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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur en utanförstående upplever, påverkas av, och 

hanterar en konflikt mellan arbetskamrater på arbetsplatsen. En kvalitativ studie med öppna 

intervjuer genomfördes med åtta deltagare. Data analyserades med induktiv tematisk analys. 

Resultatet visade att konflikter på arbetsplatsen påverkar såväl individen, arbetsgruppen som 

hela arbetsplatsen negativt. Den utanförstående upplever konflikter på arbetsplatsen som 

påfrestande och att de på flera olika sätt påverkas negativt av dem. Hur utanförstående 

upplever, påverkas av och hanterar konflikter mellan arbetskamrater är framför allt beroende 

av konfliktens innehåll och allvar. De negativa känslorna visar sig vara starkare vid konflikter 

där någon upplevs bli utsatt eller illa behandlad och då ökar även viljan att ingripa i 

konflikten. Vid konflikter som mestadels rör arbetsfrågor uppkommer istället känslor av 

passivitet, många vill ta avstånd och anser att konflikten är löjlig och onödig.  
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Title: Standing outside a workplace conflict 

- How do conflicts between colleagues affect an outsider?  

 

Abstract 

The purpose of this study was to find out how an bystander feels, gets influenced by, and 

handles a conflict among colleagues at work. A qualitative study with eight participants, using 

open interviews was conducted. Data were analyzed by inductive thematic analysis. The 

results showed that workplace conflicts affect the individual, the work group and the entire 

workplace negatively. Bystanders experience workplace conflicts as stressful and that they are 

negatively affected by them in several ways. How outsiders perceive, are affected by and deal 

with conflicts between colleagues depend on the content and severity of the conflict. The 

negative emotions appears to be stronger in conflicts where someone is considered to be 

victimized or treated badly and the willingness to intervene in such conflict increases. 

Conflicts mostly related to work issues mainly arise feelings of passivity. People often want to 

dissociate themselves because they consider the conflict to be ridiculous and unnecessary.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till studien. Ett särskilt tack går till 

intervjupersonerna som generöst delade med sig av sina tankar och upplevelser. Slutligen vill 

vi tacka vår handledare Birgitta Falk som bidragit med många kloka ord och konstruktiva 

synpunkter som utmanat och utvecklat oss i vårt arbete. Vi kommer ta med oss de kunskaper 

och erfarenheter som arbetet med uppsatsen givit oss, och hoppas få nytta av dessa i vårt 

framtida yrkesliv. 

 

Gävle 2012-05-26 

Ida Holmström och Katharina Jonestrand 
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Introduktion 

 

Lika länge som konflikter har funnits har även utanförstående, det vill säga personer som står 

utanför en konflikt, blivit påverkade av dem. Ordet konflikt förklaras enligt 

Nationalencyklopedin (2012) som: sammanstötning, kollidera, råka i strid, kämpa, 

motsättning som kräver lösning. Rubin (1980) hävdar att konflikter ofta upplevs som 

påfrestande av de inblandade, men även av dem i dess omgivning. Konflikter är ett utbrett 

fenomen som är mycket vanligt när människor ska arbeta tillsammans, som till exempel på en 

arbetsplats.   

 

Konflikters uppkomst 

Ekstam (2000) menar att konflikter dels handlar om oenigheter kring fakta och olika 

uppfattningar kring det som ska värderas. Parter kan vara oense om målen, deras prioritet och 

metoder för att nå dem. Konflikter träder enligt författaren även fram när oenigheter finns om 

värderingar, när parterna har olika uppfattning om vad som är etiskt rätt och fel, samt vad som 

är rättvist. Granér (1994) hävdar att konflikter är ett naturligt och ofrånkomligt inslag på en 

arbetsplats, vilket beror på att de anställda har olika erfarenheter och kunskaper och på så sätt 

värderar situationer och omständigheter på skilda sätt. När människor har olika behov som 

inte går att kombinera uppstår konflikter ofta. Allas olika personligheter och ömma punkter 

gör att de vill bli bemötta på olika sätt och även sättet individer bemöter andra skiljer sig 

mellan människor. Genom detta kan konflikter uppstå när det är svårt att hitta ett gemensamt 

sätt att vara mot varandra. Korsgaard, Jeong, Mahony och Pitariu (2008) menar i likhet med 

Ekstam (2000) och Granér (1994) att konflikter uppstår då parter har skilda erfarenheter och 

därför olika mål som inte går att förena. Författarna beskriver vidare konflikter som processer 

med olika storlek, innehåll och nivåer. De skapas genom en komplex sammansättning av egna 

upplevelser, egna intressen och mellan individer eller grupper.   

 

Typer av konflikter 

De Dreu (2010) beskriver ingruppskonflikter som en kollision av värderingar och ambitioner 

inom gruppen. Han hävdar att ingruppskonflikter, det vill säga konflikter mellan 

arbetskamrater som arbetar nära varandra, uppstår när en individ känner att dennes resultat 

blir påverkat negativt av en annan medarbetares handlingar. Det kan även handla om 

immateriella avsaknader, som exempelvis en brist på respekt medarbetare emellan. Enligt 

författaren finns tre typer av ingruppskonflikter: relationskonflikter, arbetsuppgiftskonflikter 
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och processkonflikter. Relationskonflikter är personliga konflikter där medarbetare har svårt 

att komma överens och där någons beteende och personlighet väcker irritation, ilska eller 

rädsla. Arbetsuppgiftskonflikter rör frågor kring arbetet, som exempelvis när medarbetare 

känner att de blir fråntagna arbetsrelaterade resurser så som ansvar och uppgifter, eller att det 

finns skilda meningar angående hur arbetet ska utföras. Processkonflikter blandas ofta ihop 

med arbetsuppgiftskonflikter men handlar istället om delegationsproblem kring exempelvis 

hur arbetsuppgifterna ska fördelas inom arbetsgruppen och vem som är ansvarig för vad. 

 

Reaktioner vid konflikter 

Yang, Li, Wang och Hendriks (2010) drar slutsatsen att vid konflikter på arbetsplatser är de 

utanförstående intresserade av tre olika typer av information kring konfliktsituationen. Först 

vill de veta vad konflikten handlar om, därefter vilka som är inblandade i konflikten och till 

sist vilka konsekvenser konflikten kan få. Hur en utanförstående sedan reagerar varierar från 

individ till individ. 

            Dijkstra, van Dierendonck och Evers (2005) beskriver att vanliga reaktioner hos 

utanförstående vid konflikter kan vara passivitet, hjälplöshet och försök att ignorera 

konflikten så mycket som möjligt. Deras studie visade att reaktioner av det slaget ofta har ett 

samband med en hög förekomst av konflikter. På arbetsplatser där konflikter är vanligt 

förekommande finns en ökad risk att medarbetarna reagerar med passivitet när 

konfliktsituationer uppstår. Denna typ av reaktioner kan ofta resultera i minskat välmående 

hos de utanförstående till konflikten. I likhet med författarna menar även De Dreu (2010) att 

personer med ett mer passivt förhållningssätt kommer att må sämre då konflikten inte får en 

snabb lösning utan finns kvar under en längre tid och framkallar negativa känslor som 

exempelvis stress, ilska och rädsla som till slut även påverkar det fysiska välmåendet. Dijkstra 

et al. (2005) säger också att minskat välmående i sin tur har en stark korrelation med en ökad 

förekomst av konflikter.  

            De Dreu (2010) beskriver i sin Theory of cooperation and competition (Samarbets- 

och tävlingsteorin), att individen väljer hur den ska hantera en konflikt på arbetsplatsen utefter 

egna behov och mål. Då konflikten kan leda till positiva resultat för individen väljer personer 

ofta att samarbeta och försöka lösa konflikten. I tron om negativa resultat för sin egen del 

väljer personer istället många gånger att dra sig undan. Yang, Van de Vliert och Shi (2009) 

menar att moralen hos de utanförstående är avgörande för deras handlande. De hävdar att en 

utanförstående med stark moral tenderar att granska en konflikt objektivt och handla utefter 

vad den förmodar skulle lösa situationen på bästa sätt för alla inblandade. Däremot har en 
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utanförstående med låg moral en tendens att se till sina egna intressen då en rädsla ofta finns 

att negativa följder ska drabba personen själv. Istället för att handla efter vad som anses rätt, 

sätter personen därför sig själv i första rummet och handlar utefter detta. 

 

Anledningar till utanförståendes deltagande i konflikter 

Rubin (1980) beskriver två anledningar till en utanförståendes inträde i konflikter. Författaren 

menar att en utanförstående i vissa kan bli inblandad i konflikten på grund av en inbjudan till 

deltagande av någon av parterna. Andra gånger träder den utanförstående in i konflikter på 

begäran av en högre uppsatt och ska då fungera mer som en medlare. Yang et al. (2010) 

menar att när konflikter uppstår mellan arbetskamrater på arbetsplatsen har övriga 

medarbetare i de flesta fall ingen kunskap om hur situationen ska hanteras på bästa sätt. Den 

utanförstående går därför i många fall in i konflikten på eget initiativ, vilket ofta leder till att 

den väljer en av parternas sida. Genom valet av en parts sida blir den utanförstående 

inblandad och konflikten växer i omfång. Människor tenderar enligt De Dreu (2010) att ty sig 

till och favorisera en särskild grupp av personer där de känner en speciell gemenskap och 

samhörighet, en så kallad ingrupp. Det är även naturligt att försvara och favorisera sin ingrupp 

och därför bildas misstänksamhet, hot och konflikter gentemot utgrupperna. Medarbetare 

kommer med största sannolikhet välja sida i konflikter baserat på de in- och utgrupper som 

finns på arbetsplatsen och troligtvis ty sig till personer med samma mål och värderingar som 

dem själva. Med tiden tenderar konflikter därför att involvera fler och fler människor som inte 

är personligt inblandade från början, detta för att medarbetare känner behov av att stödja 

personer i sin ingrupp. 

            Yang et al. (2010) förklarar att det finns fyra olika motiv till varför individer väljer en 

viss sida i en konflikt: det moraliska, relationer till de inblandade, rädsla för negativa 

påföljder samt den egna vinningen. Det första en utanförstående part tar i beräkning är enligt 

författarna den moraliska aspekten av konflikten. Innan den utanförstående ingriper på något 

sätt tenderar den att bedöma om parternas argument är rättvisa och rimliga, samt om 

konflikten i sig är befogad. Vilken parts sida den utanförstående sedan väljer i konflikten är 

beroende av hur väl dennes egna moraliska värderingar överensstämmer med parternas 

argument. Det andra motivet som har stor betydelse vid valet av sida i en konflikt är 

relationen den utanförstående har till de båda parterna. Ofta har den utanförstående sedan 

tidigare en bättre relation till en av parterna och detta leder i de flesta fall till att personen 

väljer den partens sida. Författarna menar att detta är något som sker till viss del på grund av 

selektiv perception där den utanförstående tolkar en parts argument och beteende på ett 
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positivt sätt, så att de passar in i dennes redan positiva bild av parten. De tredje och fjärde 

motiven till sidval bottnar i den utanförståendes egna intressen i frågan. Skillnaden är att i det 

tredje motivet vill den utanförstående undvika negativa konsekvenser och skydda sig själv. I 

det fjärde motivet väljer den utanförstående istället sida baserat på vad som skulle leda till 

mest positiva och gynnsamma följder för denne själv. 

 

Konflikters påverkan på individen och arbetsgruppen 

Det har visat sig att konflikter kan ha skadliga konsekvenser för en hel arbetsgrupp i det långa 

loppet. Enligt Dijkstra et al. (2005) är konflikters konsekvenser för utanförstående starkt 

beroende av den individuella reaktionen på konfliktsituationen. Även om individers reaktioner 

på konflikter skiljer sig från varandra, är det tydligt att konflikter kan ha en betydande negativ 

inverkan på välmåendet. De Dreu (2010) konstaterar i likhet med detta att sättet en individ 

hanterar konflikter på är avgörande för hur stor påverkan konflikten kommer ha på dennes 

hälsa.  

            Dreu och Beersma (2005) anser att en konflikt på arbetsplatsen kan leda till att 

medarbetarna får olika psykiska besvär och i vissa fall drabbas av utbrändhet. Författarna 

menar att en konflikt på arbetsplatsen kan leda till skadliga konsekvenser för alla 

medarbetare, i form av minskad arbetstillfredsställelse, mindre samhörighet med 

arbetskamrater, en lägre vilja att bidra till arbetsplatsen samt en försämrad hälsa i övrigt. 

Enligt De Dreu (2010) har studier av relationen mellan konflikter på arbetsplatsen och 

anställdas välmående visat på uppkomst av psykosomatiska besvär som framkallar 

magbesvär, tryck över bröstet, andningssvårigheter och hjärtklappning. Det har även hittats 

samband mellan arbetsplatskonflikter, ångest och frustration. Författaren påpekar att 

arbetsplatskonflikter kan leda till både fysisk och mental utbrändhet samt en negativ 

inställning till arbetet och arbetskamraterna. Även effektivitet och självförtroende kan minska 

i samband med konflikter, vilket hindrar och begränsar medarbetare i sina arbetsuppgifter. 

Besvären som beskrivits kan också i sin tur framkalla nya konflikter på arbetsplatsen då 

problemlösningen blir sämre, fokus på arbetet avtar samt medarbetarnas förmåga att tänka 

klart och ta bra beslut försämras. Att uthärda en konflikt kan således leda till en minskad 

arbetstillfredsställelse och ett förminskat engagemang gentemot arbetsplatsen. Författaren har 

funnit att alla slags arbetsplatskonflikter, oavsett vad de handlar om, kan leda till ett försämrat 

välmående. 

            Genom sin studie fann Dijkstra et al. (2005) att konstruktiva lösningar av konflikter 

gör att medarbetarnas välmående blir högre och det kan även leda till att konflikter får 
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positiva effekter, som till exempel ökad kreativitet hos individen och en högre effektivitet 

både för individen och arbetsgruppen. Författarna menar genom detta att konflikter kan få 

positiva och konstruktiva konsekvenser för arbetsgruppen, men att de oftast får mer negativa 

följder då konflikter i de allra flesta fall minskar välmåendet hos de anställda. De Dreu och 

Weingart (2003) har undersökt huruvida relationskonflikter och arbetsuppgiftkonflikter 

påverkar arbetsgruppens tillfredsställelse och prestation. Författarna menar att 

relationskonflikter har en negativ inverkan på både arbetstillfredsställelsen och 

arbetsprestationen i gruppen. De framhåller att även arbetsuppgiftskonflikter i de allra flesta 

fall har en negativ inverkan på arbetsprestationen och att det endast finns svaga tendenser som 

visar att dessa konflikter kan ha en viss positiv effekt på arbetsprestationen i gruppen. Positiva 

effekter kan endast ske då förekomsten av konflikter är låg, men så fort förkomsten ökar blir 

också den negativa påverkan på arbetsprestationen större. I likhet med Dijkstra et al. (2005) 

menar De Dreu och Weingart (2003) att konstruktiva lösningar av dessa konflikter är en 

förutsättning för att de ska ha någon möjlighet att leda till positiva följer för gruppens 

arbetstillfredställelse och arbetsprestation. 

            De Wit, Jehn och Greer (2011) anser på samma sätt som De Dreu och Weingart 

(2003) att konflikters effekt på arbetsgrupper är beroende av vilken typ av konflikt det är. 

Författarna har undersökt hur arbetsuppgiftskonflikter, relationskonflikter och 

processkonflikter inom en arbetsgrupp påverkar prestationen. Mest negativt påverkade är de 

kognitiva faktorerna, så som drivkraft och motivation. Konflikter påverkar även innovation 

och produktivitet, dock inte i lika stor utsträckning. Författarnas resultat visar i likhet med De 

Dreu och Weingart (2003) att arbetsuppgiftskonflikter både kan ha positiv och negativ 

inverkan på gruppens prestation, men att relationskonflikter och processkonflikter försämrar 

prestationen. Arbetsuppgiftskonflikter kan underlätta för en bättre utvärdering och utveckling 

av arbetet i och med att olika parters skilda synsätt tas i betänkande. Förståelsen för andras 

arbete kan öka, då fler kritiska utvärderingar görs och därefter tas även bättre beslut. 

Författarna betonar att konflikter inte är enbart negativa för en arbetsgrupp då 

arbetsuppgiftskonflikter kan gynna gruppen, dock framhåller de att konflikter på arbetsplatsen 

är mestadels negativa för både individen och arbetsgruppen. 

            De Dreu och Beersma (2005) anser att forskning kring arbetsplatskonflikter mestadels 

lagt fokus på konflikters påverkan på effektivitet och produktivitet och fokuserat mindre på 

psykologiska aspekter av problemet. Sammanfattningvis finns en hel del forskning om 

konflikter och dess deltagare, dock behöver utanförståendes upplevelser och känslor 

undersökas vidare. Forskning som finns kring den utanförståendes roll vid konflikter mellan 
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arbetskamrater fokuserar främst på hur personen agerar, dock har det har varit svårt att finna 

forskning kring upplevelser och känslor som uppkommer hos den utanförstående. Enligt Yang 

et al. (2009) är fokus framförallt lagd på professionella tredje parter vid konflikter, som 

exempelvis utbildade medlare. Människors subjektiva upplevelser av att vara utanförstående 

part till konflikter på arbetsplatsen är ett område som saknar mer ingående studier. Tidigare 

studier som fokuserat på människors upplevelser av konflikter, har nästan uteslutande 

undersökt upplevelser hos de som deltar i konflikten och inte de utanförstående. Det är enligt 

ovanstående forskning aktuellt och intressant att kartlägga hur en utanförstående upplever 

dessa arbetsplatskonflikter.  

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur en utanförstående upplever, påverkas av, och 

hanterar en konflikt mellan arbetskamrater på arbetsplatsen. De frågeställningar som ska 

belysas är: 

 

            - Hur påverkas en utanförstående psykiskt av en konflikt mellan arbetskamrater på  

             arbetsplatsen? 

            - Vilka tankar och känslor uppkommer hos en individ i denna situation? 

            - Hur förhåller sig en utanförstående till konflikten? 

            - Hur upplever medarbetare att den egna arbetsprestationen påverkas av konflikten? 

                                                        

Metod 

 

Då uppsatsens fokus ligger på individers egna upplevelser ansågs en grundläggande kvalitativ 

studie (Basic Qualitative study) vara lämpad, vilket förespråkas av Merriam (2009). Denna 

typ av studie används då syftet är att undersöka hur människor upplever, förstår och tolkar sin 

omgivning och situation.   

 

Deltagare och urval 

I studien intervjuades åtta deltagare, varav fem män och tre kvinnor i åldrarna 25-65 år. Antal 

intervjuer som skulle genomföras planerades på förhand vara mellan åtta och tio, dock 

beslutades det under studiens gång att åtta intervjuer var tillräckligt för att få ut den 

information som var nödvändig. Detta berodde på att en mättnad upplevdes efter åtta 

genomförda intervjuer då ingen egentlig ny information tillfördes i de sista intervjuerna. 

            Kriteriet för medverkan i studien var att personen skulle ha varit med om en situation 
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på arbetsplatsen då den stått utanför en konflikt mellan arbetskamrater. Konflikterna skulle ha 

uppstått mellan arbetskamrater som inte kunnat komma överens, haft meningsskiljaktigheter 

och som hamnat i gräl. Detta skulle ha tagit sig uttryck på arbetsplatsen så att utanförstående 

blivit medvetna om konflikten, vilken kunde ha pågått under några få dagar eller upp till flera 

år. 

            Val av deltagare bestämdes efter metoder förespråkade av Merriam (2009). Då 

upplevelsen av en specifik situation eftersöktes användes ett ickesannolikhetsurval (non 

probability), vilket innebär att deltagarna valdes ut efter kravet att ha varit med om den 

efterfrågade situationen. Insamlingsmetoden som användes inför denna studie var 

meningsfullhetsurval (purposeful sampling), då avsikten var att undersöka, förstå och få insikt 

kring en utanförståendes upplevelser av en konflikt på arbetsplatsen. Personerna var tvungna 

att ha upplevt detta för att den information som samlades in skulle vara relevant för studiens 

syfte. Typ av arbetsplats ansågs inte heller ha någon avgörande betydelse. Det viktiga var att 

individerna hade den erfarenhet som efterfrågades och de hade valet att berätta om 

upplevelser från tidigare arbetsplatser. 

 

Genomförande 

För att få tag på deltagare kontaktades en arbetsplats med cirka 700 anställda. Först 

kontaktades personalchefenen för att erhålla tillstånd att få genomföra studien och sedan 

kontaktades linjechefer för tillstånd att kontakta de anställda. Två linjechefer avböjde ett 

deltagande i studien, resterande sju linjechefer gav oss tillåtelse att gå vidare med studien. Ett 

mail (se bilaga 1)  innehållande information rörande studiens syfte, genomförandet, samt 

etiska spörsmål skickades till ca 400 anställda på arbetsplatsen. Mottagarna av mailet 

tillfrågades om de ville delta i studien och gavs möjlighet att svara inom ett visst antal dagar. 

Ytterligare ett mail med en påminnelse behövdes skickas ut vid ett senare tillfälle på grund av 

att svarsfrekvensen var låg. Mottagarna av mailet ombads att svara oavsett om de önskade 

delta i studien eller ej. Sammanlagt svarade 70 personer på mailet, varav åtta tackade ja till 

deltagande. Resterande svarade att de inte ville delta av olika anledningar. Den främsta 

anledningen till avböjande var att de inte hade erfarenhet av den specifika situation som 

efterfrågades. 

            De som var intresserade av att delta i studien fick sedan ytterligare och mer ingående 

information om studiens syfte, tillvägagångssätt och etiska spörsmål (se bilaga 2). Då intresset 

kvarstod bokades en tid och plats för genomförande av intervju. En deltagare ville att 

intervjun skulle genomföras på en neutral plats (ett café), resterande önskade att vara i sina 
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egna arbetsrum. Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter och en av oss ledde intervjun, 

medan den andra lyssnade och förde anteckningar. Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades 

intervjudeltagaren om det gick bra att intervjuerna spelades in av en diktafon, vilket alla 

godkände. Diktafonen användes för att inte gå miste om viktig data och för att det skulle 

finnas möjlighet att gå tillbaka och lyssna på vad intervjupersonerna egentligen sagt. 

Deltagarna fick informationen om att allt material skulle behandlas konfidentiellt och att det 

inte skulle kunna kopplas till någon av de intervjuade. Det var även viktigt att påpeka att det 

inte fanns några rätta eller fel svar, utan att fokus låg på personens egna upplevelse och 

berättelse. Alla erbjöds också att få ta del av uppsatsen när den var färdig. 

            En intervjuguide (se bilaga 3) som speglade studiens syfte och frågeställningar 

användes vid genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna var öppna och efter en inledning 

med förtydligande kring studiens syfte gick intervjuerna över till en övergripande 

öppningfråga där deltagaren uppmanades att berätta fritt om en konfliktsituation. Stöd- och 

följdfrågor i intervjun behandlade sedan hur konflikter på olika sätt påverkar den 

utanförstående, hur den agerar vid konflikter samt hur arbetet och arbetsplatsen påverkats. 

Dessa frågor kom till hands för att få mer uttömmande svar och för att behålla fokus på 

studiens syfte.     

 

Dataanalys 

Eftersom en grundläggande kvalitativ studie genomförts, analyserades data som framkom 

således med en induktiv tematisk analysmetod. Denna är hypotesfri och bygger på data som 

framkommit under analysens gång. Återkommande mönster identifierades och teman 

skapades och presenterades, kopplingar gjordes till teorier och slutsatser drogs utifrån detta. 

(Hayes, 2000) 

            Kvalitativ tematisk analys förklaras enligt Hayes (2000) med sju steg som denna 

studie följt. Analysen genomförde vi tillsammans och den gick konkret till enligt följande: 

Första steget var att ordna data genom att transkribera intervjuerna. Andra steget i analysen 

var att noggrant läsa igenom transkripten och ta ut viktiga delar som var av värde för studiens 

syfte. Detta gjordes genom att diskutera fram uppenbara mönster. Det tredje steget gick ut på 

att sortera ut de viktigaste sammanhängande delarna ur transkripten och bilda provisoriska 

teman. I analysens fjärde steg gick vi igenom och utvecklade provisoriska teman och 

konstaterade vad dessa egentligen innehöll för att skapa slutliga definitioner, vilka blev: 

Känslor som framkallas av konflikter, Agerande vid konflikter, Anledningar till sidval vid 

konflikter samt Konflikters påverkan på arbetet. Femte steget gick ut på att gå igenom 
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transkripten ännu en gång och ta ut det väsentliga till varje tema. Vi sorterade de 

meningsbärande enheterna från transkripten genom färgkodning och fördelade dem i 

respektive temaområde. Efter detta användes en whiteboard-tavla för att stolpa upp de olika 

tolkningarna citaten genererat. De mest tydliga och väsentliga resultaten togs fram ur varje 

tema. När dessa stod skrivna på tavlan kunde de mest sammanhängande resultaten föras ihop 

och ord och uttryck som inte hade väsentlig koppling till syftet sorterades bort. I det sjätte 

steget användes all data tillhörande varje tema för att definiera samt ta ut viktiga citat till 

respektive tema. I det sjunde och sista steget togs de viktigaste citaten fram, vilka illustrerat 

resultaten inom varje tema. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna blev flera gånger informerade om studiens etik och konfidentiellitet. I det 

utskickade rekryteringsbrevet och vid intervjun förklarades studiens syfte och praktisk 

information kring intervjun. Deltagarna informerades om att allt de sa under intervjun och alla 

uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och hanteringen skulle inte kunna påvisa vem som 

sagt vad. De delgavs också information om att de när som helst fick avbryta intervjun och sin 

medverkan om de så önskade. Information erhölls om att inspelningen endast skulle höras av 

oss och raderas efter att materialet transkriberats. Intervjudeltagarna fick veta att det fanns en 

möjlighet att handledare skulle läsa utskriften, men att det inte skulle vara möjligt att 

identifiera personen. 

 

Resultat 

 

Resultatet beskrivs utifrån de fyra huvudteman som framkom i analysen: Känslor som 

framkallas vid konflikter, Agerande vid konflikter, Anledningar till sidval vid konflikter samt 

Konflikters påverkan på arbetet. Under dessa teman beskrivs sedan de underteman som 

framträdde. 

 

Känslor som framkallas av konflikter 

Det framkommer att konflikter mellan arbetskamrater framkallar många olika känslor hos de 

utanförstående. De känslor som intervjupersonerna beskriver konkretiseras i tre underteman. 

 

            - Nedstämdhet och olust 

            - Ilska och frustration 
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- Avståndstagande 

 

Nedstämdhet och olust. En kombination av nedstämdhet och olust är vanliga känslor 

hos utanförstående vid konflikter mellan arbetskamrater. De flesta upplever situationen som 

betungande, jobbig och obekväm och känner sig nedstämda till följd. Dessa känslor 

framkommer i fall där konflikter märks av tydligt på arbetsplatsen. Minskad arbetsglädje 

förekommer hos många medarbetare där konflikter är tydligt närvarande på arbetsplatsen, 

särskilt i fall där konflikten sträcker sig över en lång tidsperiod. Känslor av nedstämdhet är ett 

faktum då utanförstående på något sätt känner sig tvungna att välja sida i en konflikt mellan 

arbetskamrater. 

 

(...) man kände ju lite obehag där att bli indragen i det hela. Och välja sida och sådär. 

 

Känslor av nedstämdhet och olust som beskrivits ovan är vanliga vid många typer av 

konflikter, men de är som starkast då någon part blir utsatt eller illa behandlad. Det är tydligt 

att utanförstående känner sig ledsna för den utsattes skull och uttrycker att det vissa gånger 

kan vara jobbigt att gå till arbetet för att det känns olustigt att bevittna detta. Ibland tas dessa 

känslor med hem och flera uppger att de i viss utsträckning även mår dåligt utanför 

arbetsplatsen. Under pågående konflikter då utanförstående bär med sig dessa känslor 

framkommer det att deras allmänna välbefinnande påverkas negativt . 

 

Men alltså jag har känt mig sorgsen upprörd arg och ledsen! I situationer då när jag faktiskt 

blir berörd. 

 

(...) jag upplever att jag påverkas negativt på så sätt att jag mår inte bra av det här va. Och 

det händer även att jag tänker på det på fritiden. 

 

Ilska och frustration. Förutom nedstämdhet och olust är vanligt förekommande 

känslor vid konflikter irritation, ilska samt upprördhet. Framför allt uppkommer dessa känslor 

hos en utanförstående i de fall där en av parterna anses bli utsatt eller illa behandlad. Viljan att 

ingripa visar sig vara större vid denna typ av konflikt och förekommer inte i lika stor 

utsträckning vid konflikter där ingen part anses bli utsatt på något sätt. Det framkommer att 

många upplever känslor av ilska och frustration i dessa lägen och viljan att gå in och göra 

något för att lösa konflikten är större ju starkare dessa känslor är. 
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När det är personangrepp och sådant, då blir jag skitförbannad. 

 

(...) man vill läxa upp dem. Det blir någon slags fadersgestaltsbeteende, eller vad jag ska 

säga. Då vill jag tala om att, så gör man bara inte. Punkt. Moralens väktare. 

 

Avståndstagande. Konflikter rörande arbetet ses som något löjligt, larvigt och onödigt 

och utanförstående vill helst inte veta av dem. Det är vanligt att vilja ta avstånd när konflikter 

framkallar dessa känslor. Många hävdar att de inte blir påverkade och därför inte bryr sig, de 

är likgiltiga i situationen. Dessa känslor visar sig vara vanligast då konflikter berör frågor 

relaterade till arbetet. 

 

Ja det var mest liksom, vafan vad löjligt, vad håller de på med. 

 

Konflikter upplevs även som komiska och kan ha ett underhållningsvärde och många anser att 

konflikter ibland framkallar löjliga och larviga beteenden hos de deltagande i konflikten. 

 

Samtidigt fanns det ett visst underhållningsvärde i det där, att sparka ner varandra på 

fotbollsplanen kunde man ju nästa skratta åt, det är ju lite absurt också. Det var ju ingen 

njutning, men ett underhållningsvärde. 

 

Det visar sig vara vanligt att den utanförstående inte vill stöta sig med någon i konflikten och 

vill därför inte vara delaktig överhuvudtaget. De som valt att stå utanför konflikter känner 

ibland ånger och skuldkänslor i efterhand. Personerna ångrar då att de inte gjort mer för att 

försöka förbättra situationen. Vissa gånger dras utanförstående även in i konflikter utan sin 

vilja och kan då ryckas med och haka på den part som behandlar den andra parten illa. Detta 

är ytterligare en anledning till att den utanförstående får skuldkänslor i efterhand, då dennes 

ursprungliga intentioner inte var att behandla någon illa.   

 

Men det var jobbigt att behöva ta ställning och säga ibland för mycket liksom, att man kanske 

pratade lite väl illa om honom i personalgruppen och att jag hakade på det också. Och så 

kom jag på det i efterhand att det kändes inte okej. 

 

Agerande vid konflikter 
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Det visar sig finnas tre huvudsakliga ageranden hos en utanförstående vid konflikter mellan 

arbetskamrater. Dessa ageranden bildar varsitt undertema, vilka är: 

 

- Hålla sig utanför konflikten 

- Engagera sig i konflikten 

- Bagatellisera konflikten 

 

Hålla sig utanför konflikten. Ett vanligt sätt att agera vid konflikter mellan 

arbetskamrater är att aktivt försöka hålla sig utanför i den grad det är möjligt. Många undviker 

att arbeta med personer inblandade i konflikten, de undviker även att prata om vissa ämnen 

som rör konfliktens område samt anpassar sitt humör och beteende efter stämningen. Detta 

upplevs som hämmande på grund av att det är svårt att avgöra hur man ska bete sig i 

förhållande till olika situationer och personer kopplade till konflikten. 

 

Om man känner att den är underliggande på något sätt så passar det ju sig kanske inte att 

vara glad och skämta. Det kan ju hämma mig på många sätt. 

 

Det framkommer att utanförstående i många fall undviker att säga ifrån vid konflikter trots att 

de egentligen vill. Intervjupersonerna beskriver att det finns en rädsla för att stöta sig med 

någon av parterna och på så sätt riskera att bli en del av och förvärra konflikten. Det är 

påfrestande att välja sida i många lägen och ofta vill utanförstående inte bli involverade. 

Medarbetare har ofta en relation till båda sidorna av de inblandade i konflikten och en önskan 

finns att inte förlora dessa relationer genom att ta den enes sida. Att inte vilja välja sida beror 

även på att många anser sig ha för lite fakta kring situationen för att kunna göra ett befogat 

val. Bristen på intresse av konfliktens innehåll nämns också som anledning till att inte vilja ta 

del av eller välja sida i konflikter. Då konfliktens innehåll inte är av vikt för personen känner 

många att de inte vill lägga energi på att delta på något sätt.   

 

(...) men jag försöker ju hellre att släta över det hela än att ta parti för någon. Jag lägger inte 

ved på brasan så att säga. 

 

(...) man kanske vill vara lite kompis med alla också. Att man kanske inte riktigt sa till på 

skarpen ibland, när konflikterna blev riktigt otäcka. 

 



13 
 

Engagera sig i konflikten. Många väljer att engagera sig i konflikter mellan 

arbetskamrater, särskilt då en part anses bli utsatt eller illa behandlad. Att välja en sida är då 

ett vanligt förekommande beteende. Sidval beskrivs närmre i nästa avsnitt. 

Att försöka medla och lösa konflikten genom att få parterna och arbetsgruppen att 

prata om problemet är något många intervjupersoner gör. Ibland uttrycker den utanförstående 

även sina egna känslor och säger ifrån då konflikten gått så långt att det påverkar en själv 

negativt. 

 

När folk bråkar med varandra då försöker jag vara någon slags tredje part, nån diplomat. 

(...) Jag tror snarare att vi måste vara mer öppna mot varandra. Prata mer öppet med 

varandra om hur vi mår eller vad vi tycker om saker än vad vi gör. Och då är det klart att vi 

inte kommer at vara ense, eniga. 

 

Bagatellisera konflikten. Ibland bagatelliseras konflikter mellan arbetskamrater på 

grund av att utanförstående ser dem som ett onödigt inslag på arbetsplatsen och vill inte veta 

av dem. Flera avdramatiserar konflikterna och anser att de inte ens bör förekomma. Några 

uppger att de vid sådana tillfällen försöker släta över konflikten och säga till de inblandade att 

den är onödig och löjlig. 

 

(...) det uppstår en konflikt, då försöker jag nog snarare säga att typ: ja men lägg av nu. Lite 

så. Löjla er inte! 

 

Anledningar till sidval vid konflikter 

Sidval visar sig vara ett vanligt förekommande beteende vid konflikter på arbetsplatser. Det 

visar sig att de mest betydande anledningarna till sidvalet och att personerna sympatiserar 

med en viss part är relationerna till arbetskamraterna och även de egna moraliska 

övertygelserna. I vissa fall spelar även de egna intressena in. Följande underteman har bildats 

för att redovisa resultatet:    

 

- Relationer och ingrupp 

- Moraliska övertygelser 

- Egna intressen 
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Relationer och ingrupp. Det framkommer att intervjupersonernas relationer till sina 

arbetskamrater har stor betydelse för deras sidval vid konflikter. Intervjupersonerna håller 

nästan alltid med den part som står dem närmast, som de umgås mest med och delar 

värderingar med. Detta vid konflikter där ingen iblandad anses bli utsatt. Förstärkt gemenskap 

är något flera deltagare även nämner som anledning till att göra ett sidval i konflikten, de 

uppger att gemenskapen stärks då personerna stödjer varandra och engagerar sig i ett 

gemensamt problem. 

 

(…) när den här konflikten pågick, så blev det ju mer gemenskap, man hade något att prata 

om och man tyckte lika. 

 

Det är viktigt att inte uteslutas ur gruppen, de utanförstående väljer därför i många fall att 

hålla med resten av gruppmedlemmarna. På grund av detta upplevs gemenskapen bli starkare 

inom gruppen. Det framkommer att utanförstående ibland väljer bort att samarbeta med en av 

parterna i konflikten på grund av förutfattade meningar som bildats om parten den haft mindre 

kontakt med under konflikten. 

 

Jag drog en massa slutsatser att jag kanske inte ska samarbeta så mycket, vara för nära den 

personen, jobba för nära framöver. För det kanske blir jobbigt för mig för då kanske vi 

hamnar i sådana konflikter när den här personen vägrar möta mig, och det har jag ingen lust 

med. (...) Det påverkar ju mitt jobb, så då har jag valt att inte ha för nära samarbete med den 

personen. Så det har ju fått konsekvenser absolut. 

 

Moraliska övertygelser. Det är påtagligt att intervjupersonernas moraliska övertygelser 

är avgörande för sidvalen som görs. Då någon anses bli utsatt och illa behandlad väljs den 

utsattes sida i de allra flesta fall. Det är vanligt att känna sympati med den utsatta parten och 

det visar sig vara viktigt för utanförstående att göra vad de kan för att skydda den som anses 

vara illa behandlad. Relationerna till de inblandade spelar då mindre roll och viljan att göra 

det rätta tar över.  

 

(...) det beror ju naturligtvis på om det är konflikter som involverar typ... om man pratar illa 

om andra eller om man så att säga beter sig felaktigt så, då kan jag gå in va. Och om jag 

tycker att det är mobbning så att säga. Då säger jag nog vad jag tycker och tar parti för den 
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som så att säga inte mobbar då. 

 

Egna intressen. Genom intervjuerna framkommer att enstaka deltagare har valt sida 

baserat på de egna intressena. Det fanns en rädsla hos några att den egna karriären skulle 

påverkas negativt vilket gjorde att en viss sida valdes i konflikten.  

 

I was closer to the younger persons (…). You don’t want to jeopardize your next four, five 

years when it’s a start of your career. So I understand why I didn’t want to go in to that. 

 

Konflikters påverkan på arbetet 

Konflikter mellan arbetskamrater visar sig ha stor psykosocial påverkan på individen, 

arbetsgruppen och det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Hur stor påverkan konflikterna har 

uppges vara beroende av hur allvarliga de är. Konflikter märks av och de flesta anser att 

stämningen och arbetsglädjen försämras markant på arbetsplatsen.  

 

Och jag tror att arbetsglädjen påverkades av det där. 

 

Intervjupersonerna uppger att deras koncentration ofta blir försämrad då konflikter 

förekommer på arbetsplatsen. Mycket energi läggs ofta på annat än de egentliga 

arbetsuppgifterna och konflikter på arbetsplatsen leder därför till att prestationen och 

kvaliteten i det egna arbetet försämras. 

 

(...) Sen kan det ju ha påverkat arbetet indirekt, det kan det ju ha gjort. Att det blev väldigt 

mycket fokus kring det här, och vi satt och pratade om det här och ägnade mycket tid åt det, 

som skulle ha ägnats åt arbetet (...) 

 

 Hur stor negativ påverkan en konflikt mellan arbetskamrater har på den egna prestationen är 

beroende av hur allvarlig den är. Vid större och mer allvarliga konflikter visar det sig vara 

vanligt att praktiska åtgärder som krismöten och samtal med coacher och psykologer kräver 

mycket tid och energi. Många upplever att den tiden och energin istället kunde ha lagts på de 

ursprungliga arbetsuppgifterna och att dessa åtgärder främst har en negativ inverkan på den 

egna arbetsprestationen. Mer allvarliga konflikter upplevs därigenom ha en större negativ 

påverkan på prestationen än vad mindre allvarliga konflikter har, detta beror ofta på att dessa 

mindre konflikter inte kräver lika omfattande åtgärder.  
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            Intervjupersonerna uppger att kvaliteten på det egna arbetet i vissa fall upplevs 

försämrad och att deras produktivitet anses sjunka till följd av konflikter på arbetsplatsen. 

Vissa menar att de blir påverkade av arbetskamraters konflikter i den mån att de inte kan hålla 

samma kvalitet som vanligt i sitt arbete. De upplever också att deras produktivitet kan sänkas 

i och med känslor av nedstämdhet, olust eller ilska som uppkommer i samband med 

arbetskamraters konflikter. 

 

Så att, jo jag tror att det sänkte min produktivitet, det tror jag, eller det är jag säker på. Att 

man blir, om man blir upprörd på lunchen då kanske det tar ett par timmar innan man (...) 

 

Det framkommer att många upplever att då arbetskamrater har en konflikt är det vanligt att 

det även blir alla andras konflikt, på grund av att människor arbetar så nära varandra. 

Konflikter skapar obalans i gruppen och samarbetet blir i vissa fall lidande. Några 

intervjupersoner känner sig låsta på grund av det försämrade samarbetet, då de inte kan 

använda sin fulla kapacitet. Vid konflikter är det vanligt att hela arbetsgruppen påverkas 

negativt, vilket märks av genom en dålig stämning i gruppen. Det framkommer att det främst 

är samarbetet som blir lidande, vilket upplevs orsaka att gruppens prestation försämras. I vissa 

fall då konflikter leder till att medarbetare till slut lämnar arbetsplatsen, upplever 

intervjupersonerna att gruppens prestation kan försämras på grund av att viktig kompetens 

försvinner. 

 

Så jag tror ju att det har påverkat också arbetet. Vår produktivitet och kvalitet, vårt jobb. Jag 

tror det. För att sådana här konflikter tror jag är väldigt negativa, både för individen och för 

företaget och verksamheten. 

 

Några intervjupersoner uppger att konflikter ofta får till följd att gemenskapen och moralen 

minskar arbetskamrater emellan. Det skapas grupperingar och arbetskamrater börjar tala illa 

om varandra. I vissa fall skapar detta en oro hos människor över att själva bli utsatta för 

skitsnack. Fiendskapen mellan parterna genomsyrar atmosfären på arbetsplatsen och det 

allmänna välmåendet på arbetsplatsen upplevs bli försämrat till följd av detta.  

 

But you know that the hostility is there and that it effects how people work together, it doesn’t 

feel 100% nice. 
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Innan det här hände så upplevde jag att det fanns en ganska hög så här moral, alltså mellan 

kollegorna. Att man aldrig pratade illa om någon annan, att det var liksom en gemenskap och 

så vidare. Men efter det här inträffade så bara försvann det faktiskt. Och folk började prata 

illa om varandra, det blev grupperingar och så vidare. 

 

Diskussion 

 

Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur en utanförstående upplever, påverkas av, och 

hanterar en konflikt mellan arbetskamrater på arbetsplatsen. Den röda tråden genom arbetet 

har varit den utanförståendes känslor, påverkan och upplevelser av konflikter. Konflikter 

mellan arbetskamrater upplevs överlag som betungande, jobbiga, obekväma och känslor av 

nedstämdhet uppkommer då konflikter är påtagliga på arbetsplatsen. Även känslor av 

irritation, ilska, upprördhet och frustration är vanliga. Resultatet visar att dessa känslor 

förekommer vid de flesta konflikter, men att de är som starkast då någon part upplevs blir 

utsatt eller illa behandlad. Det är vid dessa typer av konflikter, då en arbetskamrat blir utsatt 

eller illa behandlad på arbetsplatsen, som utanförstående väljer att engagera sig för att lösa 

konflikten. Vilket sätt utanförstående agerar på har att göra med konfliktens allvarlighetsgrad. 

Att medla och försöka lösa konflikten genom att få parterna att prata ut är vanligt 

förekommande agerande hos utanförstående. Resultatet visar att vid konflikter där ingen anses 

bli illa behandlad väljer den utanförstående ofta att hålla sig utanför konflikten i den mån det 

är möjligt. Ofta anses denna typ av konflikter vara onödiga och löjliga och bagatelliseras i 

många fall av de utanförstående. Ett vanligt agerande hos utanförstående är då att försöka 

släta över konflikten genom att säga till de inblandade att den är onödig och löjlig. Vid större 

och mer allvarliga konflikter försvinner mycket tid och energi från de dagliga 

arbetsuppgifterna till att försöka lösa konflikten, vilket försämrar arbetsinsatsen för de 

utanförstående.  Det är vanligt att ta parti för en sida och sidvalet styrs i första hand av den 

utanförståendes moraliska värderingar. Relationer och ingrupp kan också vara avgörande för 

sidvalet, dock väger moralen tyngre och detta särskilt då någon blir illa behandlad och dennes 

sida väljs framför ingruppsmedlemmarnas.  

Konflikter i arbetsgruppen bidrar till en försämrad stämning, vilket påverkar så väl 

individens som arbetsgruppens prestation negativt. Ofta skapas grupperingar och så kallat 

skitsnack arbetskamrater emellan och på grund av detta försämras gemenskapen. Resultatet 

visar att inte endast individen blir lidande till följd av dessa konflikter, utan hela 
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arbetsgruppen påverkas negativt.  

            Nedan väljer vi att lyfta fram och närmare diskutera fyra av studiens resultat.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur en utanförstående upplever, påverkas av, och 

hanterar en konflikt mellan arbetskamrater på arbetsplatsen.  

 

            När konflikter anses onödiga och bagatelliseras  

Det framkommer att människor inte vill veta av konflikter rörande arbetet och känner ofta att 

dessa är löjliga, larviga och onödiga. Då dessa konflikter inte påverkar den utanförstående i 

stor utsträckning vill denne helst ta avstånd från dem helt. Resultatet visar att utanförstående 

ibland bagatelliserar och avdramatiserar konflikter mellan arbetskamrater eftersom de ser dem 

som onödiga. Det framkommer även att människor vid vissa tillfällen försöker släta över 

konflikten genom att säga till de inblandade att den är onödig och löjlig. Flera deltagare 

uttryckte även att vissa konflikter var underhållande och komiska då de ansåg att deras 

arbetskamrater uppträdde löjligt och larvigt i olika konfliktsituationer. Dessa resultat 

överensstämmer med resultat från en studie genomförd av Dijkstra et al. (2005) då de 

beskriver att vanliga reaktioner hos utanförstående vid konflikter kan vara passivitet och 

försök till att ignorera konflikten så mycket som möjligt. De hävdar vidare att dessa reaktioner 

ofta har ett samband med hög förekomst av konflikter på arbetsplatsen. En anledning till detta 

kan möjligvis vara att utanförstående känner att de inte orkar vara med om fler konflikter då 

de upplevs ansträngande och därför onödiga att ständigt gå igenom. Detta kan  möjligtvis vara 

ett sätt för utanförstående att skydda sig själva från att behöva gå igenom konflikter och deras 

negativa följder.  

 

            Anledningar till den utanförståendes sidval 

Studiens resultat visar att vid konflikter på arbetsplatsen håller den utanförstående oftast med 

sin ingrupp, det vill säga människorna som står dem närmast på arbetsplatsen, och väljer dess 

sida. Då ingruppen har en stark gemenskap är sidvalet enkelt för den utanförstående och 

gemenskapen förstärks då gruppmedlemmarna håller ihop och stödjer varandra. Det är viktigt 

för medlemmarna att inte uteslutas från ingruppen och de väljer därför att hålla med sina 

gruppmedlemmar. De Dreu (2010)s forskning sammanstämmer med detta resultat då han 

hävdar att det är naturligt och vanligt att medarbetare håller med och favoriserar sin ingrupp 

och personer med samma värderingar som dem själva vid konflikter på arbetsplatsen. I likhet 
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med De Dreu (2010) och Yang et al. (2010) visar även denna studie att den utanförståendes 

relation till de båda parterna är ett viktigt motiv till sidval. Om personen har en bättre relation 

till en av parterna väljer den utanförstående oftast dennes sida. Dock är det tydligt utifrån 

studiens resultat att de moraliska övertygelserna är det viktigaste motivet för sidval. Det är 

vanligare att medarbetare vill skydda den svagare parten än att hålla med sin ingrupp i 

konfliktsituationer då en arbetskamrat anses bli utsatt eller illa behandlad.Yang et al. (2010) 

hävdar, överensstämmande med studiens resultat, att den moraliska övertygelsen är det som 

väger tyngst vid beslutet av sidval.  

Utanförstående väljer ofta att engagera sig i konflikter mellan arbetskamrater och ett 

vanligt sätt att engagera sig är att ta en sidas parti. Människor väljer även i vissa fall att medla 

och försöka få parterna att prata ut för att lösa konflikten. Det framkommer att det är vanligt 

att konflikter där någon blir utsatt eller illa behandlad framkallar känslor av ilska och 

upprördhet hos de utanförstående. Ju starkare dessa känslor är, desto vanligare är viljan att 

ingripa för att försöka lösa konflikten. I likhet med studiens resultat hävdar Yang et al. (2010) 

att moral och rättvisa väger tungt då den utanförstående ställs inför konflikter mellan 

arbetskamrater. Om den utanförstående känner att konflikten är orättvis på något sätt är det 

mer troligt att denne engagerar sig. 

 

            Konflikters spridning och påverkan på individ och arbetsgrupp 

Enligt studiens resultat försämras det allmänna välmåendet på arbetsplatsen när en konflikt är 

närvarande och det är vanligt förekommande att konflikter mellan arbetskamrater sprids och 

blir till andras konflikter på grund av nära samarbete mellan arbetskamrater. Liknande 

effekter av konflikter har konstaterats i forskning av bland annat Dijkstra et al. (2005) som 

fann att minskat välmående har en stark korrelation med ökad förekomst av konflikter. Det 

framkommer i resultatet att konflikter lätt skapar problem och obalans i arbetsgruppen, vilket 

försvårar samarbetet. De Dreu och Beersma (2005) har funnit att försämrat samarbete är en 

vanlig följd av konflikter i och med att anställda känner mindre samhörighet med sina 

arbetskamrater vid upplevelsen av en konflikt på arbetsplatsen. Det framkommer att då 

arbetskamrater befinner sig i konflikt känner sig utanförstående hämmade då de inte kan 

samarbeta med alla som förr. Detta kan bero på att människor känner sig låsta då de inte kan 

använda sin fulla kapacitet. Många gånger framkallar konflikterna känslor av nedstämdhet, 

olust eller ilska hos de utanförstående vilket bromsar individens produktivitet och kvalitet i 

arbetet. De utanförstående får i vissa fall svårare att utföra sina arbetsuppgifter till följd av det 
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försvårade samarbetet i arbetsgruppen. Det är mycket vanligt att konflikter i arbetsgruppen 

ger en försämrad stämning, vilket påverkar gruppens trivsel och prestation negativt.  

Det förekommer att konflikter leder till att gemenskapen och moralen mellan 

arbetskamrater minskar då grupperingar skapas och människor börjar tala illa om varandra. 

När moralen minskar börjar skitsnack förekomma i större utsträckning på arbetsplatsen. Detta 

visar sig leda till att respekten för arbetskamrater blir lägre och att det skapas en rädsla hos 

utanförstående för att själv bli utsatta för skitsnack. Möjligen kan detta resultera i att 

människor talar illa om någon annan i syfte att skydda sig själva. På detta sätt ökar risken för 

att nya konflikter skapas och en ond cirkel bestående av skitsnack och konflikter skapas på 

arbetsplatsen. De Dreu (2010) menar i likhet med studiens resultat att då konflikter inte får en 

snabb lösning, utan finns kvar på arbetsplatsen under en längre tid, bidrar detta till försämrat 

välmående hos de anställda vilket i sin tur framkallar nya konflikter.  

Det framkommer att intervjupersonerna upplever det som betungande, jobbigt, 

obekvämt och många känner sig nedstämda då konflikter är påtagliga på arbetsplatsen. Som 

resultat av detta blir arbetsglädjen lidande och minskar när konflikter mellan arbetskamrater 

sträcker sig över en längre period. Då människor bär runt på dessa känslor utanför arbetet blir 

resultatet att det allmänna välmåendet påverkats negativt. I likhet med detta beskriver De 

Dreu (2010) att konflikter på arbetsplatsen kan bidra till en minskad arbetstillfredsställelse 

och ett förminskat engagemang gentemot arbetsplatsen.  

 

Olustkänlsor och koncentrationssvårigheter minskar prestationen 

Genom studien framkom att det blir svårare att koncentrera sig på arbetet när konflikter 

mellan arbetskamrater är närvarande. Resultatet visar att både produktivitet och kvalitet 

påverkas negativt på grund av att konflikter ofta skapar känslor av nedstämdhet, olust eller 

ilska som gör att många får svårare att sköta sitt arbete. De Dreu (2010) beskriver  att 

arbetsplatskonflikter kan minska effektiviteten och begränsa utanförstående i sina 

arbetsuppgifter. Detta stämmer överens med studiens resultat som visar att när konflikter 

märks av på arbetsplatsen blir även utanförstående ofta störda och upplever att deras 

produktivitet och kvalitet på arbetet minskar. Även De Wit et al. (2011)  beskriver hur 

konflikter på arbetsplatsen påverkar produktiviteten, prestationen och innovationen. 

Författarna betonar dock att det är motivationen och drivkraften hos de anställda som tar mest 

skada. En slutsats som kan dras av detta är att då motivationen och drivkraften påverkas 

negativt kan en naturlig följd vara att även produktiviteten och kvaliteten minskar. Det är 

uppenbart att konflikter av det mer allvarliga slaget har en större negativ inverkan på den 
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individuella arbetsinsatsen och arbetsprestationen. Detta uppges vara för att större konflikter i 

många fall framkallar starkare negativa känslor samt kräver mer tid och energi av alla på 

arbetsplatsen för att lösas. 

Det övergripande resultatet visar att utanförstående mår sämre när det rör sig om 

konflikter där en av parterna på något sätt blir utsatt eller illa behandlad. Välmåendet uppges 

inte sjunka i samma utsträckning vid konflikter som endast rör arbetet. Detta är analogt med 

vad De Wit et al. (2011) fann, nämligen att dessa konflikter inte får lika negativa 

konsekvenser för de utanförstående. Dock är det tydligt att det är näst intill omöjligt för en 

utanförstående att inte bli påverkad av konflikter på arbetsplatsen på ett eller annat sätt. Då 

konflikter visar sig ha negativa följder för både individen, arbetsgruppen och det dagliga 

arbetet på arbetsplatsen anser vi det vara av stor vikt för organisationer och företag att öka 

medvetenheten kring konflikters påverkan.  

                   

Metoddiskussion 

Öppna intervjuer genomfördes i denna grundläggande kvalitativa studie för att få så rik och 

uttömmande data som möjligt om hur utanförstående upplever, påverkas av, och hanterar en 

konflikt mellan arbetskamrater på arbetsplatsen (Hayes, 2000). Intervjuguiden innehöll en 

övergripande öppningfråga då vi ville undvika styrning och ge intervjupersonerna frihet att 

berätta om sina upplevelser. Dock bestod intervjuguiden av en del stöd- och följdfrågor vilka 

var nödvändiga. Dessa stöd- och följdfrågor var ändå nödvändiga för att intervjun skulle 

besvara studiens frågeställningar. 

Enligt Hayes (2000) finns en risk för social önskvärdhet vid intervjuer, vilket innebär 

att intervjupersonerna ger de svar de tror intervjuaren vill höra. Eftersom studiens ämne är ett 

känsligt sådant är risken stor att detta kan ha skett, då intervjupersonerna inte ville uppfattas 

som dåliga människor på något sätt. Vi försökte undvika detta problem i möjlig mån genom 

att förtydliga att det inte fanns några rätta eller fel svar, utan att deras egna upplevelser var det 

väsentliga. 

Att data och material skulle behandlas konfidentiellt förklarades innan och efter 

intervjuns genomförande, vilket kan ses som en styrka för studien. Då intervjudeltagarna 

visste att de kunde berätta om sina upplevelser utan att informationen kunde kopplas till dem 

på något sätt, kan detta resulterat i mer personlig och djup information som annars kunde varit 

svår för dem att delge. 

Brister under intervjuerna kan ha varit att intervjupersonerna ibland inte gavs utrymme 

att reflektera över sina svar tillräckligt länge, utan blev avbrutna av ytterligare en fråga. 
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Intervjuerna kunde ha genererat rikare och djupare information om vi hade haft mer 

erfarenhet som intervjuare.  

Åtta intervjupersoner deltog i studien, vilket kan betraktas som ett lågt antal. Dock 

upplevde vi att antalet räckte för att besvara studiens frågeställningar eftersom liknande svar 

återkom i de flesta intervjuer och en mättnad upplevdes. Då intervjupersonerna rekryterades 

från endast en arbetsplats, finns möjligheten att detta bidragit till att deltagarnas svar liknade 

varandras eftersom de har samma typ av utbildning och ställning i arbetslivet. Ytterligare 

problematik kopplat till att rekryterandet skedde från en och samma arbetsplats är risken att 

deltagarna skulle beskriva samma konflikter då de alla påverkats av just dessa. Dock är 

arbetsplatsen i fråga relativt stor, med ca 700 anställda, och personerna som deltog i studien 

arbetade vid skilda avdelningar inom verksamheten, därför ansågs risken att 

intervjupersonerna skulle beskriva samma konflikter som minimal. Vissa deltagare berättade 

även om erfarenheter från tidigare arbetsplatser, därför bör detta inte ha påverkat resultatet 

nämnvärt.  

I kvalitativa studier är kvaliteten betydande då det är intressant att få färre men mer 

innehållsrika svar med hög validitet. (Hayes, 2000) En brist i denna studies validitet kan 

tänkas vara att de personer som visade intresse att delta är sådana som haft jobbiga 

upplevelser av konflikter på arbetsplatsen. Människor som inte påverkats lika negativt kanske 

inte upplevde sig ha varit med om den situation som efterfrågades och därför inte anmälde sig 

för att vara med i studien, vilket kan ha lett till att vi gick miste om att höra dessa personers 

upplevelser. 

 

Förslag till framtida forskning och resultatets praktiska relevans 

Tidigare forskning har mestadels fokuserat på de ursprungliga deltagarna i konflikter och hur 

de påverkas. Studiens resultat har visat att även resten av arbetskamraterna blir påverkade av 

dessa konflikter, vilket kan få negativa följder för deras välmående och prestation. Utifrån 

detta vore det intressant att vidare studera hur utanförstående påverkas av 

arbetsplatskonflikter. Det har framkommit att dessa konflikter kan leda till försämrad 

produktivitet och kvalitet i hela arbetsgruppen, vilket möjligen kan sänka arbetsplatsens 

resultat och lönsamhet. Med dessa resonemang är det viktigt att organisationer har ett 

förebyggande förhållningssätt till konflikter och konflikthantering. Större medvetenhet kring 

konflikthantering kan bidra till minskad förekomst av konflikter på arbetsplatser och 

därigenom leda till ökat välmående och prestation för alla på arbetsplatsen. Därför skulle det 
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vara intressant att studera vikten av konflikthantering och synliggöra dess positiva effekter för 

att organisationer ska ha möjlighet att ta del av dem. 

            I anknytning till detta skulle det även vara intressant att studera de ekonomiska 

aspekterna kring arbetsplatskonflikters negativa följder. Eftersom konflikter visar sig ha en 

negativ påverkan för alla på arbetsplatsen krävs ofta dyra åtgärder. Därför kan det vara av 

värde för organisationers resultat och lönsamhet att vara mer medvetna om konflikters 

negativa påverkan.  
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Rekryteringsbrev     Bilaga 1 

 

 

Har du varit med om att andra på din arbetsplats haft 

en konflikt som du själv stått utanför? 

  
Vi är två studenter från Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan 
i Gävle som skriver C-uppsats om hur utanförstående påverkas av 
konflikter. Vi skulle vilja intervjua dig som varit med om att två eller fler 
medarbetare på din arbetsplats har haft en pågående konflikt där du själv 
inte varit inblandad. Det vi kommer prata om är din egen upplevelse av 
situationen, inte konflikten i sig. Intervjuerna genomförs under våren och 
kommer att ske på tid och plats som passar dig. Allt material behandlas 
konfidentiellt, både du och din arbetsplats är alltså anonyma i 
sammanhanget. Personalchef och linjechefer har gett oss tillstånd att gå ut 
med mailet. Det skickas till alla namn som finns på arbetsplatsens hemsida 
under respektive avdelning. 
  
Vi hoppas du kan och vill hjälpa oss ta reda på hur en utanförstående 
påverkas av konflikter. Självklart får du ta del av resultatet av denna studie, 
vilket kanske kan vara till nytta för dig i framtida liknande situationer. 
Är du intresserad, vänligen svara på detta email 
med namn och telefonnummer så kontaktar vi dig och ger dig mer 
information! Först efter det bestämmer du om du vill medverka eller inte. 
Du kan även kontakta någon av oss per telefon för att få veta mer. Vår 
handledare är Birgitta Falk, (telefonnummer och mailadress) och även hon 
kan naturligtvis kontaktas för ytterligare information. 
  
Vi vore väldigt tacksamma för din hjälp! 

Med vänliga hälsningar 

Ida Holmström (telefonnummer) och Katharina Jonestrand 
(telefonnummer) 

  
P.S. Vi vill gärna ha ditt svar så snabbt som möjligt men senast den 
xx/xx. Vi blir glada om även du som inte vill medverka mailar oss och 
berättar det så slipper vi fundera. 
  

Ofk09ihm@student.hig.se 

Ofk09kjd@student.hig.se 

 

 

mailto:Ofk09ihm@student.hig.se
mailto:Ofk09kjd@student.hig.se
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Kompletterande information inför intervju   Bilaga 2 

 

Hej xx! 
 
Här kommer kompletterande information kring intervjun vi är intresserade av att göra med dig 
angående upplevelsen av att stå utanför en konflikt mellan arbetskamrater.  
 
Om du vill delta så kommer det att vara en öppen intervju där vi vill att du berättar om dina upplevelser 
kring hur det var att vara utanförstående vid konflikten och där vi även ställer en del frågor. Fokus 
kommer att ligga på dina tankar kring händelsen och inte på själva konflikten i sig. Som sagt så 
behandlas alla uppgifter konfidentiellt och om du av något skäl vill avbryta din medverkan är det helt 
OK. 
 
Känner du att du fortfarande är intresserad av att delta, så skulle vi gärna boka in en tid för intervju 
med dig under vecka xx om du har möjlighet då. 
 
Hälsningar, 
Katharina och Ida 
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Intervjuguide      Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Våra frågeställningar: 

 

- Hur påverkas en utanförstående psykiskt av en sådan konflikt? 

- Vilka tankar och känslor uppkommer hos en individ i denna situation? 

- Hur förhåller sig en utanförstående till konflikten? 

- Hur upplever medarbetare att den egna arbetsprestationen påverkas av konflikten? 

 

Information innan intervjun: 

 

Vi studerar Personal- och arbetslivsprogrammet och gör nu vårt examensarbete med 

inriktning mot psykologi och arbetsliv. Syftet med denna studie och intervju är att ta reda på 

hur en tredje part påverkas av, och hanterar en konflikt mellan två eller flera arbetskamrater 

på arbetsplatsen. Fokus kommer att ligga på din upplevelse kring av konflikten och inte 

konflikten i sig. Vi vill helt enkelt få din egen berättelse om hur du själv påverkades av 

konflikten, tänkte, kände och agerade. 

 

Etik: Är det ok att vi spelar in intervjun/berättelse med diktafon? Inspelningen kommer 

endast höras av oss och raderas direkt efter att vi transkriberat materialet, dvs skrivit ut 

intervjun. Vår handledare Birgitta Falk kanske läser utskriften men hon vet ju inte vem du är 

eller vad du heter. Allt som du säger under intervjun och alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt och hanteringen kommer inte att kunna påvisa vem som sagt vad. 

Det finns inga rätta eller fel svar, utan fokus är på din upplevelse och berättelse, vi vill att du 

så öppet och ärligt som möjligt berättar hur just du känner och tänker. Om vi skulle hamna på 

ett sidospår kan vi komma att avbryta dig så att vi håller oss till ämnet. 

Intervjun är öppen med ett antal stödfrågor och kommer ta cirka 45 minuter. Om du av några 

anledningar vill avbryta intervjun och din medverkan så är det helt ok. Är du intresserad av att 

ta del av uppsatsen när den är färdig kan vi ta din mailadress? Har du några frågor innan vi 

börjar intervjun? 

 

Intervju och intervjufråga 

 

Huvudfråga: Kan du berätta om händelsen där du stod utanför en konflikt mellan dina 

arbetskamrater? Som sagt, det vi är intresserade av är hur du själv tänkte, kände och agerade i 

sammanhanget. 

 

Stödfrågor: 

Antagligen mest: Hmmm, hm, jaa, nicka… - visa att intervjuaren är med 

- Berätta mer om vilka känslor du hade? 
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- Hur kände du då? 

- Kan du utveckla det här du sa om... 

- Berätta lite mer om tankarna du hade under den här tiden? 

 

Följdfrågor: 

- Påverkade konflikten dig i ditt arbete? Ifall ja, hur? 

- Hur agerade du under denna tid? Stod du helt utanför, ignorerade du konflikten, eller 

agerade du på något sätt? 

- Påverkades även ditt liv utanför arbetsplatsen? Om ja, på vilket sätt? 

- Märkte du att stämningen eller miljön på arbetsplatsen förändrades? Hur, kan du berätta 

mer? 

 

Om personen börjar gå långt utanför ämnet: Det här låter intressant och skulle gärna höra 

mer, men vi har tyvärr begränsat med tid. Så jag undrar om du kan berätta lite mer om det här 

du sa om… 

Avslutning 

 

Tack så mycket för din medverkan! Har du några frågor till oss? 

Du är självklart välkommen att kontakta oss om du skulle komma på något du undrar över. Är 

det ok att vi kontaktar dig igen om vi har några ytterligare funderingar? 


