och eskalerar sedan till att bli en konflikt mellan kollegorna (Lennéer- 
Axelson, Thylefors 2005:215f).  

Uppgiftskonflikter (kognitiva konflikter) handlar om arbetsrelaterade sakfrågor där konflikten 
beror på olika uppfattningar, åsikter och ståndpunkter mellan människor. Denna konflikt kan 
leda till ökad förståelse för varandra om man är öppen för kritiskt tänkande. Det kan då leda till 
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att idéer för att nå en lösning arbetas fram tillsammans, och besluten fattas på bättre grunder 
vilket minimerar risken för grupptänkande. Detta leder i goda fall till kreativitet hos personerna 
då deras argument prövas. I sämre fall kommer denna typ av konflikt att bidra till slitningar 
mellan personerna i arbetsgruppen, och om konfliktnivån blir hög så tappas fokus på 
arbetsuppgifterna och gruppdynamiken blir ansträngd (Lennéer-Axelson, Thylefors 2005:215f). 

Relationskonflikterna (socioemotionella konflikter) är konflikter mellan personerna i en 
arbetsgrupp eller mellan olika subgrupper på arbetsplatsen. Dessa är starkt känslomässiga för de 
inblandade och det påverkar arbetsklimatet och personernas arbetsinsats.                       
I denna typ av konflikt är den vanligaste bakgrunden frustration. Det kan handla om att man fått 
negativ kritik, klagomål, upplever en orättvis arbetsfördelning, och samarbetsproblem som 
påverkat personen (Lennéer-Axelson, Thylefors 2005:216f).  Relationskonflikter är svåra att 
handskas med i arbetsgrupper då man inte gärna kan lyfta fram dem på formella möten då de ofta 
är mer skuldbelagda och dramatiska. Det finns även en risk för att personer som inte vill eller kan 
ta ställning i konflikten dras med.  Det kan vara så att man inte vill ta ställning till 
arbetskamratens situation och hamna i en lojalitetskonflikt med denne.  Alla schismer kan 
naturligtvis inte åtgärdas men när det gäller konflikter som pågår på arbetsplatser så är det viktigt 
att gå in och styra upp dem så fort det påverkar arbetet och samarbetet negativt (Lennéer-
Axelson, Thylefors 2005:217). 

2.2 Heta och kalla konflikter 
Hur tar man tempen på en konflikt och vad kännetecknar att det finns en konflikt på 
arbetsplatsen? Vid en konfliktsituation så beter man sig olika beroende på vilken personlighet 
man har, och utifrån personlighet så beter man sig på olika sätt. Vi anser att det är viktigt att 
identifiera hur personer beter sig när något i arbetsgruppen inte fungerar. För att känna till dessa 
beteenden benämner man dem kalla och heta konfliktstilar, och gör att förståelsen för 
konfliktbeteendet är olika på arbetsplatser och beroende på personligheter. Det som följer är en 
beskrivning av den teoretiska stommen som professor Friedrich Glasl lagt grunden till (Fritchie, 
Leary 2000:31).  

En het konflikt kännetecknas av nyckfylla beteenden där personer blir lite mer aggressiva i sitt 
beteende och de använder hårda ord i kommunikationen. Personerna i en het konflikt drivs av 
starka och personliga motsättningar. Personerna är ilskna och det visar de. Att någon känner sig 
förolämpad är inte ovanligt i detta fall. I en het konfliktsituation är det viktigt att rätt information 
ges annars kan det fungera som bränsle som eldar på personerna och situationen mera (Fritchie, 
Leary 2000:32f). 

I en kall konflikt är det inte troligt att en utomstående person lägger märke till konflikten i en 
arbetsgrupp, och det beror på att det är raka motsatsen till den heta konflikten. I en kall konflikt 
är man inte särskilt verbal eller visar upp sina känslor. De som har denna konfliktstil diskuterar 
eller engagerar sig inte gärna i problem. Istället använder de sig av en utnötningsmetod i hopp om 
att slippa konfrontera problemet. Stämningen i en sådan här grupp känns igen på att det är 
ordfattigt och personerna agerar reserverat. Det är inte ovanligt att man tittar åt ett annat håll när 
någon passerar, eller att man tittar förbi en person. Eftersom personerna i en kall konflikt inte 
visar mycket utåt så händer det lite mera inåt istället. Personerna bepansrar sig med en bildligt 
tjock hud som tål de flesta smällarna. Om personer som föredrar denna konfliktstil blir pressade 
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så kan det hända att de svarar på frågan, men då på ett svävande och undanglidande sätt. 
Eftersom dessa personer inte törstar efter någon information så delar de heller inte ut någon 
(Fritchie, Leary 2000:31fff). 

Orsakerna till konflikträdsla säger Lennéer-Axelson, Thylefors(2005) beror på att man dels 
hoppas på att konflikten ska lösa sig själv, att någon annan ska lösa den eller helt enkelt en bävan 
att problemet ska bli värre om man talar öppet om det. I de arbetsgrupper där majoriteten har ett 
konfliktundvikande beteende kan det fungera, men i de grupper som vill ha högre i tak och 
diskussioner blir det istället att det bubblar under ytan. I sådana arbetsgrupper blir det istället 
pseudokonflikter. Det bildas även allianser i bakvattnet av att ingenting löses (Lennéer-Axelson, 
Thylefors 2005:223f).   

2.3 Kritik 
Att ge och ta kritik är en konst samtidigt som det är utvecklande om det sker på rätt sätt. När 
kritik ges till en person ska man utgå från att den som ger kritiken tänker efter före den ges. 
Kritik utdelad under gynnsamma förhållanden ska vara sådan att den bidrar till en förändring, det 
vill säga till något bättre. Ett bra sätt att framföra kritik är att tala i ett framtidsperspektiv istället 
för att titta bakåt. Med detta menas att gjort är gjort, och det kan inte göras om denna gång men 
däremot nästa gång. Det är viktigt att tänka på hur kritiken framförs. Är kritiken negativ så ska 
den som kritiserar undvika att vara nedsättande så att inte personen kränks. Om negativ kritik ska 
utdelas så är det viktigt att tänka på att rikta kritiken mot handlingen och inte personen samt i 
anslutning till händelsen. Det finns en poäng med att göra det tidigt efter den inträffade 
händelsen för då är ämnet fortfarande aktuellt och färskt i minnet för alla parterna. När känslig 
kritik ges så ska det ske i enrum (Lennéer-Axelson, Thylefors 2005:146f). Tycker någon att det är 
jobbigt att få kritik, kan den personen istället föregå genom att själv fråga hur andra tycker att 
denne ska förbättra sitt arbete. Det är enklare att hantera kritik som man bett om, och det är 
dessutom enklare för den som tillfrågas att vara helt ärlig mot den som frågar (Lennéer-Axelson, 
Thylefors 2005:144). Att förekomma är då bättre än att förekommas.                       
Vem som ska framföra kritik finns det flera åsikter om. Det är lätt att tro att det är chefen som 
ska ge kritik till medarbetarna, men det ligger på allas ansvar. Det beror på att en arbetskamrat 
som varit med, sett, hört eller upplevt något äger upplevelsen som kan vara svår för en chef att 
återberätta. Den som varit med är den som har den bästa kunskapen om vad som ska förbättras 
(Lennéer-Axelson, Thylefors 2005:150). De flesta människor har svårt att kritisera andras 
arbetsinsatser då de kan tycka att det är jobbigt att hantera deras reaktioner, så därför hoppas 
personerna på att problemet ska lösa sig själv (Lennéer-Axelson, Thylefors 2005:14). Det är inte 
bra att underlåta att kritisera då det finns en risk att personen kan få höra kritiken på omvägar 
istället, exempelvis från konsumenter, offentligheten eller massmedia. Anledningen till att det är 
svårt att ge negativ feedback beror på att personer som ska ge det kan vara osäkra på om den är 
tillräckligt styrkt och man känner även en oro över att leverera obekväma sanningar. Att ge 
feedback i anknytning till konflikthantering är den mest känsliga kommunikationen i en 
arbetsgrupp (Lennéer-Axelson, Thylefors 2005:145f). 

2.4 Syndabockar och mobbning 
Under senare tid har mobbning fått mer uppmärksamhet i forskningen och det sägs att 
mobbning (utsätta en person över en tid för psykisk och/eller fysisk terror såsom ironi, 
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förlöjligande, verbala stickord) och trakasserier kan vara en orsak till konflikter samt en följd av 
sådana situationer (Ekeland 2006:156f). Att mobbning förekommer på våra arbetsplatser har flera 
orsaker, och det finns flera kännetecken. Det första tecknet som Ekstam (2004) tar upp är 
långvarig stress till följd av exempelvis för stor/liten arbetsbelastning.  En annan orsak är 
bristande social organisation där man funnit att dåliga psykosociala arbetsmiljöer gynnar 
mobbningstendenser. Kännetecken på detta är att man brister i tillit till varandra och det 
förekommer rykten och gnäll. Ett annat scenario är att man inte har tagit tag i konflikter som 
arbetsledare/chef på ett tidigt stadium. Organisatoriska förändringar innebär för anställda en 
osäkerhet och skapar en känsla av otrygghet vilket i kombination med dålig information kan vara 
grogrunden för att en syndabock utses. Vidare finns det en grogrund för mobbning i de fall där 
ledarskapet är under all kritik. Det kan handla om att det brister i kommunikationen mellan 
anställda och chefer, eller så kan det handla om att ledarna är oinspirerade och föga bryr sig om 
att arbetsplatsen är en riktig plattform för mobbning. Den som utsätts för mobbning tappar 
självkänslan och känner sig övergiven. Denna känsla sitter kvar länge och det är inte ovanligt med 
ångest, depression, självmordstankar och sömnbesvär för de som drabbats av mobbning (Ekstam 
2004:149f).  

En vanlig försvarsmekanism vid dåligt fungerande arbetsplatser är skapandet av syndabockar. I 
det gamla testamentet omnämns syndabocken, den som judarna lade sina händer på den stora 
försoningsdagen för att bekänna sina synder och för att sedan skicka ut den i öknen. Att vara 
syndabock innebär således att vara den som lättar på andras ångest och blir då offer för andras 
vrede. I en krissituation så skaffar sig varje grupp en syndabock. Att skapa dessa syndabockar är 
ett sätt att hantera kriser, men det kommer ändå inte lösa krisen på sikt eftersom syndabocken 
inte är den egentliga orsaken utan bara avleder den tillfälligt (Moxnes 1987:121f).  Personen får 
till uppgift att bära konfliktens sjuksymptom. Det som det egentligen handlar om är att de får 
agera måltavla för missnöje i organisationen (Larsen 2008:54f). Det finns en misstanke enligt 
Lennéer-Axelson, Thylefors (1996) om att dessa personer som blivit syndabockar blir det på 
grund av dålig hanterade konflikter som startat med en motsättning som man inte tagit itu med 
och löst. Detta tar sig sedan uttryck genom att konflikten blir personifierad och måltavlan blir 
den personen som anses vara besvärlig. Dessa personer - syndabockarna - blir då trakasserade, 
motarbetade och ignorerade trots att dessa ofta har bra argument som är genomtänkta men inte 
passar den/de som utsätter personen för dessa kränkande behandlingar. Personer som 
identifierar sig med sina åsikter har svårt att lyssna på andras åsikter, i detta fall på syndabockens 
åsikter. Det en utsatt syndabock kan göra är att sluta arbetet. ”Det kan verka cyniskt i dessa 
arbetslöshetens tider men jag anser att det är viktigt att ha den reträtten för ögonen. En hopplös 
konfliktsituation, som kostar både psykisk och fysisk hälsa, är det bäst att lämna.  Bara insikten 
om att man väljer själv ger en helt annan resning åt en människa – även om man väljer att stanna 
kvar” (Lennéer-Axelson, Thylefors1996:196).  

Moxnes har undersökt vilka som utsätter syndabockarna för trakasserier och funnit att det var de 
i personalgruppen som var tryggast i sina roller, medan de som bar på egen ångest tog 
syndabocken i försvar. Detta stöder teorin om att syndabocken fungerar som avledare för 
organisationens ångest. Det är alltså ett enkelt sätt för ledare och medlemmar i organisationens 
topp att mota undan ångest som de själva bär på. Arbetsplatsen och teamet kan därför fortsätta 
att arbeta utan risk för friktion då de tar ut det på syndabocken. All ilska och frustration vänds 
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som i en hemlig överenskommelse mot denne, och på detta sätt kan man säga att syndabocken 
fungerar som ett gruppförsvar. Om inte syndabocken finns på en arbetsplats så tvingas 
människorna leta efter något annat som symboliserar den trygghet som syndabocken ger andra 
(Moxnes 1987:124f). 

2.5 Kommunikation 
Alla levande människor kommunicerar, det går nämligen inte att inte göra det. Men det är en 
annan fråga hur vi kommunicerar. Det finns olika typer av kommunikation, 
medveten/omedveten och verbal/icke-verbal. Detta innebär att man i en medveten 
kommunikation vet om att man förmedlar det man känner och tänker, exempelvis kan det 
uttryckas på ett sätt när vi tänker men när det uttalas så blir det något helt annat. Ordvändningen 
eller tonläget blir inte vad vi tänkt oss. Kommunikationen var medveten men inte avsiktlig. Den 
omedvetna kommunikationen är när andra tror sig veta vad vi vill ha sagt i exempelvis en fråga 
och drar slutsatser utifrån vad de tror. När det gäller den verbala kommunikationen så är det 
naturligtvis så att vi använder oss av ord och den icke-verbala omfattar våra känslor, exempelvis 
när vi ser glada ut. När man är glad så visar man det, det är lite svårt att vara glad men visa upp 
ett ledset ansikte. En sådan inkongruens skulle bara vara förvirrande och skapa misstänksamhet 
hos den vi talar med (Granér 1991:182f). Något som spelar stor roll för hur konflikter uppstår 
och lever kvar, beror på hur man kommunicerar med varandra. Missförstånd och andra 
kommunikationsproblem kan startas, hållas vid liv och försvåra en lösning av en konflikt. Brist på 
kommunikation är ett problem då ingen dialog förekommer och oftast beror det på att man 
undviker att tala med en viss person, det uppstår ett kommunikationsvakuum. I detta tillstånd 
gror rykten, feluppfattningar, och fakta förvrängs. Dubbelkommunikation och språkförbistringar 
kan leda till missförstånd och konflikter framför allt om man tycker illa om en person, eller om 
man är upprörd eller arg. Det förekommer även personliga angrepp där man ger sig på och 
kritiserar på ett nedlåtande och taktlöst sätt (Larsen 2008:32f).  Det bästa sättet att kommunicera 
på är att föra en klar och tydlig dialog med andra, och på det sättet så tydliggör man för dem hur 
en bra dialog förs. För att kunna reflektera över om den dialog man har är bra eller dålig kan man 
använda sig av fyra verktyg. Det första verktyget är klargörandet, och det innebär att personen 
förtydligar vad de menar eller efterfrågar andras åsikter. Det andra är jagbudskapet, det vill säga 
att personen använder sig av budskap såsom jag vill, jag känner, jag tycker osv. innan personen 
drar några slutsatser. Återkoppling handlar om att man sammanfattar inför de andra hur man 
uppfattat det som sagts och frågar de övriga om den uppfattningen stämmer överens med vad 
som uttalats. Det sista användbara verktyget är metakommunikationen och det innebär att man 
för ett samtal om vad som indirekt sagts, det som så att säga finns under ytan. Det betyder att 
personen tar en paus om man upplever att den man kommunicerar med inte lyssnar eller byter 
samtalsämne. Då kan man säga till den att ”nu upplever jag att du inte lyssnar/svara på frågan 
utan pratar om andra saker” (Nilsson 2005:133).                                                                                                    

2.6 Makt 
Maktutövande behöver inte innebära att det startat en konflikt men det finns alltid med i 
bakgrunden. För makt som används eller inte används kan användas som ett argument för att 
konflikter finns. Här har vi exemplet med chefer som inte brukar den makt de formellt är 
tilldelade, och sedan har vi de som anser sig kunna styra men som gör det informellt. Båda 
formerna skapar svallande känslor men det sistnämnda skapar mer uppror då makten förvärvats 
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på ett otillbörligt sätt (Ekeland 2006:85). Makt kan uppträda på många sätt men det är då den 
klätt ut sig och uppträder orättmätigt som den skapar konflikter (Ekeland 2006:84). När en 
person som inte har positionsmakt, auktoritet eller formell makt styr, handlar det om 
maktmissbruk. Möjligheten att ha kontroll över information och hur den ska spridas bland andra, 
alternativt att inte dela med sig av informationen är en makt som inte alltid är förenlig med den 
formella makten. Som författaren skriver så vet den som sitter i arkivet eller växeln mer än de 
flesta (Ekeland 2006:83). Det finns en annan möjlighet att utöva sin makt på och det är att 
manipulera och uppträda som om man är villig att samarbeta för att uppnå en instabilitet i 
maktförhållandet. Avsikten med denna instabilitet gör att personerna kan använda sig av 
försvaret ” jag försökte skapa en lösning men de andra ville inte”, där de framhäver sig själva som 
den goda och motparten den onda (Larsen 2008:49).  

2.7 Arbetsgrupper 
Tvister i arbetsgrupper kan handla om allt från semesterlistorna till vilka färger det ska vara på 
gardinerna, samt hur arbetsrutiner och metoderna ska vara (Lennéer-Axelson, Thylefors 
2005:215), och om det kan handla om så mycket så är det bra att känna till mera om vad en 
arbetsgrupp är för något och vad det står för. 

2.8 Vad är en arbetsgrupp? 
Granér (1991:17) skriver att en arbetsgrupp finns för att de har gemensamma intressen, och att 
deltagarna i denna grupp har olika funktioner. Här finns regler och normer som man förväntas 
följa. Men även författarna Lennéer-Axelson, Thylefors (2005) har gett en förklaring som är mer 
specificerad då de säger att 

 ”En arbetsgrupp utgörs av tre eller fler personer som  

1. har ett eller flera gemensamma mål 

2. är ömsesidigt beroende av varandra för att uppnå målet, 

3.  är medvetna om varandras existens och 

4. uppfattar sig själva som en grupp”. 

Det kan uttryckas på detta sätt att gruppen består av personer som tillsammans ska uppnå ett 
gemensamt resultat genom att samarbeta med varandra (Lennéer-Axelson, Thylefors 2005:37). 

2.9 Hur arbetsgrupper bildas 
Arbetsgrupper bildas av olika anledningar och då avses i första hand de formella och informella 
grupperna. Arbetsgrupperna kan skapas av organisationer, de kallas för formella grupper. Men 
det bildas även informella grupper av personer som exempelvis har samma intressen (Lennéer-
Axelson, Thylefors 2005:40f), och detta beskrivs utförligare under kapitel 2.10 Informella och 
formella grupper. Redan innan en grupp blivit etablerad finns det förhoppningar och farhågor 
om hur det ska bli och fungera i gruppen beroende på vilken inställning gruppmedlemmarna har. 
”Någon kommer därför att han tycker att han fått sitt livs chans. En annan känner sig pressad av 
omgivningen att acceptera ett arbete trots att han när helt andra drömmar och ambitioner. En 
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tredje är överlycklig för att hon trots ett dåligt arbetsmarknadsläge fått ett arbete. Människor 
kommer alltså med olika bagage till en arbetsgrupp” (Lennéer-Axelson, Thylefors 2005:46).   

När man studerar arbetsgrupper så är det intressant att ta del av hur länge en arbetsgrupp sett ut 
som den gjort, och vilka motgångar och medgångar den varit med om. En arbetsgrupp som har 
bestått av ett antal personer en längre tid, är en viktig information om arbetsgruppen likväl som 
om många passerat genom åren. Har arbetsgruppen lyckats att hantera konflikter och svårigheter 
väl, så kan detta vara ett skäl till att arbetsgruppens trygghet och självförtroende stärks och 
gruppen kan lita till sin egen förmåga att tackla nya svårigheter och förändringar (Lennéer-
Axelson, Thylefors 2005:46).  

Grupper kan även bildas då konflikter trappas upp. Då förekommer att redan grupperade 
personer vill tvinga in nya personer för att stödja dem. På detta sätt skapas allianser i 
arbetsgrupperna. När konflikter uppstår är det viktigt för parterna i dessa grupper att känna en 
gemenskap. Det kan handla om att de tror sig ha ett gemensamt intresse och det kollektiva 
handlandet blir en central del i deras gemenskap. För att stärka denna gruppkänsla är det inte 
ovanligt att man skapar relationer på exempelvis arbetsplatsen och börjar umgås privat. För att 
stärka banden kan man ta till symboler, emblem, ett internt talspråk och så vidare. Personer med 
avvikande åsikter riskerar att hamna i dålig dager om de inte rättar in sig i ledet. Vägrar de så blir 
de i princip utkastade ur gruppen. För gruppen är det alltså viktigt att formera sig (Fritchie, Leary 
2000:52).  

2.10 Informella och formella grupper 
Det finns två olika typer av grupperingar som Lennéer-Axelson, Thylefors (2005) tar upp. En 
formell grupp är som tidigare nämnts, utsedd av företaget att utföra det som är företagets syfte 
och mål. Det är en grupp som är varaktig i sitt utformande och styrs av andra än de själva. Den 
informella gruppen däremot, skapas inte av företaget. Den gruppen har andra intressen än att 
uppnå företagets mål. Det handlar om att man istället går ut och lunchar tillsammans, det kan 
handla om att man har gemensamma intressen och så vidare. Den informella gruppen finns kvar 
så länge det finns möjlighet att röra sig runt och tala med andra på arbetsplatsen. Finns inte det så 
är kafferasten ett vanligt ställe att få tillfälle att prata med andra. För att samordna det informella 
med det formella kan företaget istället ta vara på de diskussioner som förs i arbetsgrupperna 
genom att tillämpa arbetsplatsträffar regelbundet. Människor har ett behov att prata med 
varandra, och det är bra för organisationerna att höra deras åsikter. Då är arbetsplatsträffar ett bra 
inslag (Lennéer-Axelson, Thylefors 2005:40f).  

2.11 Allianser 
När konflikter finns på en arbetsplats så skapas det allianser mellan de olika åsikterna och 
parterna söker efter personer de kan alliera sig med för att bli fler och större (Lennéer-Axelson, 
Thylefors 1998:205). De här allianserna kan indirekt eller direkt påverka andra att ta ställning för 
deras åsikt och därmed utsätta dem för grupptryck (Larsen 2008:53). Personer som försöker hålla 
sig utanför har svårt att hålla sig från striden, och riskerar istället att bli angripna av 
grupperingarna då de upplever dessa personer som hot då de inte tar ställning till konflikten. På 
arbetsplatser så utmärker sig detta genom att personer som försöker hålla sig utanför kan utsättas 
för mobbning och trakasserier.  Så fort en sådan här alliansgruppering sker på en arbetsplats och 
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det bildas anhängare till ”stridstupparna” så har organisationen ett problem att ta itu med, för 
grupperingarna kan leda till stora svårigheter för organisationen om konflikten mellan allianserna 
eskalerar (Larsen 2008:53).  

2.12 Gruppdynamik 
När det inte längre handlar om konflikt mellan några personer utan flera blir indragna, så trappas 
konflikten upp och det finns en tendens att glömma vad det handlar om egentligen. Som vi 
tidigare nämnt så skapas allianser. De som är med i konflikten tycker nu att känslan av 
samhörighet är viktig. De har ett gemensamt mål och en gemensam fiende. Det blir viktigt för 
gruppen att tänka enhälligt och kollektivt. Känslan att de har rätt och motståndarna fel är stark, 
den skapar hög lagmoral och laganda. Gruppen ser sig gärna som de goda, alla andra som onda 
och grupperingarna försöker framställa motståndaren med så dåliga egenskaper som möjligt 
(Fritchie, Leary 2000:53f). 

Det finns en stark ledare i varje gruppering och bakom denne finns anhängare som vet sin plats i 
hierarkin. För att gruppen ska fungera så krävs att alla vet vad alla gör i gruppen. När det gäller 
ledaren så är det en vanlig föreställning om att denne kan uppträda som en auktoritär person som 
dessutom har speciella rättigheter (Fritchie, Leary 2000:53).  

Ju längre en konflikt pågår desto mer glömmer man bort vad den egentligen handlar om. 
Grupperingarna kommer längre från varandra. När det sker uppkommer karikatyrer av personer i 
det andra lägret och på grund av att avståndet växt mellan dem kan det ske riskfritt. Vid detta 
stadium så förekommer inte längre kommunikation som förr, nu är det uteslutet. Vid denna 
punkt så har en låsning skett. De vill se vem som är starkast eller svagast av grupperna. Allt som 
kan förnedra motståndaren sparas för att användas längre fram om så behövs. Det kan handla 
om att samla på sig skvaller och annat förtal som kan användas mot fienden vid ett senare tillfälle 
(Fritchie, Leary 2000:55ff). 

2.13 Ångestframkallande och ångestreducerande strukturer 
Paul Moxnes (2001:164f) skriver att människor i en organisation inte alltid angår utan även 
undviker varandra. Undvikandet sker för att fjärma sig från beslut, problem och ansvar för detta 
ger personer en känsla av trygghet. Moxnes (2001:155f) skriver att det finns tre saker som 
fungerar som ångestskapande i organisationer. 

1. Det första är att personer upplever en bristande kontroll över sin egen arbetssituation, 
exempelvis arbetstempot.  

2. Det andra är när man upplever att det är oklart vad som förväntas av oss, en 
rollambiguitet. Vi vill gärna veta vad våra överordnade har för förväntningar på oss i 
denna situation och vilka riktlinjer som ska följas, samt veta vart gränserna för 
ansvarsområdet går.  

3. Den tredje orsaken till ångest i en organisation är att individer hamnar i rollkonflikt 
mellan sin överordnade och kollegor. Detta handlar om att individerna hamnar i en 
situation där det finns olika förväntningar på dem från olika håll. 
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För att handskas med olika ångestskapande miljöer är social struktur ett sätt att angripa 
problemet. Dessa miljöer är strukturerande efter mönster som ska följas, exempelvis hur man ska 
arbeta och uppträda mot varandra. Det är även viktigt att känna till organisationens tankebanor 
och det är i detta sammanhang som man talar om bland annat regler, rutiner, arbetsfördelningen, 
roller och mål (Moxnes 2001:157). Om dessa strukturer minskar kan ångesten stiga hos 
individerna, men det beror på hur de är som person. Den optimala strukturen är därför anpassad 
till dem som ingår i organisationen. En del tycker att fast struktur är det optimala, medan andra 
känner sig bakbundna av det. För att undvika ångest i en organisation så är det viktigt att målet är 
tydligt och förankrat hos individerna. För det andra är reglerna viktiga så att personerna lätt kan 
orientera sig i vad som gäller, och då avses exempelvis manualer på hur problem/uppgifter ska 
lösas. Det tredje är att det finns ett uttalat behov av tydliga roller, och då gärna hierarkiskt 
ordnade. Detta för att personerna ska veta vad som krävs av dem samt vem som kan och får fatta 
beslut (Moxnes 2001:164). 

2.14 Sanktioner, regler och normer 
I varje organisation skriver Granér (1991) att det finns uttalade och outtalade regler och normer, 
och om någon inte följer dessa så reagerar de andra och kan ta till sanktioner mot det beteendet. 
Det kan då handla om påföljder och bestraffningar. Dessa informella regler finns ovanpå de 
formella som är lagstiftade och de tillkommer inte av en slump. Exempelvis så kan 
förbudsnormer ha uppkommit för att vissa personer betett sig på ett sådant sätt att det har 
inneburit konsekvenser för gruppen, men de kan också finnas till för att skydda medlemmarna 
från att göra en handling som kan få allvarliga konsekvenser efteråt. En sådan handling kan vara 
att dyka upp bakfull alternativt inte alls på arbetet. Den outtalade normen från gruppen är då att 
de kan reagera med fördömande. En annan form av norm som arbetsgrupper kan ha är 
normalitetsnormen det vill säga att det anses exempelvis normalt att komma till arbetet i tid på 
morgonen och så vidare. Enstaka misstag från normalitetsnormen godtas, flera misstag bestraffas 
genom olika sanktioner. Idealnormerna handlar om det ideala beteendet i en yrkesroll och 
relationen till kollegorna. Uppfyller man dessa krav så kan man belönas med högre status men 
vanligare är att andra jämförs med den som är framgångsrik och då de inte uppnår samma kvalitet 
som denne är det vanligt att den framgångsrike stöts ut istället. Denna person har genom sin 
framgång inte hållit sig till normerna som handlar om att likheten mellan kollegorna ska vara i 
jämvikt (Granér 1991:127–144). Konkurrens och avund är en vanlig konfliktorsak. Den mest 
destruktiva avunden är missunnsamheten och innebär att om inte jag kan få det, så ska ingen 
annan heller ha det. Missunnsamheten märks på sarkastiska kommentarer, nedvärderingar, 
skitsnack, tystnad och så vidare. Det drabbar den som exempelvis är mer kompetent och 
framgångsrik än andra. Avunden kan gälla fördelar såsom att rivalen har flexiblare arbetstider, 
bättre förhållande till chefer, bättre lön med mera. Avund kan bero på fantasier och att personer 
väljer att enbart se fördelarna med exempelvis ett arbete men utan att ha prövat det. Därför är 
arbetsrotation bra för att förhindra dessa problem (Lennéer- Axelson, Thylefors 2005:212f). Det 
viktiga med dessa normer, är åtminstone här i västerländerna att gruppens behov går före de 
egna. En god norm i en arbetsgrupp skulle kunna vara att man ställer upp på varandra när någon 
har problem. Denna norm kan medarbetare till och med känna en stolthet inför. Sanktionerna 
däremot är inte alls så uttalande, och är inget som man är särskilt stolt över heller. Ändå finns de. 
Dessa sanktioner kan kännetecknas av en pinsam tystnad uppstår och känslan av att något är 
väldigt fel infinner sig. Den som utsätts för detta får en känsla av att den gjort bort sig, känner 
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skuld eller kanske skam. En annan sanktion kan vara att man utsätter en person för skvaller, 
skitsnack och prat bakom ryggen. Skvallret innebär ofta att handlingen förstoras, färgas eller 
feltolkas för att framställa den som den värsta tänkbara. Att baktala en person innebär för 
gruppen att man utesluter någon ur den sociala gemenskapen. En annan form för att meddela 
gruppmedlemmarna vilka normer som gäller, är att öppet och direkt konfrontera dem. Dessa 
direkta konfrontationer kan innehålla önskemål om att förändra ett beteende, eller så kan handla 
om att man ger en person ett personlighetsomdöme. Det finns även en grövre variant av detta 
och det är när gruppen öppet kräver att en person ska lämna gruppen. Ibland blir det 
fackföreningarna eller någon överordnad chef som får agera mellanhand om gruppen inte kan 
framföra önskemålet själv. Ett annat alternativ på hur man sanktionerar är att man tar bort 
möjligheten för en person att ingå i den sociala gemenskapen genom att man nonchalerar den 
personens inlägg i debatter, samtalen tystnar när de kommer in i rummet, och kollegan behandlas 
som luft. Detta är den starkaste formen av psykiskt våld man kan utsätta en person för (Granér 
1991:127–144).  

2.15 Positivt och negativt med konflikter 
Fritchie, Leary (2000) skriver att konflikter alltid är positiva och negativa för organisationer och 
personerna som arbetar där. Det negativa är att det påverkar organisationens och 
arbetsgruppernas effektivitet. Konflikter förstör även personers självförtroende och självaktning. 
Detta beror på att konflikter har en tendens att ta fram destruktiva och förstörande krafter som 
exempelvis aggressivitet och manipulation hos de anställda. Det som kan ses som positivt med 
konflikter, är att det ger ett tillfälle att lära sig saker om sitt eget, andra personers beteenden, samt 
gruppens beteende.  Det man bör lära sig av en konflikt är att ändra attityder, uppfattningar och 
beteenden. Om man gör det, vinner alla parter på det och det ger utvecklingsmöjligheter. Att lösa 
konflikter med tillfälliga lösningar är inte bra, för att kunna hantera konflikter bra måste man ha 
långsiktiga planer och lösningar som är varaktiga. Dessa lösningar ska man endast sprida om det 
ger positiva vinster för alla parter (Fritchie, Leary 2000:21f).  

Granér (1991) har också lyft fram det positiva med konflikter. Granér skriver att konflikter 
faktiskt är utvecklande och utan konflikter skulle det vara händelsefattigt på våra arbetsplatser. 
Det är viktigt att arbetsplatserna lyfter fram konflikterna i ljuset, för de ska inte stoppas undan 
någonstans då kommunikation är gruppens blodomlopp och den når alla delar och ger alla 
näring. Undanstoppade konflikter riskerar att bli stora på detta sätt (Granér 1991:175). 

Även Ekeland (2006) ser positiva vinster med att ha konflikter på arbetsplatserna. Ekeland 
skriver att dessa kan leda till förnyelse, förbättringar och utveckling för inblandade parter. Om 
man inte hanterar konflikterna leder det snarare till motsatsen, såsom försämrad produktivitet 
och dålig arbetsmiljö (Ekeland 2006:3). Det krävs alltså en vilja och kunskap att hantera 
situationerna. 

2.16 Friedrich Glasls konflikteskalationstrappa 
Denna modell visar på hur konflikter eskalerar från diskussion till nedbrytning av personer. De 
olika trappstegen bygger på att Glasl upptäckte att innan en konflikt eskalerar så inträffar en 
incident som gör att avståndet mellan parterna ökar. Utifrån dessa observationer så fick trappan 
nio steg. Konflikttrappan bygger på att man kan se beteenden, tankemönster och attityder. Det 
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innebär att konflikter som tar fart inte är en slump och trappan visar (ibland till allas 
förskräckelse) hur ens eget beteende bidrar till att konflikter försämras. Enligt denna modell så 
kan man förstå att en händelse kan väcka lusten att strida och på det sättet kan andra 
upptrappningsmekanismer öka i intensitet. På det sättet så eskalerar konflikten, den får nytt 
bränsle. Den som har mest makt för tillfället kan ”elda på” utan något större risktagande (Jordan 
2006:18).  

Friedrich Glasls konflikttrappa består av tre huvudfaser och varje fas har tre nivåer.  

Huvudfas 1 är nervositet. Nivåerna är diskussion, debatt och dåd.  

Huvudfas 2 är neuros. Nivåerna är låsningar, prestigeförlust och hot. 

Huvudfas 3 är sjukdom. Nivåerna är omänsklighet, anfall mot nervsystemet, och ingen återvändo. 

Den första fasen är nervositet och kännetecknas av att olika uppfattningar finns för att lösa 
problem. Det kan handla om att det är oklara regler och normer att förhålla sig till. I detta läge 
tycker en del personer att det är svårt att arbeta tillsammans.  I de fall som åtgärder vidtas så finns 
problemet kvar, och det beror på att man känner sig lätt irriterad och att spänningen finns kvar i 
luften. Personerna ställer varandra inför ”antingen eller” - dilemman. Fungerar inte detta då 
växlar det över till verbala handlingar. Planer på att attackera motståndaren finns. Det finns 
tydligt avståndstagande från varandra (Fritchie, Leary 2000:62–76). 

Den andra fasen är neuros. Avstånden växer mellan parterna. Samarbete är otänkbart, och 
önskan att vinna finns i större utsträckning. Konfliktorsaken har glömts bort, och bilden av 
fienden har klarnat. Konflikten lever sitt eget liv och är mittpunkten i mångas liv. Kännetecken är 
att man roar sig på andras bekostnad där det härmas röster, rörelser och tal.  Detta sker för att 
sätta sig själv i en bättre dager. På denna nivå ställs det stora krav på personerna i grupperna, de 
som inte håller måttet fryses ut. Det är i denna fas som personer blir sjuka av konflikterna. 
Personerna har lagt så mycket energi på att få vara med och förstå spelreglerna, så när de åker ut 
försöker de få en återupprättelse. Det krävs mod och styrka, och det saknar många. De som 
fortfarande finns med i gruppen, ökar intensiteten genom att exempelvis hota motparten att 
förändra sig och det uttalas tydligt (Fritchie, Leary 2000:62–76).  

Den tredje fasen är sjukdom.  Denna fas är riktigt allvarlig. Personerna går till ytterligheter i sitt 
handlande, och de skyr inga medel. Språket och beteenden är maxade, allt för att inte förlora. Alla 
regler överträds hela tiden och utan ånger. Allt sker för att bryta ner motståndarna, för att skada 
dem är målet. Ett exempel på detta är att personer är villiga att använda sig av skandalhistorier för 
att påverka att en motståndare helst får sparken.  Hur man beter sig har de inte reflekterat över, 
och några tankar på att dra sig tillbaka och fundera på det existerar inte heller. Det totala kaoset 
inträffar här (Fritchie, Leary 2000:62–76). 

2.17 ABC-modellen 
För att visa olika sidor i en konflikt kan man använda ABC-modellen, också kallad 
konflikttriangeln, som är ett enkelt verktyg att använda för att skaffa kunskap om de olika sidorna 
när en konflikt uppstått. Modellen kan även användas när man vill förmedla vissa grundinsikter 
om konflikter och även konfliktlösningar. Modellen visas som en triangel och hörnen kallas 
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konflikthörn. Dessa konflikthörn är A= attityder, B= beteende och C= motsättningar. När man 
träffar på en konflikt kan man fundera på hur dessa a-, b-, c-hörn ser ut i konflikten som 
uppstått. ABC-modellen kan hjälpa oss att identifiera vilka aspekter av en konflikt som är viktiga 
både för att förstå konfliktens orsaker och för att avgöra hur den bör hanteras (Jordan 2006:10). 

Hörnet C i triangeln koncentrerar sig på konfliktens sakfrågor. Oftast finns i konflikter något 
slags motsägande mål, det vill säga en målkonflikt. Målen i dessa konflikter brukar inte alltid vara 
uttalande eller ens att parterna tänker på det. Oftast är det så att en persons sätt att vara upplevs 
som mycket frustrerande av en annan person, exempelvis på en arbetsplats. Det finns tre stycken 
olika av dessa konflikter: fördelningskonflikter, positionskonflikter och ordningskonflikter 
(Jordan 2006:10f). 

I den så kallade fördelningskonflikten konkurrerar konfliktparterna om en resurs som går att dela 
upp, det kan handla om pengar, tid, plats, makt eller bara uppmärksamhet. Konflikten handlar 
om hur de tillgängliga resurserna fördelas ut mellan parterna. Parterna frågar inte hur den 
gällande rollfördelningen eller spelreglerna ser ut. Några vanliga exempel på detta kan vara löne-, 
budget- eller prisförhandlingar (Jordan 2006:11). 

I positionskonflikten tävlar personer om en tillgång som inte går att dela på, det vill säga en plats i 
ett system. Positionerna som de tävlar om kan vara om en chefsposition, en populär tjänst inom 
företaget osv. Konflikterna kan vara av en så kallad informell karaktär, det vill säga att den som 
kan mest i gruppen alltid får det avgörande ordet. Bara en i gruppen kan nå upp till detta. 
Positionskonflikterna är inte lika lätta att handskas med som fördelningskonflikterna detta på 
grund av att bara en i gruppen kan få den platsen (Jordan 2006:11). 

Ordningskonflikterna handlar om att man vet vilka regler eller ordning som gäller i arbetet. Det 
kan vara att en i gruppen vill kunna riva upp i ordningen som finns för att lägga till något nytt. 
Exempel på detta kan vara arbetssätten, fördelningen av ansvar, befogenheter av olika roller eller 
kunna fatta beslut i frågor som finns. Oftast frågas det inte om hur man tar ett beslut vilket 
medför att man inte har samma åsikter hur konflikten ska lösas (Jordan 2006:11) 

Hörnet B står för beteende och behandlar området hur parterna beter sig i konflikten, och hur 
de gör för att kunna visa sig i konflikten. I detta finns det verbal (tonfall) och icke verbal 
kommunikation (kroppsspråk). Alla reagerar på olika sätt när en konflikt uppstår. En del drar sig 
undan, medan andra säger vad man tycker och tänker om situationen. Beteenden i konflikter kan 
vara både konstruktiva och destruktiva. Detta hörn i triangeln vill visa upp de beteenden som 
personerna har i själva konfliktförloppet. Detta ändras hela tiden under processen gång. Saker 
som har sagts tidigare kanske man inte tog åt sig just då men man börjar göra det nu (Jordan 
2006:11). 

Hörnet A står för attityder, och avser allt som rör sig runt konfliktparterna. Attityder kan delas in 
i tre olika delar: vad parterna tänker (kognitiv aspekt) vad de känner (affektiv aspekt) och sist vad 
man vill (motivationsaspekt). I det kognitiva tar man del av personernas tankar det kan vara om 
det är rätt eller fel, bra eller dåligt (Jordan 2006:11). Känslomässiga aspekten handlar om de 
känslor som uppkommer under själva konflikten och vilka positioner som man visar för den 
andre. En känsla av rädsla har en stor betydelse i konflikter om man exempelvis vill ha eller 
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kunna göra något. Ilska som visas hela tiden är ett tecken på den rädslan.  Motivationsaspekten är 
hur personerna har sina mål, motivation, önskningar eller avsikter (Jordan 2006:12). 

 

Kort sammanfattning av modellerna 

Vi har valt två stycken modeller som vi tycker är relevanta vid konflikter. Konflikttrappan är dels 
ett diagnoseringsverktyg för att hantera konflikter men det är också ett pedagogiskt instrument 
för att medvetandegöra alla för att kunna undvika konflikter också (www1). ABC-modellen är en 
modell som hjälper till att synliggöra olika sidor av en konflikt. Den tränger inte så djup ner i 
konflikterna men är en bra början. Den hjälper oss att hitta teman i konflikterna, och är bra 
medel att börja med. Den hjälper till att förstå orsaker till konflikten och den hjälper oss även att 
avgöra hur de bör hanteras. Kritik har framkommit mot ABC-modellen att den skulle vara en 
alltför enkel konstruktion som inte identifiera vilka parterna är i en konflikt, samt vilken relation 
de har till varandra (www2).  
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3. METOD 
I detta avsnitt kommer vi att presenterar hur vi genomförde undersökningen. Avsikten med en 
sådan beskrivning är att underlätta för läsaren att avgöra om resultat och slutsatser är rimliga 
(Patel & Davidsson 2003:131). Vi beskriver nedan hur vi gått till väga, kortfattat vilka personer vi 
intervjuat, hur intervjuerna genomfördes, om tillförlitligheten och lite om intervjuguiden. Vi har 
även med ett stycke som handlar om hur vi gått tillväga för att analysera det material som vi 
samlat in, samt visa hur vi genomförde kodning av data. 

3.1 Val av metod 
Vi valde att utföra en kvalitativ undersökning där vi djupintervjuade sex personer.  Detta 
bestämde vi oss för när vi läste i Corbin & Strauss bok (2008), som där beskriver att skillnaden 
mellan en kvalitativ och en kvantitativ undersökning är att den kvalitativa är mer utforskande och 
går mera på djupet (Corbin, Strauss 2008:25). Detta passade oss då vi ville höra personernas 
tankar kring konflikter i arbetsgruppen, samt alltid ha möjlighet att ställa följdfrågor om det var 
något vi ville fördjupa oss i. Följdfrågorna kände vi var viktiga för att öka förståelse för 
konflikterna i arbetsgruppen, dels för att personer uttrycker sig men även upplever konflikter 
olika. Intervjuerna gav respondenterna en större möjlighet att berätta om känslor och tankar. 
Eftersom en intervju går ut på att försöka förstå hur en respondent tänker och känner, så är det 
av vikt att man som intervjuare förstår deras värld och bild av området (Trost 1997:24).  

3.2 Urval 
Vårt nästa steg var att funderar på vilka vi skulle intervjua och vart detta skulle ske. Vårt urval var 
att fokusera på arbetsgrupper, så när det avsåg vilka personer som skulle ingå i studien hade vi 
inga speciella önskemål om detta.  

3.3 Val av verksamhet 
Vi tog kontakt med ett callcenter på en mindre ort i Närke. På detta callcenter arbetade ungefär 
1000 personer med kundservice. Man arbetade i ett öppet kontorslandskap där man var indelade i 
avdelningar och arbetsgrupper. Vi besökte en av dessa arbetsgrupper. Kommunikatörerna i 
denna arbetsgrupp svarade på samtal från säljare som var ute i exempelvis varuhus och mindre 
företag. Dessa säljare ringde in till denna arbetsgrupp för att få hjälp med exempelvis frågor om 
avtal, kontrakts- och bindningstider. Arbetsgruppen bestod även av en administrationsgrupp som 
gjorde de administrativa åtgärderna som säljarna skickade in. Varje grupp hade vidare en 
gruppchef. Arbetsgruppen satt placerade i så kallade ”skepp” det vill säga att en del satt mittemot 
varandra medan andra satt med ryggen mot varandra (man kan se det som om man skulle sitta 
vid ett långbord). Varje rad i ”skeppet” bestod att sju stycken platser med varsin telefon och 
dator. Vissa i gruppen (cirka fem personer) hade fasta arbetsplatser i ”skeppen” medan de andra 
hoppade runt på olika platser som fanns tillgängliga när deras arbetspass börjar på morgonen. 
Chefen hade en bestämd plats i detta ”skepp”.  

Den första kontakten med företaget tog vi via telefon, där vi talade med en anställd i gruppen 
istället för en gruppchef. Orsaken till detta var att det inte fanns någon gruppchef under de första 
intervjutillfällena. Vid de sista intervjutillfällena sköttes dock kontakten via den nya gruppchefen. 
Vi presenterade kort vårt syfte med undersökningen, och fick tillgång till 16-20 personer att 
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intervjua. Vi hade inga speciella önskemål om vilka som skulle intervjuas utan vi frågade några 
som arbetade vid det första tillfället vi besökte dem om de ville ställa upp på intervjuer. 

3.4 Kontakt med intervjupersoner 
När det var dags att göra intervjuer, tog vi kontakt med samma anställde som vi talat med vid 
första tillfället. Den anställde i gruppen på callcentret hade en god insikt hur folk arbetade 
avseende arbetstider och arbetsuppgifter, och det hjälpte oss mycket. För att kunna genomföra 
intervjuerna behövde vi veta dels detta men även när det passade bäst att besöka dem. Med hjälp 
av den här anställde fick vi tillstånd att gå runt på arbetsplatsen och själva välja ut respondenter. 
Vi valde ut en grupp som bestod av cirka en tredjedel av de sexton till tjugo personer som vi fick 
tillgång till. Vi tyckte att ett urval gjort av oss var bättre än chefs val av intervjupersoner. Repstad 
skriver att det finns en risk med att chefer väljer ut personer som är mer följsamma och överens 
med högre chefer i vissa frågor (Repstad 1999:67). Med ett sådant urval så eliminerade vi 
åtminstone tanken på att någon påverkat vårt urval. 

3.5 Presentation av respondenterna 
De intervjuade var tre män och tre kvinnor. De hade varierande anställningstider från ett år och 
uppåt. Alla var anställda som kommunikatörer, de huvudsakliga arbetsuppgifterna var 
administrativa uppgifter och prata med säljare i telefon.  

3.6 Intervjuguiden 
Innan vi konstruerade en intervjuguide (bilaga 1) så läste vi på om de områden som intresserade 
oss för att kunna ställa frågor som hade med vårt syfte med undersökningen att göra. För att 
kunna undersöka de olika aspekterna som vi var intresserade av så använde vi oss av en 
intervjuguide där olika frågeställningar togs upp. Vi valde att intervjua utifrån teman. Den första 
delen av intervjuerna ägnades åt bakgrundsfaktorer såsom anställningstid, ålder och beskrivning 
av arbetssituationen. Den andra delen handlade om eventuella konflikter i arbetsgruppen och hur 
arbetsgruppen fungerade. Vi ställde frågor om hur stämningen var på arbetsplatsen och om det 
var någon skillnad mot tidigare. Vi ställde frågor om tidigare erfarenheter av konflikter och hur 
man definierar konflikter. Vi frågade även om det förekom konflikter på denna arbetsplats då vi 
var där, hur man visste det, hur man betedde sig, och hur man upplevde situationen i sådana fall. 

Intervjuerna transkriberades av oss och blev till större delen återgivna ordagrant, men vid något 
intervjutillfälle så var hörbarheten på inspelningen av sämre kvalitet så de avsnitten blev inte 
återgivna ord för ord. Den sämre hörbarheten på inspelningarna berodde bland annat på att 
respondenten vände bort ansiktet från mikrofonen eller höll en hand för munnen. 
Transkriberingen av intervjuerna var värdefulla för vi upptäckte att de fungerade som en 
påminnare om saker som vi redan glömt bort men de påminde oss även om olika tonfall som en 
utomstående inte skulle kunna läsa sig till. Trost (1997:51) skriver att forskaren bör skriva ut 
intervjuerna själv för att det hjälper till vid tolkningen och analysen för att minnas.  

En provintervju genomfördes på en anställd för att kunna se om intervjuguiden fungerade som 
det var tänkt. Provintervjun varade i 50 minuter och ledde till justeringar i intervjuguiden senare.  
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3.7 Tillförlitligheten  
Ofta säger man att reliabilitet eller tillförlitlighet är att mätningen som genomförts är pålitlig och 
att den inte påverkats av slumpen. Det vill säga att de som intervjuat skall alltid ha ställt de frågor 
som vi har på samma sätt till alla, samt att förhållandet är det samma för alla som deltar i 
undersökningen. Detta kan innebära problem då alla kan få nya erfarenheter och därmed svara 
annorlunda vid ett annat tillfälle (Trost 2005:111).  

Intervjuaren ska vidare vara mottaglig för att kunna se ansiktsuttryck samt hur intervjupersonerna 
rör sig eller uttrycker sig under själva intervjutillfället (Trost 2005:112). När våra intervjuer 
genomfördes var en av oss intervjuare hela tiden för att kunna ställa frågor ungefär likvärdigt till 
alla, medan den andre satt bredvid för att kunna se dessa tecken som kanske intervjupersonen 
gjorde om det skulle komma en obekväm fråga. Men bisittarens roll var även att kunna hjälpa till 
med att ställa eventuella följdfrågor. Detta var ett bra sätt att utföra intervjuerna på. En ensam 
intervjuare hade kanske inte sett uttrycken som en intervjuperson kan göra under själva intervjun.  

Trost (2005:111) tar upp fyra stycken olika grundläggande delar när det gäller reliabilitet och det 
är: kongruensen innebär att det är en likvärdighet mellan de frågor som ska kunna mäta likadana 
saker. Precision är att intervjuaren noterar svaren på samma sätt. Objektivitet intervjuaren har delade 
sätt att kunna anteckna, om intervjuaren antecknar på lika sätt så är objektiviteten hög. Det sista 
är konstans men denna är inte lika användbar när det är kvalitativa intervjuer som vid kvantitativa 
studier men det är att när igenting ändrar på sig, exempelvis attityden. 

Trovärdigheten när det gäller kvalitativa intervjuer eller studier kan vara ett problem för 
forskaren. Forskaren måste kunna peka på för dem som läser och tar del av den analys av 
forskning som gjorts är trovärdig. Man måste kunna visa att det materialet man har samlat in är 
uppriktiga och tillförlitliga för den aktuella problemformulering som finns (Trost 2005:113).  

Om någon annan skulle utföra dessa intervjuer under samma premisser som vi hade så ska det 
vara möjligt att få fram samma resultat, bortsett från det som Trost (2005:111) tar upp då han 
skriver att nya erfarenheter hos respondenterna kan påverka deras svar vid nästa intervjutillfälle. 
När det gäller trovärdigheten så kan man konstatera att kvalitativa undersökningar inte är de mest 
pålitliga då det ligger i händerna på undersökarna att försöka bevisa att det är på ett visst vis. 
Därför försöker undersökarna kunna bevisa att sambandet mellan data och 
problemformuleringen. Den ska vara så tillämplig för den viktiga problemformuleringen (Trost 
2005:113). Mer om tillförlitligheten tas upp under rubriken 3.10 Etik. 

3.8 Genomförande av intervjuerna 
Vi åkte till callcentret och träffade den första respondenten som ville delta. Innan vi började 
intervjuandet så hade vi bestämt vilken nivå vi skulle lägga intervjuandet på. Vi bestämde oss för 
att genomföra intervjuerna med en låg grad av standardisering. Som Patel och Davidsson 
(2003:78) skriver så innebär en låg grad av standardisering att man låter intervjupersonerna ha ett 
utrymme att besvara frågorna efter eget tycke. Vi lät dem svara fritt, men vi hade intervjuguiden 
som ett stöd ifall vi skulle hamna utanför ramarna eller glömma någon fråga. Intervjuerna 
genomfördes med en respondent åt gången, och det flöt lite tid mellan intervjuerna för att kunna 
reflektera över de svar vi fick. Intervjuerna varade mellan 50 minuter till 1,5 timme. Vi valde att 
utföra intervjuandet på det sätt att en var huvudansvarig för att ställa frågor, medan den andra 
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lyssnade och kom med följdfrågor för att fånga upp intressanta stickspår. Detta koncept använde 
vi för att ingen av oss var van att intervjua. Ur respondentens synvinkel så finns det en risk att två 
intervjuare upplevs hamna i en maktposition (Trost 1997:44). För att undvika detta så förklarade 
vi att vi inte var vana denna situation och att vi var två för att kunna komma ihåg och fråga om 
allt vi ville veta. Det var ingen av respondenterna som hade något mot detta upplägg. Vidare 
följde Repstads tips (1999:71) när det avsåg att spela in samtalen med respondenterna. Vi frågade 
naturligtvis innan om det gick bra att det gjordes, och ingen hade något emot det. Därefter 
berättade vi att inspelat material skulle raderas efter vi var färdiga med utskrifterna.  

Själva genomförandet av intervjuerna gick till så att vi startade med att presentera oss, och syftet 
med intervjun. Vi berättade för respondenterna att de var anonyma i undersökningen och 
materialet skulle behandlas konfidentiellt. Det innebär att ingen utomstående kan ta del av 
materialet så att deras identitet skulle kunna röjas (Trost 1997:39f). Vi förklarade för 
respondenterna att deras riktiga namn eller företagets inte förekommer i denna uppsats utan 
ersättas med påhittade av författarna.  

Platserna för intervjuerna var två olika beroende på tillgång av lokaler vid de olika 
intervjutillfällena. Då Trost (1997:42f) beskriver att det ska vara en miljö där respondenterna 
känner sig trygga och ostörda så lät vi dem välja ställe för intervju. Den första lokalen var en tom 
kafeteria och den andra lokalen var ett grupprum som fanns inne på arbetsplatsen. Valet av 
intervjuplats kan påverka trovärdigheten (Trost 1997:42), om exempelvis kafeterian haft gäster så 
skulle det kunnat påverka respondenten om personen känt att kafégäster varit nyfikna och 
lyssnat. Det skulle ha kunnat leda till att respondenten anpassat svaren efter situationen. Om det 
varit musik i kafeterian hade det också kunnat påverka sinnesstämningen och påverka 
respondentens svar (Trost 1997:42).  

Intervjuerna gick smidigt, och ibland uppstod tystnader. Det var bra för oss och respondenterna 
märkte vi. För respondenter innebar det tid för mikroreflektioner i de tystnader som uppstod 
under intervjuandet. För så som Corbin & Strauss (2008:28) skriver så kan dessa tystnader 
behövas då personen kanske inte tänkt på en fråga på ett tag. För oss innebar tystnaden att vi 
kunde funderar på om vi hamnat utanför området eller om vi glömt fråga något. 

De farhågor som Repstad (1999:71) tar upp, att en respondent kan uppleva att det är en onaturlig 
och krystad stämning att bli intervjuad upplevdes inte. Vi upplevde heller aldrig någon tvekan att 
ställa upp och besvara frågor kring deras arbetssituation och erfarenheter. Våra respondenter var 
positivt inställda till att bli bandade, och vår reflektion över detta är att de kanske upplevde det 
viktigt att bli rätt förstådda och korrekt återgivna. Inspelningarna genomförde vi med hjälp av en 
mp3 som var inspelningsbar. Därmed behövde vi inte tänka på att band skulle passas eller bytas. 
Mp3:n var dessutom så liten att man snabbt glömde bort den. 

Repstad (1999:70) skriver i sin bok att man som intervjuare känner en mättnad på information, 
det vill säga att man upplever att intervjuerna handlar om samma saker. Det upplevde vi efter vår 
sjätte intervju, då räknar vi inte med provintervjun vi gjorde. Eftersom vårt intresse handlade om 
hur en enskild arbetsgrupp upplevde konflikter så stannade vi vid sex intervjuer då vi tyckte att 
det blev lite upprepningar av information som de gav oberoende av varandra. 
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3.9 Analysen 
För att få veta hur vi skulle göra en analys så började vi med att läsa Corbin och Strauss bok Basics 
of qualitative research (2008) och där fanns flera verktyg som vi kunde använda oss av för att 
genomföra detta. 

Vi fastnade för att bryta ner intervjuerna i delar så vi gjorde sampling  (sampling innebär att man 
plockar ut intressanta avsnitt för undersökning), därefter kodade vi, och till slut förde vi ihop 
materialet till en helhet igen. Vi började med att läsa igenom alla intervjuerna som vi skrivit ned. 
Detta gjorde vi för att kunna markera vad som handlade om syftet med uppsatsen, och dessa 
partier färglades. 

Därefter togs överflödigt material bort för att ”koka” ner innehållet till det som var relevant för 
oss. Det som var relevant för oss var de svar som besvarade vårt syfte och våra frågeställningar. 
Sedan jämfördes intervjuerna med varandra för att kunna se vad som förenade och skiljde dem 
åt. Detta gjorde vi genom att göra kategorier efter att vi sorterar bort ytterligare textmassor som 
inte passade in i vår undersökning. Exempelvis valde vi att ta bort det som handlade om hur 
kvinnor och män beter sig i konfliktsituationer. 

Kategorierna var konfliktorsaker, vad handlar konflikterna om, samt vilka tecken på konflikt som 
fanns i arbetsgruppen. Därefter blev vår uppgift att göra tolkningar av det som sades. Utifrån det 
vi fick ut från dessa infallsvinklar kopplade vi det till vår teoridel. 

Vi har valt att avidentifiera våra respondenter genom att döpa om dem till person Alfa, Beta, 
Epsilon, Delta, Zeta och Gamma. Dessa namn kommer från det grekiska alfabetet och är mer 
följsamt att läsa än person A, B, C. Dessa är valda för att inte röja intervjupersonernas identiteter 
då benämningarna inte är vanliga tilltalsnamn eller kopplade till ett visst kön.  

Så här gjorde vi: 

Sampling ur intervjutext – kodning – sammanförande av intervjun igen -undersökning om ny 
teori skulle tillföras i teoridelen för att kunna förklara vad som händer – knyta ihop empirin med 
teorin - analys och resultat.   

Databearbetning har varit inspirerad av Grounded Theory. Vid analyserandet av vårt material har 
vi använt det arbetssättet som gör det möjligt att inte vara så strikt utan tillåter mer 
”brainstorming” genom att man kan pröva olika idéer, ta bort eller lägga till andra innan man 
slutligen drar slutsatser (Corbin & Strauss 2008:46).  

Kodning och analys är en del av Grounded Theory, och innebär att man kodar en del av 
intervjutexterna och bryter ner dem i mindre bitar för att förstå vad det egentligen handlar om. 
Därefter kan man se helheterna utifrån delarna då man sammanför dessa efteråt. Ett exempel på 
detta är följande svar på en fråga som vi ställde om hur stämningen var i arbetsgruppen. 

Nej, men det är det där att alla gör lite som dom vill [bryter mot regler]… även om vi försöker synka ihop det 
där med raster och så [försök till samarbete]. De få gånger som vi har möten så tar vi upp det att vi måste 
skärpa oss med rasterna och så men lik förbaskat så går folk när de vill [egna regler och rutiner]. Till viss del 
upplever jag att folk undviker varandra också. eller undviker…? Man går hellre med någon annan på raster och så. 
Man söker sig mer till vissa än andra [grupperingar].           Gamma 
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Detta är ett stycke som vi valt ut för att koda, likadant har vi gjort med de andra intervjuerna för 
att hitta likheter, skillnader och andra intressanta poänger i utsagorna. Dessa kodningar har sedan 
tagit vårt analysarbete vidare, detta exempel gjorde att vi började titta på hur grupper bildades. 
Det var tydligt att dessa olika syner på regler och rutiner skapade orosmoment i gruppen och som 
bidrog till att man undvek varandra. Man skapade allianser med dem som var lik en själv. Det 
visade även på att en del vill ha regler andra inte. Det kan bero på att de som inte vill har strikta 
regler och rutiner gör som de vill, och inte vill styras av andra kollegors övervakning och 
protesterar på detta vis. Larsen (2008:29fff) skriver att kollegor som blir för dominanta är en 
orsak till konflikt i arbetsgruppen och kännetecken på detta är att man struntar i överenskomna 
regler. Detta gav oss en helhetsbild av situationen. 

Genom detta förfarande så har vi fått djupare kunskap i vad konflikterna handlar om och hur det 
tar sig i uttryck vilket var vårt syfte med denna undersökning. Dessa kategorier och dimensioner 
har sedan hjälpt oss vid vårt analyserande av materialet. 

När det avser hur Alfa upplevde konflikterna i arbetsgruppen tyckte vi att detta intervjustycke 
nedan visar dels på vad som konflikter kunde handla om, men även vad som orsakade dem. Vi 
har här i detta exempel även med hur vi kodade intervjun med Alfa. Så här såg det ut: 

Intervjuaren: Vad är en konflikt för dig, hur skulle du vilja beskriva det? 

Alfa: Man gör olika saker på olika sätt [rutiner, regler] Som jag exempelvis, jag kan det fasta systemet väldigt 
bra, kan gena en del men resultatet blir det samma i slutänden. Jag gör inte en massa onödigt tjafs. Jag gör på ett 
sätt, de andra på ett annat. Då krockar det, för alla ska ju göra efter manualerna [konfliktorsak] Men det 
tycker jag är vansinnigt: Man ska ju hjälpa återförsäljaren, så det tycker jag har blivit sämre. Det har blivit sämre 
för det har blivit striktare med rutiner och så [uppgiftskonflikt] förr kunde man bara hjälpa återförsäljarna 
genom att gå på magkänsla. Sånt är lite borta nu tycker jag. Allting måste följas strikt. Och det tycker jag är 
tråkigt, det är inte mitt sätt att jobba. Jag vill hellre anpassa mig efter situationen, kunden helt enkel [egna 
rutiner, regler]. 

Kodningen visade oss vägen till vad som orsakade konflikter och vilken litteratur som skulle vara 
värde för oss att titta vidare på.  

3.10 Etik 
Etik inom detta område handlar om att man aldrig ska bryta tystnadsplikten eller utelämna 
respondenterna så de kan avslöjas. De som intervjuas har rätt till sin integritet och därför har vi 
valt att döpa om personerna samt endast kalla företaget vi besökte för callcenter. Personerna i vår 
undersökning heter Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, och Zeta, men i verkligheten något helt 
annat.  

Vi har även raderat våra inspelade intervjuer för att inte riskera att de ska komma i orätta händer. 
Likväl så håller vi på vår tystnadsplikt för att röja vem som sade vad. Vi kommer att använda oss 
av citat längre ned i texten, men för att ta hänsyn till etiken så är den inte återgiven ordagrant. Vi 
avser inte att förvanska materialet, endast avidentifiera. Trost (1997:97) säger att det inte är 
nödvändigt att använda sig av ordagranna citat, då personer använder sig av vissa ord som kan 
identifieras till en viss person. Den personliga integriteten överväger. Då ämnet för vår uppsats 
handlar om konflikter i arbetsgruppen skulle slarv med detta kunna leda till just konflikter i 
arbetsgruppen om identiteter röjdes av oss. 
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4. ANALYS OCH RESULTAT 
Detta kapitel handlar om de svar vi fått från den empiriska undersökning som vi gjorde, och de 
svar som framkom har vi kopplat till de teorier och modeller som anges i kapitel två. Vi 
förstärker våra kopplingar mellan intervjusvar och teori med citat från våra respondenter. 
Eftersom ämnet är konflikters orsaker och kännetecken så är vi medvetna om att en del teman 
kan gå i varandra, samt förkomma både som en orsak och ett kännetecken så väljer vi ändå att 
redovisa det på det här viset. Resultaten redovisas under temarubriker. 

 4.1 Orsaker till konflikter 

Informell 
ledare 

Konkurrens och 
avundsjuka 

 

      Bristande 
kommunikation

Regler och 
rutiner 

MAKT

Orsaker till 
konflikter 

       

Figur 1: Visar orsaker till konflikter i arbetsgruppen och den tydligaste orsaken som respondenterna tog upp var makt och 
fördelningen av den.  

ABC-modellen är en modell man kan använda för att förstå orsaker till konflikter samt skaffa 
nödvändig information om konflikter när de uppstått. För oss är det A- och C-hörnen som är i 
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centrum när vi behandlar orsakerna till konflikter. Hörnet B som avser hur personer beter sig vid 
en konflikt finns med under avsnittet kännetecken och temat konflikträdsla/konfronteringar.   

Hörnet C handlar om konfliktens sakfrågor, här talar man om att man kan uppleva en persons 
sätt att vara som störande, exempelvis något den gör eller säger kan upplevas frustrerande av 
andra. På arbetsplatsen vi besökte upplevdes vissa personers skapande av egna regler och rutiner 
som irriterande och frustrerande. Detta innebar att man störde sig på en sakfråga, utförandet av 
arbetet. Mer som hamnade under hörnet C var den bristande kommunikationen som innebar att 
man inte visste vem som gjorde vad längre. Vidare så handlade anklagelserna om fusk i samma 
hörn, och detta tas upp under temat konkurrens och avundsjuka. Då man anklagat varandra för 
fusk så handlar det om pengar, och eftersom hörnet C har de tre underkategorierna 
fördelningskonflikt, positionskonflikt och ordningskonflikt så hamnade anklagelserna under 
kategorin fördelningskonflikt. Det beror på att anklagelser om fusk egentligen handlar om något 
som de andra kan konkurrera om nämligen pengar, och det är det som kännetecknar denna typ 
av konflikt. Man konkurrerar om något som flera kan ta del av nämligen pengar.  En annan orsak 
till konflikt som hamnar här är makten och fördelningen av den. Det är en positionskonflikt 
(fortfarande hörnet C) men här handlar det om något som till skillnad från fördelningskonflikten 
inte går att dela på och en ledarposition är en sådan. Speciellt i detta fall där en informell ledare 
konkurrerar om en formell chefsposition. Men eftersom bara en kan vara chef så uppstår en 
konflikt dels på grund av det, men konflikten handlade även om att det rådde en oenighet om 
den självutnämnda posten som informell ledare. Det fanns en dubbelt konflikter här med andra 
ord.  Ordningskonflikterna beskriver att man kan ha konflikter om vilka regler och ordning som 
exempelvis ska finnas på arbetsplatsen. En del i vår undersökning ville inte ha den uppgjorda 
ordningen utan ville organisera på ett annat sätt. I detta fall behandlas temat regler och rutiner 
under denna konflikttyp. För som vi kommer att redovisa längre fram så fanns det en oenighet i 
gruppen om vilka regler och rutiner som skulle följas. 

Vi nämnde tidigare att hörnet B handlade om personers beteenden vid en konflikt. Detta tema 
har inte vi under denna rubrik, så vi lånar helt enkelt över temat konflikträdsla och 
konfronteringar från rubriken ”Kännetecken på konflikter” för att göra denna triangel fullständig. 
Beteenden som uppmärksammas här är exempelvis att personer drar sig undan då det vankas 
konflikter, man är helt enkelt olika och man handlar därefter. Det som var ett vanligt sätt i den 
här arbetsgruppen som vi besökte var att man gärna undvek konflikter om det gick.  

Hörnet A handlar om attityder och avser allt som rör sig runt konfliktparterna. Här kopplar vi in 
den bristande kommunikationen som finns i arbetsgruppen för detta visade sig vara ett problem. 
Problemet var att man inte kommunicerade med varandra som förr och orsakerna till detta var 
flera såsom omorganisation och hög personalomsättning. Man visste inte längre på arbetsplatsen 
vad de andra tänkte, kände eller ville vilket är en aspekt på hörnet A. 
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4.2 Tema: Makt 
Vi hade en fundering över hur makten var fördelad på arbetsplatsen. Vi hann inte ställa många 
frågor förrän man automatiskt hamnade på det området. 

”Det kan handla om att andra försöker styra över andra, men det fungerar inte så, vi är egentligen alla på samma 
nivå.”         Gamma 

”De ville styra nu när de fick chansen. De tog mycket större plats nu när de fick chansen. Jag såg att de inte såg 
några gränser.  De bara körde på… ”                          Beta
  

Bland annat upplevde kommunikatören Epsilon att vissa personer i arbetsgruppen gärna ville ha 
mer makt och inflyttande över sina kollegor. Denna möjlighet fick dessa ”maktgalna” personer på 
grund av ett tidigare utövat ledarskap.  Det talades om en ledarstil där respondenterna upplevde 
att de lutade sig mot ett draperi istället för en vägg när det fanns problem. En sådan här låt-gå-
ledarstil är förödande för en arbetsgrupp och är aldrig att föredra. Den är förödande på detta sätt 
att den skapar utrymme för informella ledare som verkligen vill styra över andra (Lennéer-
Axelson, Thylefors 2005:107f). 

Människor använder sig ofta av sin makt för att trycka på och föra fram sina åsikter, och målet 
med det är att få sin vilja igenom. Dessa människor har fått makten genom exempelvis en 
position i företaget eller att man är medveten om att andra är beroende av dem. Makten de har 
kan visas upp öppet och direkt, eller dold och indirekt. En öppen och direkt makt utövas då 
exempelvis en chef belönar och bestraffar en enskild. En dold och indirekt makt utövas då man 
utsätter någon för trakasserier och mobbning (Larsen 2008:47f). 

Det finns en annan möjlighet att utöva sin makt på och det är att manipulera och uppträda som 
om man är villig att samarbeta för att uppnå en instabilitet i maktförhållandet. Avsikten med 
denna instabilitet gör att personerna kan använda sig av försvaret ” jag försökte skapa en lösning 
men de andra ville inte”, där de framhäver sig själva som den goda och motparten den onda 
(Larsen 2008:49). 

Det fanns en grupp i arbetsgruppen som arbetade med de administrativa åtgärderna. En del 
kommunikatörer upplevde dessa som provocerande, men det var inte det att de var ”bättre eller 
finare” än de andra kommunikatörerna, utan mera att man gjorde sig speciella genom att de var 
de enda som fick ringa huvudkontoret och ställa frågor som uppkommit. Detta provocerade en 
del för man ville gärna ringa själv för att snabbt lösa sina arbetsuppgifter, men det fick man inte 
utan var tvungen att gå till den här administrativa gruppen och be dem ringa istället. Detta sätt 
gjorde att arbetstempot drogs ned. Att göra sig så speciell upplevdes som att de blev en ”grupp i 
gruppen”. 

4.3 Tema: Regler och rutiner  
Ett tema som kom fram under vår intervjuserie var skapandet av egna regler och rutiner. De var 
en orsak till konflikter i arbetsgruppen, för det hade på senare tid uppstått ett krav på alla att följa 
de regler och rutiner som dels skickades ut med mail men fanns även tillgängliga på intranätet. 
Intranätet var ett internt program som de anställda kunde finna information på. Dessa regler och 
rutiner upplevdes inte positivt av alla. Några kommunikatörer upplevde att man inte längre gjorde 
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saker för att hjälpa säljarna på det smidigaste sättet utan upplevde att reglerna och rutinerna satte 
käppar i hjulet. Som reglerna var då vi besökte dem var de tvungna att följa reglerna strikt, trots 
att våra respondenter kunde ta genvägar för att nå samma resultat fast snabbare. Att några 
personer hade detta arbetssätt skapade konflikter i gruppen. De som följde uppgjorda regler 
tyckte att alla skulle följa reglerna och när några inte gjorde det så blev det till ett problem.  

Konflikten blir då arbetsrelaterad och betecknas som en uppgiftskonflikt som handlar om att 
man har olika uppfattningar om hur en arbetsuppgift ska lösas (Lennéer-Axelson, Thylefors 
2005:215f). Det är även en relationskonflikt då vissa blir frustrerade av att någon gör som den vill 
och inte tar hänsyn till de andra. Dessa schismer mellan personerna i arbetsgruppen är 
svårhanterliga då man inte gärna kan lyfta problemet på möten för att de är så skuldbelagda och 
dramatiska, eftersom det handlar om konflikter mellan personalen (Lennéer-Axelson, Thylefors 
2005:217).  När inte alla gör det som arbetsgruppen i stort gör, bryter de personerna mot de 
regler och normer som normalt finns i alla grupper. Att någon bryter mot en norm på detta sätt, 
kan leda till sanktioner för personen, och en sådan sanktion kan vara att de andra baktalar denne 
(Granér 1991:127–144). Dessa citat styrker vårt påstående om att gruppen har 
samarbetssvårigheter då någon på egen hand försöker lösa en uppgift på ett individuellt sätt.  

Neeeeej… Nu när vi inte har någon chef så kan man tänka sig att folk försöker att styra över varandra, men jag 
upplever det inte så… Nej, När jag tänker efter så är det mer att folk gör som de vill. Man har skapat egna rutiner 
istället för att följa de som finns.      Gamma         

Som jag exempelvis kan det fasta systemet väldigt bra, kan gynna en del men resultatet blir det samma i slutänden. 
Jag gör inte en massa onödigt tjafs. Jag gör på ett sätt, de andra på ett annat. Då krockar det, för alla ska ju göra 
efter manualerna. Det har blivit sämre för det har blivit striktare med rutiner och så. Förr kunde man bara hjälpa 
återförsäljarna genom att gå på magkänsla... sånt är lite borta nu tycker jag.  Allting måste följas strikt. Och det 
tycker jag är tråkigt, det är inte mitt sätt att jobbar. Jag vill hellre anpassa mig efter situationen, kunden helt enkelt.
             Alfa 

4.4 Tema: Bristande kommunikation 
Arbetsgruppen upplevde att den bristande kommunikationen bidrog till konflikter. Med detta 
avsåg gruppen att de inte kommunicerade med varandra eller ledningen som förr. Den bristande 
kommunikationen gjorde att de exempelvis inte längre visste vem som gjorde vilka arbetssysslor, 
något som de tidigare haft bra kontroll över. Vi tolkar detta som att de före förändringarna på 
arbetsplatsen brydde sig mera om varandra och hade en bättre dialog. Här följer ett exempel på 
vad en kommunikatör sade: 

Ja vi går ju inte till den personen och säger något, utan man går runt, runt och pratar… det gör inte alla men det har 
hänt. Det är ännu värre, man går runt här och vet inte ens om det är sant.  
                 Zeta
      

Detta citat beskriver hur man i arbetsgruppen går runt och pratar om någon istället för att fråga 
personen direkt, och detta är farligt då det ger en plattform för att göra en höna av en fjäder. 
Något som spelar stor roll för hur konflikter uppstår och lever kvar beror på hur man 
kommunicerar med varandra. Missförstånd och andra kommunikationsproblem kan startas, 
hållas vid liv och försvåra en lösning av en konflikt. Även brist på kommunikation är ett problem 
då ingen dialog förekommer och oftast beror det på att man undviker att tala med viss person, ett 
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kommunikationsvakuum uppstår. I detta tillstånd gror rykten, feluppfattningar, och fakta 
förvrängs (Larsen 2008:32f). 

 4.5 Tema: Konkurrens och avundsjuka 
På arbetsplatsen fanns ett bonussystem som gjorde att de anställda kunde tjäna lite extra pengar. 
Bonussystemet gick ut på att man skulle uppnå vissa fastställda mål när det gällde det 
administrativa men även de inkommande samtalen. Arbetsuppgifterna utfördes parallellt med det 
ordinarie arbetet. Detta hade en del svårt att förstå hur vissa hann med det i den omfattning de 
gjorde, vilket ledde till att man anklagade varandra för fusk. En kommunikatör, Beta, trodde att 
dessa anklagelser berodde på att de här personerna kunde utföra flera sysslor samtidigt på grund 
av sin erfarenhet av arbetet. 

Kommunikatören Epsilon berättade vid vår intervjustund om hur vissa i arbetsgruppen suttit en 
hel dag för att utforska om andra kollegor fuskat för att få bra statistik. 

En hel dag satt gruppen och kollade fel för att bevisa fusk istället för att göra sitt arbete. 
      Epsilon 

Detta visar på att det finns relationskonflikt bland kollegorna. Relationskonflikten kännetecknas 
av att man är i konflikt med andra personer i arbetsgruppen, detta påverkar arbetsklimatet och 
personernas arbetsinsats (Lenner- Axelson & Thylefors 2005:215ff). Det som utspelade sig på 
denna arbetsplats var att man tog till stora resurser för att bevisa att fusk förekommit och ägnade 
sig åt detta en hel dag. Man var beredd att göra det för att knäcka, bryta ner sin motståndare, och 
skada dem. I detta fall handlade skadandet om att förnedra dem genom att avslöja att de fuskat.  

Att detta beteende uppkommer är inte heller något ovanligt för grupper fungerar så här. Granér 
(1991) skriver att det beror på de regler och normer som finns informellt i arbetsgrupper, och 
budskapet är att ingen ska vara bättre än någon annan. Den som är framgångsrik stöts då ut, och 
en vanlig sanktion mot de framgångsrika är skvaller, skitsnack och prat bakom ryggen (Granér 
1991:127–144).  

Konkurrens och avund är långt mer vanlig som konfliktorsak än vad man kan tro. Det kallas 
missunnsamhet och innebär att om inte jag kan få det, så ska ingen annan heller ha det. 
Missunnsamheten märks på ironiska kommentarer, nedvärderingar osv. och drabbar den som 
exempelvis är mer kompetent och framgångsrik än andra (Lennéer-Axelson, Thylefors 2005:212). 
Så detta är förklaringen till att andra ägnade en hel dag åt att leta efter bevis på fusk.  

4.6 Tema: Informell ledare 
Många av våra respondenter uppgav att det fanns ett informellt ledarskap då vi besökte 
arbetsplatsen vintern 2008. Flera personer tog upp att det var jobbigt att vara utan en formellt 
tillsatt chef, och de sade att det troligtvis fanns någon som istället var informell ledare. Den 
personen hade enligt respondenterna själv axlat manteln som ledare, börjat styra och bestämma 
över de andra kommunikatörerna. Flera av kommunikatörerna ansåg att denna händelse var den i 
särklass svåraste konfliktsituationen de haft då det inte var gruppens önskan att denne skulle ha 
den rollen. Endast en person upplevde att det inte fanns informellt ledarskap i arbetsgruppen, 
utan denna person uppgav istället att alla var som sin egen chef. Ett exempel på detta vara att de 
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inte tog hänsyn till verksamheten utan alla reste sig för att ta kafferast samtidigt, trots att de varit 
överens om att några måste stanna kvar för att svara på inkommande samtal. 

Det kan finnas flera orsaker till att vissa upplever så olika när det avser det informella ledarskapet, 
och vi tror att det beror på att de som upplever det, är de som blir styrda. Det man kan säga om 
informellt ledarskap är att det finns på grund av dåligt ledarskap, det finns alltså chefer som inte 
agerar chefer trots att de har den formella makten. Istället tas makten av en informell ledare, och 
då det inte stämmer överens med vad andra i gruppen tycker så skapar det upprorskänslor 
(Ekeland 2006:48). Eftersom flera tyckte att detta var en av de allvarligaste situationerna de haft i 
konfliktväg så kände vi av upproret från dem när frågan kom på tal. När vi bad om ett exempel 
på vad den informella ledaren gjorde som tydde på informellt ledarskap, så nämndes att personen 
satt på information som egentligen alla behövde veta för att arbeta bra. Detta påtalar Ekeland 
som maktmissbruk där man behåller information som egentligen andra behöver också (Ekeland 
2006:83).  

4.7 Tema: Hemlighållande av information till andra  
Vi har valt att låta hemlighållande av information vara en egen orsak till konflikt trots att den kan 
tyckas falla under makt. Orsaken till detta är att denna ”makt” är lite svårare att upptäcka. Makten 
kan utövas utan att en person har positionsmakt, auktoritet eller formell makt, den kan kallas 
maktmissbruk. De som utövar detta har ofta en sådan position som ger dem tillgång till 
information (Ekeland 2006:83). Det kan handla om information och upplysningar som 
exempelvis en person kan komma att ha till nytta vid ett annat tillfälle. Det kan även vara så att 
man har en kunskap som man inte delar med sig av. Det vill säga att en person med ett kunnande 
håller den för sig själv. Makten kan alltså uppträda på olika sätt, men det är först då den döljs och 
uppträder illegitimt som den skapar konflikter (Ekeland 2006:84).  

Vissa respondenter upplevde att några i arbetsgruppen satt på information och inte delade med 
sig till andra som också behövde känna till saker för att kunna utföra sitt arbete bra. Vissa i 
arbetsgruppen fick eller tog reda på information som var av intresse för alla men informationen 
kom aldrig så långt. Informationen kunde handla om i stort sett allt som rörde deras arbete och 
arbetsuppgifter.  

När jag började var det väldigt mycket att vissa personer kunde allt och höll informationen hemligt. Tycker det är 
förtegets fel att de lastar på vissa, det borde vara bättre att kunna fördela.    Epsilon   

Det fanns kunskapstest som genomfördes antal gånger per år, och genom detta framkom att 
personer har gått miste om information. Hade inte den här typen av information hemlighållits, så 
skulle resultatet på testerna vara bättre generellt. Nu fanns en flaskhals där informationen 
fastnade istället. 
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4.8 Kännetecken på konflikter 
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på  
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Figur 2: Visar vilka kännetecken som respondenterna ansåg vara de mest förekommande. 

Vi har valt att koppla ihop de olika kännetecknen för konflikter till Glasls 
konflikteskalationstrappa, för den modellen visar på hur konflikter går från diskussion till 
nedbrytning av personer. Vi har funnit att den här arbetsgruppen når upp till huvudfas två av tre. 
Nedan följer förklarningar: 

Huvudfas 1 är den första fasen och handlar om att man har olika uppfattningar för att lösa 
problem. Det kan handla om oklara regler och normer, men det finns även personer som har 
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svårt att arbeta tillsammans. När åtgärder vidtas så finns problemen kvar, detta beror på att man 
känner sig lättirriterad. I denna fas sätter vi in skapandet av egna regler och rutiner, kritik och 
grupperingar. Det som kännetecknade en konflikt i denna arbetsgrupp var att vissa tillämpade 
egna regler och rutiner och detta ledde till diskussioner och debatter mellan kollegorna. Många 
upplevde det svårt att vissa gjorde som de själva ansåg vara bra, vilket ledde till att man gav 
varandra kritik och man diskuterade olika förslag till förbättringar med berörda personer. I denna 
arbetsgrupp hade bland annat en av våra respondenter fått feedback på hur denna utförde sitt 
arbete och tacklade detta så bra att det kunde stanna på första nivån utan att den eskalerade. 
Detta var ett bra exempel på lyckad kritik som framfördes. Men arbetsgruppen hade annars 
problem med detta för det fanns en stor konflikträdsla i gruppen. Man vågar inte alltid ge kritik 
till varandra utan man ansåg att det var chefen sak att utdela det. Men eftersom det saknades en 
formellt utsedd chef så eskalerade konflikten istället. Exempel på detta var att det fanns en stark 
gruppering som bestod av ett antal personer som ingen vågade kritisera. I och med detta gick 
arbetsgruppen in i huvudfas 2 med konflikten.  

Huvudfas 2 är när avståndet mellan arbetskamraterna växer. Konflikten lever sitt eget liv och är 
större utsträckning i fokus än arbetsuppgifterna. Ett exempel på hur dessa grupperingar uppträde 
var att man roade sig på andras bekostnad. Det ställ stora krav på personerna i gruppen och håller 
man inte måttet fryses man ut, och denna behandling leder till att man kan bli sjuk av konflikten. 
Mobbning är en riktigt allvarlig incident och den återfinns i slutet av fas 2. Exempel på en sådan 
här allvarlig incident finns i arbetsgruppen, där en person hade mobbats och frysts ut av några 
personer i gruppen.  

4.9 Tema: Mobbning 
Utfrysning och mobbning hade förekommit i denna arbetsgrupp berättade en av våra 
respondenter om för oss. Det var några som betedde sig illa mot någon/några. Orsaken till detta 
var att de inte gillade personen/personerna i fråga. Kännetecknet på mobbning tog 
respondenterna upp tidigt. De beskrev vilka som hade utsatts för mobbning, hur det hade gått till 
väga, samt vilka som utfört den.  

Detta är en sekvens som visar på mobbning:  

Intervjuaren: Beter man sig illa mot varandra?   

Ja det gör man, jag har ett exempel på detta, personerna i fråga arbetar inte kvar hos oss på grund av utfrysning. De 
fick inte vara med och fika då de andra i arbetsgruppen satte sig vid ett annat bord. De pratade inte med dem heller. 

Intervjuaren: Varför gjorde man detta?  

För att de inte tyckte om personerna, de var ju tre och de hade ju sina offer”.   Beta 

Att inte få fika tillsammans med de andra i arbetsgruppen är en psykisk terror för den som 
utsätts. Mobbade personer tappar sin självkänsla och känner sig besvikna på andra. Den här 
känslan sitter kvar länge hos personen som utsatts för detta. Det är inte ovanligt med psykiska 
besvär och självmordstankar hos dessa mobbade personer. Att mobbning förkommer på 
arbetsplatser anser Ekstam (2004) kan bero på för hög eller låg arbetsbelastning, men det kan lika 
gärna bero på dålig arbetsledning. Chefer som inte hindrar dessa situationer gör arbetsplatsen till 
en arena för mobbning (Ekstam 2004:149f).  
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4.10 Tema: Kritik 
En reflektion vi gjorde när vi intervjuade var att det fanns erfarenhet av att ge varandra positiv 
och negativ kritik. En aspekt till att konflikter uppstår handlade om att man inte vågade, kunde, 
eller tordes ge kritik. När någon får kritik så kan personen känna sig anklagad, kränkt och gå i 
försvar. I bästa fall hanterar personen kritiken på ett bra sätt och ser det som positivt att få veta 
vad de kan göra bättre. Här följer två intervjuklipp på hur feedback givits och hur det 
uppfattades: 

Ja det har ju bara hänt en gång… Men det kändes jättebra att de sa det. De gav mig ju feedback, vi pratade om det, 
och det var inga hard feelings. Lite ”gör så här istället. 

”Förut har man kunna ge varandra både negativ och positiv feedback. Den var jätte bra man gick och peppade 
varandra och så.     Alfa 

Vi tyckte att den här personen fick en konstruktiv kritik och feedback på hur andra upplevde 
dennes arbetssätt. För det första så var den utdelad på ett sådant sätt att personen inte tog illa 
upp, kritiken riktades mot handlingen och inte personen, samt fokuserade på framtiden. Kritiken 
gavs dessutom av en arbetskamrat och inte en chef. Detta sätt att ge kritik/feedback är helt i 
enighet med vad Lennéer-Axelson, Thylefors (2005) tar upp som det bästa sättet att göra det på. 
Bra kritik kritiserar en handling och inte en person. Kritiken ska ges i samband med händelsen 
och är det en känslig kritik ska denna tas i enrum (Lennéer-Axelson, Thylefors 2005:144–150).  

En respondent tyckte att det var chefens uppgift att ge kritik till kommunikatörerna som 
exempelvis parkerade sina samtal och inte svarade fastän telefonkön för inkommande samtal var 
lång. Vi frågade om inte respondenten kunde gå och ta det med dem själv, men svaret blev att det 
skulle chefen göra. Detta är inte heller en ovanlig situation. Som Lennéer-Axelson, Thylefors 
(2005) tar upp så anser en del att det är chefens sak att utdela kritik, men det ligger i allas ansvar 
att göra detta och det beror på att den som varit med har dem bästa kunskapen om vad som 
kritiseras. Det är svårt för en chef att återberätta korrekt. Rädslan att dela ut kritik kan ha sin 
grund i att personen är rädd för att feedbacken inte är tillräckligt styrkt och avstår på grund av det 
(Lennéer-Axelson, Thylefors 2005:150).  Feedbacken hade varit av både positiv och negativ 
karaktär till personer i den arbetsgruppen vi besökte. 

 4.11 Tema: Grupperingar 
Vid våra intervjuer med kommunikatörerna så framgick det att det fanns grupperingar i 
arbetsgruppen. Det var två läger och mellan dessa stod några utanför. Ett exempel på hur dessa 
grupperingar uppträdde var att man roade sig på andras bekostnad för att stärka 
gruppsammanhållningen.  

 Intervjuaren: Tycker du att det förekommer olika grupperingar?  

Det finns grupperingar men vad det beror på vet jag inte, om det är olika åsikter eller vad har jag ingen aning om. 
Men det finns grupperingar absolut. Jag tror att de som sitter med admin blir en grupp sedan finns andra som gör 
annat då blir det en grupp.           Delta            

Grupperingar fanns i arbetsgruppen, och som respondenten uppfattade det så var det två 
grupper. Epsilon nämnde att en person försökte rekrytera nyanställda till sin grupp vilket 
upplevdes som negativt. Det negativa med grupperingarna var att de var så prestigefyllda att det 

  35



inte kunde gå ifrån sin ståndpunkt utan att de både två skulle ha rätt. En annan kommunikatör, 
Gamma, berättade om att det fanns grupperingar på arbetsplatsen, och att dessa förmodligen 
handlade om att en del vill styra över andra i gruppen. Grupperingarna utmärkte sig på det sättet 
att Gamma kunde se hur en del höll sig till vissa och undvek andra. När det finns motsättningar 
och konflikter i en arbetsgrupp så förekommer att redan grupperade personer försöker värva in 
nya för att stödja dem. Detta sker för att grupperna tycker det är viktigt att känna en gemenskap 
med andra (Fritchie, Leary 2000:52). Grupperingar leder till att konflikten trappas upp, den är 
inte längre mellan några personer utan fler dras in och man minns knappt vad konflikten handlar 
om (Fritchie, Leary 2000:53f). När grupperingarna kommit så långt från varandra så tar man till 
karikatyrer av motståndarna (Fritchie, Leary 2000:55ff), precis som den här arbetsgruppen gjorde. 

Det visade sig att placeringen på arbetsplatsen var något som en del tyckte bidrog till 
grupperingar i arbetsgruppen. Ekeland (2006) har istället en annan synpunkt på detta då han 
skriver att lika barn inte bara leker utan dessutom samarbetar bäst (Ekeland 2006:104). Det skulle 
i så fall betyda att arbetsinsatsen där man väljer vem man sitter bredvid kan förbättra 
arbetsinsatsen men det upplevde inte några av respondenterna.   
                           

  Intervjuaren: Den här grupperingen du talade om vad berodde den på? 

 Jag tror att de beror på att det är uppdelat i skepp, de som sitter ihop blir en grupp och sedan kommer nästa skepp 
och blir en annan grupp. Jag tycker att det är dåligt att ha skepp.  
   

Delar det upp arbetsgruppen ytterligare?  

Ja jag tycker det.      Alfa 

 

4.12 Tema: Konflikträdsla/konfronteringar 
Kommunikatörerna berättade hur konflikter i arbetsgruppen kunde upplevas och de var alla helt 

överens om att en utomstående inte skulle märka att det fanns en schism i gruppen. Detta 
påminde oss om att det kunde handla om en kall konfliktstil då inte ens alla kommunikatörerna 
märkte det, det hade till och med varit så att en hade fått reda på det långt senare att det hade en 
konflikt. Det vanligaste var att man helst inte konfronterade varandra eller visade några känslor 
för att avslöja sig. Vid en kall konfliktstil så hoppas man på att utnötningsmetoden skulle ta bort 

konflikten (Fritchie, Leary 2000:31fff). Detta är inget unik beteende vid konflikter heller, det 
finns alltid en tendens att sopa schismerna under mattan istället för att åtgärda dem. De som 

kontinuerligt har ouppklarade konflikter på arbetsplatsen trivs inte lika bra som de som tar tag i 
sina.  Detta är en ledningsfråga. En ledning som inte tar tag i problemet utan agerar passivt 

skapar arbetsplatser där det finns flera orättvisor och flera relationskonflikter i arbetsgrupperna. 
Orsakerna till konflikträdsla skriver Lennéer-Axelson, Thylefors (2005) beror på att man dels 

hoppas på att konflikten ska lösa sig själv, att någon annan ska lösa den eller helt enkelt en bävan 
att problemet ska bli värre om man talar öppet om det. I de arbetsgrupper där majoriteten har ett 

konfliktundvikande beteende kan det fungera, men i de grupper som vill ha högre i tak och 
diskussioner blir det istället att det bubblar under ytan. I sådana arbetsgrupper blir det istället 
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pseudokonflikter. Det bildas även allianser i bakvattnet av att ingenting löses (Lennéer-Axelson, 
Thylefors 2005:223f). 

 Varför kan man inte ta det direkt med personen som berörs? Eller gå till en chef? Det ledde ju då till att vi tog upp 
 det på ett möte… och då spelade en av dem som talat om det tidigare, som om den inte visste. Delta 

4.13 Tema: Egna regler och rutiner 
Egna regler och rutiner i denna arbetsgrupp förekom dels som en orsak men även ett 
kännetecken på konflikt. Regler och rutiner fanns klart och tydligt att följa i denna arbetsgrupp. I 
detta fall har några valt att inte ta del av dessa regler och rutiner utan man har skapat egna sådana. 
Detta hade medfört andra får städa upp när det blivit fel och detta tog av deras energi. 

Av någon anledning har de beslutat det. Det är väl för att inte informationen inte ska komma ut utan att gå rätt 
väg. Men om jag stöter på ett problem då ringer jag själv till moderbolaget. Och det tänker jag fortsätta att göra. Om 
det inte är något specifikt som gäller alla då!   Zeta 

 

De orsaker som egna regler om rutiner grundar sig på är att vissa individer upplever 
organisationens fasta struktur som ångestskapande. Som Moxnes skriver är det viktigt att känna 
till organisationens tankebanor för det är i de sammanhangen som bland annat regler och rutiner 
kommer in (Moxnes 2001:157). 
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5. Besvarande av frågeställningar 
I detta avsnitt så ska vi berätta om de svar som vi kommit fram till i vår undersökning samt 
besvara de frågor som vi ställde i inledningen. Undersökningen har bestått av att vi genomförde 
sex stycken djupintervjuer med kommunikatörer på ett callcenter för att ta reda på vad de ansåg 
orsakade och kännetecknade konflikter i deras arbetsgrupp. I tidigare kapitel har vi analyserat 
texter för att försöka besvara dessa frågeställningar samt tränga bakom svaren för att kanske finna 
något outtalat. För att tydligare redogöra vad vi kommit fram till besvarar vi frågorna i punktform 
nedan. 

5.1 Vad orsakar konflikter i en arbetsgrupp? 
Denna frågeställning gav oss fem stycken orsaker till konflikt i den här specifika arbetsgruppen. 
Vi har valt att dela upp i dessa kategorier för att våra respondenter omedvetet grupperade så. Vi 
är medvetna om att någon grupp kan tyckas höra ihop med någon annan men vi väljer ändå att 
redovisa på detta sätt. 

 När vi sammanfattade våra intervjuer så och funderade vi mycket över om det fanns något som 
var ett tydligt tecken som svar på frågan. Vi har vi då kommit fram till att makt och vem som 
innehar den spelar en stor roll för arbetsgruppen och hur konflikterna ser ut i den. Makten i den 
här gruppen utgjordes av ett informellt ledarskap och den positionen möjliggjordes för att 
organisationen tillät detta. Det tilläts dels på grund av ett tidigare formellt ledarskap och då i form 
av en ledarstil som kallas låt-gå-ledarstil. Om organisationen stöttar sina chefer så kan man stävja 
informellt ledarskap. Men även kommunikatörerna tillät detta indirekt då de hade kunnat 
ifrågasätta det informella ledarskapet. Det upplevde vi att de inte hade gjort under hela den tid 
som detta förekommit. Men som vi tolkar det, så motsatte man sig inte detta på grund av 
konflikträdsla. Genom detta handlande menar vi att de har godtagit att det fanns en informell 
ledare. 

Makten utövades även genom att hemlighålla information för de andra i gruppen. Personerna 
som hade denna information delade helt enkelt inte med sig, och genom detta handlande var det 
få som hade kunskapen och personen kunde göra sig speciell samt oumbärlig för företaget och 
kollegorna.  

Den bristande kommunikationen mellan parterna ledde till att man baktalade varandra, anklagade 
varandra för fusk samt aldrig fickfrågor besvarade såsom varför vissa hade specialschema.  

5.2 Vad kännetecknar en konflikt i en arbetsgrupp? 
Vi fick fem tydliga svar på vad som kännetecknade en konflikt i arbetsgruppen. Det rörde sig om 
mobbning, kritik, grupperingar, konflikträdsla samt skapandet av egna regler och rutiner.  

Man kan konstatera att konflikträdslan som fanns i gruppen och påverkade de fyra andra 
kännetecknen. Med detta menar vi att om man inte hade varit konflikträdd så hade de vågat 
ifrågasätta grupperingar, man hade vågat vara bättre på att ge kritik, man hade vågat stå upp och 
avbryta mobbning som förekommit, samt vågat ifrågasätta arbetskamraternas val av att ha egna 
regler och rutiner. För den som vågar ifrågasätta höjer diskussionsnivåerna och bidrar till bättre 
en kommunikation i arbetsgruppen. 
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Med bättre kommunikation i gruppen så behöver man inte heller tro så mycket utan man kan 
fråga vad personer tycker själv. En vanlig orsak till konflikter är att man brister i 
kommunikationen och det leder till missförstånd och feltolkningar. Konflikträdslan har i denna 
arbetsgrupp bidragit till en massa onödiga konflikter på grund av bristande kommunikation.  

Om man tar grupperingar så existerar de tydligt i denna grupp. Det var en grupp för och en emot 
och mellan dessa stod några utanför grupperingarna. Detta är ett vanligt fenomen när det finns 
problem i en arbetsgrupp. De som står utanför kan komma att utsättas för påtryckningar om 
konflikten intensifieras. Det hade redan skett enligt någon av dem vi intervjuade. Det hade 
förekommit att man försök alliera sig med andra för att få en starkare sammanhållning i sin 
grupp. 

5.3 Slutdiskussion 
I vår studie har det framkommit att det inte finns en orsak eller ett kännetecken på konflikt. 
Snarare är det förmodligen så att varje grupp är unik och har sina orsaker och kännetecken. Vår 
grupp hade specifika problem med bland annat informellt ledarskap, grupperingar och skapandet 
av egna regler och rutiner. Vi kom fram till att det informella ledarskapet fanns för att det inte 
existerade någon formellt tillsatt chef då vi besökte dem. När det avser grupperingarna så drog vi 
slutsatsen att de uppstod för att en del hade bestämda arbetsplatser, vilket gjorde att de blev en 
grupp i sig. Skapande av egna regler och rutiner upplevde vi var en orsak till konflikter men även 
ett kännetecken. En del av de anställda skapade egna rutiner och regler för att underlätta sitt eget 
arbete först. Men detta blev ett problem för gruppen. Kännetecken på detta var att säljarna 
utnyttjade och spelade ut de andra kommunikatörerna mot varandra och då uppdagades att man 
inte följde de överenskommande regler och rutiner.  

Som vi tidigare nämnt så är varje arbetsplats unik och denna slutdiskussion handlar om den 
arbetsplats som vi besökte. Vi vidhåller att det är viktigt att se konflikter i tidigt stadiet för att 
kunna angripa de så fort som möjligt. Oavsett om man är ledare eller anställd så ska man våga ta 
tag i problemen direkt när de uppstår och inte vänta med det, utan alla har ansvar för detta. I vårt 
fall fick vi erfarenhet av en tidigare gruppledare som inte hade kunskaper i att ta tag i problemet 
utan lät det fortlöpa, och en sådan låt-gå-ledarstil är ett problem för de anställda men även ett 
organisatoriskt problem att ta tag i. Det vi vill säga med denna slutdiskussion är att grupper kan 
ha individuella problem.  Det är viktigt att både som arbetsgivare och arbetstagare våga agera när 
något är fel för att inte få eskalerare konflikter.  

5.4 Förslag till vidare forskning 
Om någon tycker att detta ämne var intressant så kan vi tipsa om vad man skulle kunna bedriva 
fortsatta studier inom. När vi sorterade vårt material så hamnade mycket intressant i ”slasken”. 
Bland annat fanns där uppslag om att behandla området manliga och kvinnliga beteenden vid 
konflikter och organisationens ansvar vid konflikter. Dessa teman ryms inte i denna uppsats, men 
kanske i någon annans uppsats.  
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Bilaga 1 Intervjuguiden  
Allmän information till deltagarna: 

Vi gör en c-uppsats, inom området arbetsvetenskap. Där undersöker vi hur konflikter i arbetsgrupper 
fungerar och ser ut, samt hur man känner igen att det finns konflikter.  Vi har tystnadsplikt, och du är 
anonym. Ditt namn kommer att ersättas med ett annat könsneutralt namn.  

Namn 

Ålder 

Hur länge har du arbetat här? 

Kan du beskriva ditt arbete? 

Kan du beskriva dina arbetskamrater? 

Trivs du? 

Berätta om din arbetsgrupp 

- Vad gör ni? 

- Hur många är ni? 

- arbetsuppgifter? 

- Arbetstider? 

- Har ni arbetat ihop länge?  

- Har arbetsgruppen alltid sett ut såhär? 

- Arbetar ni tillsammans i team eller var för sig?   

- Är ni beroende av varandra? 

- Vad är roligast? 

Hur fungerar din arbetsgrupp? 

- Arbetsmetoder 

- Resursfördelning 

- Prestationskrav, ställs det samma krav på all personal? 

- Dialog och kommunikation 

Hur är stämningen på arbetsplatsen? 

Är ni bra kamrater? 

- Hälsar man på varandra? 

- Gör man saker tillsammans på fritiden? 

- Pratar man bakom ryggen på andra? 

- Försöker folk styra över varandra?  
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- Engagerande, entusiasmerande, beslutsamma att nå målet? 

- Undviker man varandra? 

- Beter man sig illa mot varandra? 

- Förekommer det grupperingar på grund av olika åsikter? 

- Har man olika åsikter som kan leda till att man bli oense? 

- Vad kan det handla om? 

Vad är en konflikt för dig? 

- Hur skulle du vilja beskriva en konflikt? 

- Vad kan konflikter handla om här? 

- Kan du ge exempel på typiska incidenter/beteenden? 

Har du tidigare erfarenhet av konflikter i arbetsgrupper?  

I denna arbetsgrupp eller en annan? 

- Upplevde du konflikten som positiv eller negativ?  Berätta. 

- Vad handlade den om? 

- Är du rädd att såra, göra andra ledsna eller besvikna i en konfliktsituation? 

Hur märker man om det finns en konflikt i denna arbetsgrupp? 

Hur reagerar din arbetsgrupp vid en konflikt?  

Hur upplever du dig själv i arbetsgruppen? 

 

Till sist: 

Är det något du tycker att vi borde veta som vi inte frågat om? 
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