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Konflikt mellan ledare och anställd 

En litteratstudie rörande konflikter mellan personer i olika hierarkiska 

positioner inom organisationer 

  



Abstract 

Within research regarding superior-subordinate conflict there is noticeable variation. Scientists 

have found different answers to the question: what causes superior-subordinate conflicts in the 

workplace. A literature-study was conducted to examine the different scientific studies in the area 

and try to find a conclusion to what causes the variation and how it affects how one views the 

social phenomena that is superior-subordinate conflicts. The results indicate that (1) depending 

on theoretical standpoint the responsibility for the conflict is shifted. (2) Depending on 

methodical preference the conflict is more or less likely to be viewed as collectively created. In 

addition to this a Marxian perspective was added in an analytical discussion. Showing that using 

this theoretical standpoint conflicts can be portrayed as something positive.  

Keywords 
Conflict, superior-subordinate relationship, systematic review, organizational sociology 

Sammanfattning 
Inom forskningen rörande konflikter mellan ledare och anställd finns en påtaglig variation. 

Forskare har funnit olika svar på frågan: vad orsakar konflikter mellan ledare och anställd på 

arbetsplatsen? En litteraturstudie utfördes för att undersöka de vetenskapliga studierna för att 

finna vad som orsakar variationen och hur det påverkar hur det sociala fenomenet framställs. 

Resultaten visar på att (1) beroende på teoretisk utgångspunkt fördelas ansvaret för konflikten 

olika. (2) Beroende på metodologisk preferens är konflikten mer eller mindre trolig att bli sedd 

som kollektivt konstruerad. Utöver detta tillämpades ett marxistiskt perspektiv på konflikter i en 

analysdiskussion, vilket visade att utifrån denna teoretiska utgångspunkt kan konflikter ses som 

något positivt.  

  



Förord 

Ett stort tack till min handledare Karin Gustafson som med ett fantastiskt tålamod och 

engagemang gett vägledning genom denna uppsats. 

  



Innehåll 
 

1.0 Inledning .................................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ..................................................................................................................................................... 1 

1.2 Frågeställning ...................................................................................................................................... 1 

1.3 Begreppsdefinition .............................................................................................................................. 1 

1.4 Avgränsning ......................................................................................................................................... 1 

1.5 Disposition ........................................................................................................................................... 1 

2.0 Teoretisk referensram ............................................................................................................................. 3 

2.1 Karl Marx – den sociala revolutionen .................................................................................................. 3 

2.2 Motivering för tillämpning av ett marxistiskt perspektiv .................................................................... 3 

3.0 Metod ...................................................................................................................................................... 5 

3.1 Datainsamling ...................................................................................................................................... 5 

3.1.1 Inklusion-/exklusionskriterier ........................................................................................................... 5 

3.1.2 Litteratursökning .............................................................................................................................. 6 

3.2. Reliabilitet och validitet ...................................................................................................................... 8 

3.3 Etiska reflektioner ............................................................................................................................... 9 

3.4 Kvalitetssäkring av artiklar ................................................................................................................ 10 

3.5 Dataanalys ......................................................................................................................................... 11 

4.0 Resultat .................................................................................................................................................. 12 

4.1 Studier med teoretisk utgångspunkt som fokuserar på ledarskap ................................................... 16 

4.2 Studier med teoretisk utgångspunkt som fokuserar på beroende och legitimitet ........................... 16 

4.3 Studier med teoretisk utgångspunkt som fokuserar på organisationskultur ................................... 17 

4.4 Studier som tillämpat en kvantitativ utgångspunkt .......................................................................... 17 

4.5 Studier som tillämpat en kvalitativ utgångspunkt............................................................................. 17 

5.0 Analys .................................................................................................................................................... 18 

5.1 Varians på grund av teoretisk utgångspunkt..................................................................................... 18 

5.1.1 Studier som utgått från ledarskapsteori ........................................................................................ 19 

5.1.2 Studier som utgått från teori som fokuserar på beroende och legitimitet .................................... 21 

5.1.3 Studier som utgått från teorier som fokuserar på organisationskultur ......................................... 23 

5.1.4 Konsekvenser på synen av konflikter ............................................................................................. 24 

5.2 Varians på grund av metodologisk utgångspunkt  ............................................................................ 25 

5.2.1 Studier med kvantitativ utgångspunkt ........................................................................................... 26 



5.2.2. Studier med kvalitativ utgångspunkt ............................................................................................ 28 

5.2.3 Konsekvensen på synen av konflikter ............................................................................................ 29 

5.3 Slutsats .................................................................................................................................................. 30 

6.0 Analysdiskussion .................................................................................................................................... 32 

7.0 Avslutande diskussion ........................................................................................................................... 34 

7.1 Förslag till framtida forskning ............................................................................................................ 34 

Referenslista ....................................................................................................................................................  

Bilaga 1 ........................................................................................................................................................  

Bilaga 2 ........................................................................................................................................................  

Bilaga 3 ........................................................................................................................................................  

 

  



 

 

 

1.0 Inledning 

Om en enkel sökning genomförs på internet, via sökmotorn Google, genereras 902 000 stycken 

träffar på 0,48 sekunder om konflikter i arbetslivet. Många av dessa är o-problematiserade steg 

för steg lösningar för konflikthantering riktade till individer i ledarskapspositioner. Konflikter är 

dock enligt Larsen (2002) något som är långt från enkelt, varken att förstå sig på eller att hantera 

(Larsen 2002, 9).  

Det finns många olika synsätt på konflikter. Enligt Kurt Lewin (1951) är konflikter en kollision 

av olika krafter, enligt Edward de Bono (1986, 1990) en kollision av intressen och värderingar. 

Enligt Lewis Coser (1971) uppstår konflikter på grund av individers konkurrens om makt, 

resurser eller status och Göran Ekvall (1988) argumenterar för att konflikter uppstår på grund av 

att personligheter kolliderar (Lennéer Axelsson och Thylefors 2013, 18). Liknande inställningar 

till konflikter kan utläsas i de modernare konfliktteorier som analyserats i denna studie (t.ex. 

Ford, Johnson 1996) 

Forskning har i många år besvarat frågan: varför uppstår konflikter? (t.ex. Johnson och Ford 

1996, Fortado 2001). En fråga som funnit ett flertal olika svar vilket resulterar i att forskningen 

upplevs som motsägelsefull och förvirrande. Enligt Larsen (2002) uppstår denna varians på grund 

av olika tyngdpunkt inom forskningen. Beroende av om tyngdpunkten läggs vid interaktion, 

konkurrens om knappa resurser eller individers oeniga önskningar genereras olika resultat 

(Larsen 2002, 9). Detta är dock endast några exempel.  

Otydligheten i enhetliga empiriska slutsatser ger upphov till ett behov av en litteraturstudie för att 

reda ut variationen i sociologisk teori och hur det kommer sig att förklaringarna till uppkomsten 

av konflikter inte är samstämmiga.  

Genom en systematisk litteraturstudie är ambitionen att tydliggöra vad som kan ses ligga bakom 

variansen i sociologiska förklaringar. I denna studie kommer ett flertal artiklar att analyseras. 

Samtliga är studier rörande konflikter mellan över-/underordnade individer på arbetsplatser. 

Litteraturen kommer kategoriseras för att lokalisera de teman vilka belyser likheter och olikheter 

mellan studierna.  
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Utöver detta tillämpas även marxistisk teori i en mindre analysdiskussion där diskussionen 

centrerar runt hur konflikter mellan ledare och anställd kan betraktas ur ett marxistiskt perspektiv. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och problematisera existerande forskning gällande 

konflikter mellan ledare och anställda på arbetsplatser. Detta för att förklara den teoretiska och 

metodologiska variationen i litteraturen och hur detta påverkar hur konflikter framställs.   

1.2 Frågeställning 

 Vilka olika förklaringar till uppkomsten av konflikter mellan ledare och underordnad 

anställd finns inom den sociologiska forskningen idag? 

 Hur skiljer sig dessa förklaringar från varandra gällande teoretisk och metodologiskt 

utgångspunkt? 

 Vilken påverkan har variationen i teoretisk och metodologisk utgångspunkt på hur 

konflikter framställs? 

 

1.3 Begreppsdefinition 

I denna studie undersöks konflikter mellan över -/underordnade individer inom organisationer. 

För att underlätta för läsning används uttrycket ledare för den överordnade individen och anställd 

för den underordnade individen.  

1.4 Avgränsning 

På grund av denna studies begränsade omfattning inkluderas endast forskning som har studerat 

konflikter mellan överordnade och underordnade individer inom organisationer. 

1.5 Disposition 

I kapitel två redogörs för den marxistiska teori som tillämpas i analysdiskussionen. Då detta inte 

är den primära utgångspunkten för denna studie är det dock viktigt att betona att denna teori 

endast tillämpas i analysdiskussionen och inte genomlöpande i hela uppsatsen. Primärt är denna 

studie i första hand avsedd att problematisera den noterade variansen gällande hur den tidigare 

forskningen har framställt konflikter. I det tredje kapitlet ges en inblick i den systematiska 

litteraturstudien som metod och hur de krav som ställs inom denna forskningsmetodik har 
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uppfyllts. Både steg för steg hur denna studie gått tillväga för att besvara forskningsfrågorna och 

även vilka vetenskapliga principer som tagits hänsyn till under arbetets gång. Exempelvis etiska 

principer. I kapitel fyra presenteras resultatet och här återfinns även den tidigare forskningen som 

problematiseras för att besvara frågeställningen. I kapitel fem redogörs för analysen där 

argumentation förs i relation till frågeställningen och även studiens slutsatser sammanfattas. I 

kapitel sex förs en analysdiskussion där de marxistiska begrepp som redogjorts för i kapitel fyra 

tillämpas. I kapitel sju ges en avslutande diskussion där diskussion förs gällande uppsatsen i sin 

helhet. I detta kapitel redogörs även för de förslag till framtida forskning som uppkommit under 

studiens gång.  
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2.0 Teoretisk referensram 

2.1 Karl Marx – den sociala revolutionen 

Enligt Marx (1859) skapar samhället en övergripande produktionsstruktur, en struktur som 

individer föds in i, vilket påverkar tankesätt och inställning till arbetet. Denna struktur kan 

antingen gynna eller missgynna en fortsatt utveckling av produktionen. När den nuvarande 

produktionsstrukturen inte längre främjar produktivkrafterna, alltså de som driver utvecklingen 

framåt, påbörjas något som Marx (1859) benämner den sociala revolutionen. Detta innebär att 

genom att individer går samman påbörjas en förändring av den tidigare strukturen och en ny 

samhällsordning skapas (Marx 1859, 11). 

Detta sociala fenomen kan inte förstås utifrån den individuella människan utan måste förstås 

utifrån den större konflikten. Människans plats i produktionen skapar förutsättningar för sociala 

relationer till andra, vilket ger upphov till en gruppering inom organisationen. Mellan dessa 

grupper uppstår en kollision mellan olika socioekonomiska intressen och önskemål (Marx 1859, 

11). Det uppstår en konflikt mellan de som önskar driva utvecklingen framåt och relationen 

mellan de olika klasserna, vilket enligt Marx (1859) utgör de två delarna av produktionssättet. 

Genom att dessa två delar kommer i konflikt med varandra kan förändring ske och nya, bättre 

produktionssätt växer fram när tiden är redo. Något som sker när människan blir medveten om 

konflikten och väljer att agera (Marx 1859, 12).  

2.2 Motivering för tillämpning av ett marxistiskt perspektiv 

Vid arbetet med artiklarna som inkluderades i denna uppsats gjordes en upptäckt vilket ledde till 

ett intresse för en analysdiskussion där marxistisk teori tillämpas på materialet. Upptäckten som 

gjordes var att även om artiklarna skiljde sig från varandra i en myriad olika aspekter kunde 

marxistisk teori ses speglas i materialet. Primärt att inom konflikter fanns en återkommande 

önskan efter förändring hos de anställda och något som innefattar både en individuell och 

kollektiv aspekt. På grund av detta sker en utveckling i uppsatsens slutskede där en kortare 

analysdiskussion förs gällande hur konflikter mellan ledare och anställd kan betraktas utifrån ett 

marxistiskt perspektiv. Detta sker utöver uppsatsens ursprungliga avsikt och den marxistiska 

teorin återfinns därmed först i analysdiskussionen. Avsikten är inte att argumentera för att 

konflikter på något sätt ska ses representera påbörjandet av en social revolution. Men att den 
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strävan efter organisatorisk förändring som Marx (1859) förespråkar kan ses vara 

tillämpningsbart även på konflikter i det moderna arbetslivet. 
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3.0 Metod 

Denna studie utförs som en variant av en systematisk litteraturstudie. En systematisk 

litteraturstudie är ett verktyg för att reda ut en problematik inom en större mängd litteratur 

(Petticrew och Roberts 2006, 2). När en person läser en ensam studie finns en risk att denne blir 

vilseledd när forskaren argumenterar för sin ståndpunkt. En väl formulerad studie gör att läsaren 

tror att den förmedlade slutsatsen är det rätta (Petticrew och Roberts 2006, 11). Genom att 

undersöka, jämföra och problematiserade kan en djupare kunskap framhävas som för läsaren 

annars inte skulle varit synlig (Petticrew och Roberts 2006, 2).  

Denna litteraturstudie möjliggjorde för att effektivt reda ut variationen i studier rörande konflikter 

mellan över och underordnade individer i organisationer. När en fullständig systematisk 

litteraturstudie utförs bör denna täcka upp all relevant litteratur inom problemområdet exempelvis 

genom att kontakta experter, författare och göra omfattande sökningar för hand. Detta innebär att 

stora mängder litteratur genomsöks för att uppsatsförfattaren ska finna allt material som är av 

relevans (Petticrew och Roberts 2006, 80). På grund av denna studies begränsade omfattning har 

dt dock inte varit möjligt att kontakta författare och experter. Litteratur om konflikter samt 

sökning i databaser har varit utgångspunkten i studiens utförande, detta kan dock ha resulterat i 

att mer svårfunnen litteratur har förbigåtts. Exempelvis material publicerat i böcker som inte 

specifikt handlat om konflikter.  

3.1 Datainsamling 

Studien har genomförts med ett systematiskt och objektivt tillvägagångsätt för att lokalisera 

relevant litteratur inom det specifika problemområdet, något som enligt Petticrew och Roberts 

(2006) är nödvändigt för att korrekt besvara forskningsfrågorna (Petticrew och Roberts 2006, 6). 

Detta innebär att personliga åsikter inte har fått påverka valet av litteratur och att allt material 

som varit relevant har inkluderats. För att säkerställa det systematiska objektiva urvalet har 

inklusion-/exklusionskriterier tillämpats vid urval och sökning.  

3.1.1 Inklusion-/exklusionskriterier 

Enligt Petticrew och Roberts (2006) är det viktigt att inklusion-/exklusionskriterier skapas utifrån 

studiens syfte. Om en studies syfte exempelvis är att besvara ”vad som fungerar i ett specifikt 
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sammanhang” är det logiskt att litteraturstudien exkluderar forskning som inte utförts med en 

experimentell design. (Petticrew och Roberts 2006, 57). 

Då avsikten med denna studie var att förklara hur det kommer sig att forskningen finner olika 

förklaringar till uppkomsten av konflikten tillämpades så få exkluderingskriterier som möjligt för 

att inte begränsa variationen. Vissa kriterier var dock nödvändiga för att göra studien möjlig att 

utföra. För att säkerställa att endast aktuell forskning ingår i analysen har inga artiklar skrivna 

före år 1990 inkluderats. Ytterligare krav var att konflikterna hade tagit plats inom organisationer, 

var konflikter mellan ledare och anställd samt att artikeln var skriven på engelska. Detta då 

översättning från andra språk inte varit möjlig på grund av tidsbrist.  

Konflikter är ett fenomen som kan studeras från olika vetenskapsinriktningar. I vissa fall har även 

forskare tillämpat inslag från psykologiska, sociologiska och pedagogiska teorier i en och samma 

studie. Av detta skäl så har inget krav ställts på att artiklarna ska vara fullständigt sociologiska. 

Dock så har endast de artiklar som använt sociologisk teori i sin analys inkluderats för att denna 

studie ska bibehålla sin sociologiska utgångspunkt.  

För att öka litteraturstudiens trovärdighet har endast artiklar som bedömts som vetenskapliga 

inkluderats. Detta har uppnåtts genom att endast artiklar som varit peer-reviewed inkluderats.  

3.1.2 Litteratursökning 

Sökningen utfördes i databasen Sociological Abstracts. De sökord som användes var superior, 

supervisor, supervision, superior subordinate relationship och conflict. Kombinationer av 

sökorden gjordes med söktermen AND.  

Den första kombinationen som användes var av termerna superior AND conflict, vilket gav 

upphov tjugosju artiklar vars abstract lästes. Utifrån dessa artiklars nyckelord hittades sökorden 

supervisor och supervision. Kombinationen supervisor AND conflict gav sedan upphov till sju 

artiklar, vars abstracts och nyckelord lästes och sökordet superior subordinate relationship 

hittades, vilket ledde till ett ytterligare sexton nya artiklar. 

Sökningarna nedan är presenterade utifrån relevans där sökningarna som genererade flest artiklar 

presenteras först. 
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Presentation av sökning 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

Abstracts 

Antal 

valda 

artiklar 

Sociological 

Abstracts 

Superior 

subordinate 

relationship 

+ Conflict 

62 16 4 

Sociological 

Abstracts 

Supervisor 

+ conflict 

76 7 2 

Sociological 

Abstract 

Superior + 

conflict 

176 27 2 

Sociological 

Abstracts 

Supervision 

+ conflict 

74 15 1 

Totalt    9 

 

Tabell 1 

Av de träffar som uppkom av samtliga kombinationer av sökord lästes abstracts av samtliga 

artiklar förutom vissa undantag. Då konflikter är ett brett begrepp genererades studier som föll 

utanför denna studies syfte och var tvungna att väljas bort. De studier vars abstracts inte lästes var 

studier där det tydligt framgick av titeln att studien föll utanför problemområdet. Majoriteten av 

dessa studier som valdes bort handlade om gränsdragningsproblematiken mellan arbete och 

privatliv. Även studier där konflikten inte tog plats i förhållandet mellan över-/underordnade 

individer valdes bort. De artiklar vars titel samt abstract antydde att artikeln handlade om 

konflikter mellan ledare och anställd laddades ner och analyserades. Totalt genererades elva 
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artiklar som handlande om konflikter mellan ledare och anställd och uppfyllde samtliga 

inklusions-/exklusionskriterier. Två av dessa var dock tvungna att exkluderas när analysen 

påbörjades då det visade sig att de konflikter som studerats inte tagit plats mellan ledare och 

anställd, vilket var ett av kriterierna för denna studie.  

När sökningen i Sociological Abstract var fullgjord utfördes även en sökning med samma 

sökordskombinationer i databasen SAGE knowledge i ett försök att finna ytterligare relevant 

material, inget nytt material genererades dock från databasen SAGE knowledge.  

Enligt Petticrew och Roberts (2006) är en av de största utmaningarna i en systematisk 

litteraturstudie att dels hitta relevanta artiklar som täcker upp ett visst studieområde, dels även att 

bedöma när detta mål är uppnått. Denna bedömning bör göras när författaren får uppfattningen att 

vidare sökning inte genererar ny information (Petticrew och Roberts 2006, 79). Denna inställning 

tillämpades i denna studies utförande och sökningen ansågs fullgjord när nya sökningar inte 

längre gav upphov till nytt relevant material.  

Av de nio artiklar som inkluderades i denna studie var ett flertal studier är utförda av 

huvudsakligen samma forskarteam. Bruce Fortado har självständigt utfört två av de inkluderade 

studierna, Cathryn Johnson och Rebecca Ford har tillsammans utfört två av studierna och har 

även medverkat i en tredje studie tillsammans med Joanne Kaufman. Kacmar och Harris har 

tillsammans medverkat i två studier tillsammans med olika medförfattare. Detta är inte något som 

bedöms hota denna studies kvalité utan ses istället som ett tecken att artikelsökningen har lyckats 

med att finna väl etablerade forskare inom problemområdet.  

3.2. Reliabilitet och validitet 

Enligt Petticrew och Roberts (2006) är publikationsbias det största hotet mot en litteraturstudies 

reliabilitet (Petticrew och Roberts 2006, 215). Med publikationsbias menas att personen som 

utför litteraturstudien väljer att bortse från information i materialet som kan göra att studien inte 

hittar något resultat eller undviker att publicera negativa resultat för att undgå en försämrad 

yrkesmässig profil som forskare (Petticrew och Roberts 2006, 232). För att stärka studiens 

reliabilitet har materialet behandlats så pass objektivt som möjligt och då detta är en 

kandidatuppsats finns inget intresse av att skydda en yrkesmässig profil.   
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En litteraturstudies validitet kan delas upp i intern och extern validitet. Den interna validiteten 

påverkas främst av olika former av bias (Petticrew och Roberts 2006, 127). I en litteraturstudie är 

det dock svårt att fullständigt undvika att någon påverkan sker. Exempelvis vid val av sökord där 

författarens förförståelse måste involveras till viss del. För att hantera detta så valde sökorden 

utifrån artiklarnas nyckelord.  

Den externa validiteten innebär att studiens resultat ska kunna generaliseras utanför en specifik 

kontext (Petticrew och Roberts 2006, 127). Med hjälp av utförliga och detaljerade beskrivningar 

är förhoppningen att det ska gå att generalisera denna studie till konflikt-sammanhang utanför 

konflikter mellan ledare och anställd. Detta då förklaringen till variansen ligger inom teoretiska 

och metodologiska utgångspunkter. Teoretiska och metodologiska utgångpunkter som med 

största sannolikhet tillämpas i forskning utanför den specifika kontext som undersöks i denna 

studie.  

Utöver detta är något som kan försämra en litteraturstudies kvalité materialets heterogenitet. Med 

heterogenitet menas att de studier som inkluderas skiljer sig i olika aspekter, exempelvis 

population. Ett mer heterogent material gör studien mer komplex då det blir fler faktorer att ta 

hänsyn till vilket kan försvåra analys av materialet. Forskare tar hänsyn till heterogenitet på olika 

sätt. Vissa väljer strikta inklusionskriterier, andra accepterar ett mer heterogent material 

(Petticrew och Roberts 2006, 215). 

Då denna studie avser att studera variansen i forskningen ansågs ett heterogent material vara 

nödvändigt. Om begränsning av heterogeniteten hade gjorts hade studien inte kunnat ta hänsyn 

till all variation. Då endast ett fåtal artiklar analyserades i denna studie upplevdes inte 

heterogeniteten svår att hantera.  

För att göra heterogeniteten synlig och tydliggöra hur artiklarna skiljer sig från varandra skapade 

en detaljerad sammanställning, där exempelvis variationen i metod och teoretisk utgångspunkt 

synliggörs (tabell 2).  

3.3 Etiska reflektioner 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) uppnås god etisk ståndpunkt i en systematisk 

litteraturstudie genom att endast etiskt utförda studier inkluderas, samtliga artiklar som används i 

litteraturstudien redovisas och resultat presenteras även om det inte stödjer den egna hypotesen 
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(Forsberg och Wengström 2016, 59). Samtliga artiklar i denna studie är etiskt utförda och är 

redovisade. (tabell 2) 

För att inte riskera förvrängning av de originalkällor som ligger till grund för denna 

litteraturstudie har samtliga översättningar från engelska utförts med största försiktighet. I de 

situationer där översättningar har riskerat att förlora vital information är texten bevarad på 

engelska, exempelvis i citat 

3.4 Kvalitetssäkring av artiklar 

När samtliga artiklar var insamlande och genomlästa utfördes kvalitetssäkringar för att bedöma 

studiernas kvalité. Enligt Petticrew och Roberts (2006) ska mindre betoning läggas på studier av 

sämre kvalité vid utarbetande av resultatet (Petticrew och Roberts 2006, 125).  

Samtliga studier förutom en studie av Tyler (2012) bedömdes utifrån reviderade versioner av 

Forsberg och Wengströms (2016) mallar för kvalitativa/kvantitativa studier (bilaga1) (bilaga 2). 

Studien av Tyler (2012), vilket är en litteraturstudie, bedömdes istället utifrån Oxman and 

Guyatt’s (1991) checklista som är specifikt utformad för litteraturstudier (Petticrew och Roberts 

06, 296) (bilaga 3).  

En revidering av Forsberg och Wengströms (2016) modeller var nödvändig för att studiens 

kvalité skulle kunna omräknas till procent. Revideringen utfördes genom att frågorna 

omformulerades till Ja/Nej form. Antal uppfyllda kriterier för respektive studie räknades sedan 

om till procent. De studier som uppfyllt minst 70 % av kriterierna bedömdes vara av god kvalité 

och de som uppfyllt minst 80 % av kriterierna bedömdes vara av utmärkt kvalité. Samtliga 

studier förutom studien av Tyler (2012) bedömdes vara av god eller utmärkt kvalité. 

Enligt Petticrew och Roberts (2006) är avsikten med kvalitetssäkring av artiklar att säkerställa att 

studierna inte är starkt påverkade av bias (Petticrew och Roberts 2006, 125). Det är dock inte på 

grund av bias som Tylers (2012) studie bedöms vara av tveksam kvalité. Forskaren har dock inte 

presenterat sina ställningstaganden på ett sådant sätt att de går att säkerställa god kvalité. Artikeln 

exkluderades dock inte på grund av den var relevant utifrån syftet och var peer-rewied. På grund 

av att det inte gick att kvalitetssäkra artikeln har stor försiktighet vidtagits gällande denna artikel i 

analysen och inga observerade teman har denna artikel som primär utgångspunkt. Artikeln har 

endast använts för att styrka slutsatser som tydligt framgår i det övriga materialet.  
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Detta tillvägagångsätt kan liknas vid det som Petticrew och Roberts (2006) förespråkar då de 

betonar att även studier av sämre kvalité ska inkluderas i litteraturstudien under förutsättning att 

de är en del av helhetsbilden. Dock ska mindre betoning läggas på detta material vid tolkning av 

helheten (Petticrew och Roberts 2006, 125) 

3.5 Dataanalys 

Innan analysen påbörjades organiserades materialet för att göras användbart. En sammanställning 

av artiklarna gjordes där studiernas innehåll synliggjordes och de viktigaste aspekterna i 

artiklarna framgick, exempelvis metod, syfte och resultat. Tabellen möjliggör även för läsaren att 

följa hur respektive artikel bidragit till litteraturstudiens slutsatser (Petticrew och Roberts 2006, 

165) (Tabell 2).  

När sammanställningen var utförd påbörjades analysen. För att hantera den heterogenitet som 

observerats i materialet tillämpades narrativ syntes som analysmetod. Något som förespråkas av 

Petticrew och Roberts (2006) då ett heterogent material begränsar möjligheten att utföra 

statistiska summeringar av artiklarna, så kallad meta-analys.  

Den narrativa syntesen utförs i tre steg. Först organiseras litteraturen in i logiska kategorier 

baserade på observerade likheter (Petticrew och Roberts 2006, 170). Kategorierna fungerar som 

en utgångspunkt och gör det möjligt att lokalisera relevanta teman i materialet då studiernas 

likheter och olikheter framgår. För att skapa meningsfulla kategorier så måste valet av kategorier 

reflektera litteraturstudiens frågeställning (Petticrew och Roberts 2006, 172). Då denna studies 

avsikt inledningsvis var att förklara den teoretiska variationen i litteraturens kategoriserades 

studier utifrån deras huvudsakliga teoretiska fokus. Detta gav upphov till tre kategorier  

 

 Studier med fokus på ledarskap 

 Studier med fokus på beroende och legitimitet 

 Studier med fokus på organisationskultur  

 

Utifrån kategorierna lokaliserades de teman som belyste studiernas likhet/olikhet. Dessa teman 

är: variation på grund av teoretisk utgångspunkt och variation på grund av metodologiskt 
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utgångspunkt. Då den teoretiska utgångspunkten var en sådan pass tydlig olikhet blev detta ett 

tema likväl som huvudfokuset i kategorierna.  

På grund av att den metodologiska utgångpunkten fick en så pass prominent roll i studien gjordes 

en revidering av frågeställningen till att inkludera både teoretisk och metodologisk utgångspunkt. 

Det sista steget i den narrativa syntesen är att resultatet arbetas samman till att innefatta hela det 

inkluderade materialet (Petticrew och Roberts 2006, 170). De olika förklaringarna till 

uppkomsten av konflikter som kunde utläsas i studierna var huruvida en aktiv eller passiv 

skildring görs av de anställda, huruvida hänsyn tagits till maktfördelningen inom organisationen, 

huruvida konflikten betraktades kollektivt eller individuellt konstruerad samt om hänsyn tagits till 

individers olika uppfattningar om rätt och fel handlande. 

 

4.0 Resultat 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av samtliga artiklar. Detta för att göra det möjligt 

för läsaren att få en överblick över samtliga artiklar som inkluderats i denna studie. Efter 

sammanställningen presenteras kortare beskrivningar av de teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter som tillämpats i de inkluderade studierna. Detta för att göra det möjligt för 

läsaren att följa det resonemang som förs i analyskapitlet.  

Överblick över samtliga artiklar och deras innehåll 

Författare och 

publiceringsår 
Titel Metod Syfte Resultat Kvalité 

Bachrach, 

Daniel G., 

Harris, Kenneth 

J.,Kacmar, 

Michele K., 

Noble, David.  

 

Exploring the role of 

supervisor trust in the 

associations between 

multiple 

sources of relationship 

conflict and 

organizational 

citizenship behavior 

Survey  

(quantitative)  
“We are 

interested in 

the association 

between 

organizational 

citizenship 

behavior and 

two forms of 

relational 

conflict” 

(Bachrach, 

Harris, Kacmar 

and Noble 

2011, 44).  

“A significant, 

negative 

relationship 

between 

supervisor 

relationship 

conflict and 

task-focused 

organizational 

citizenship 

behavior” 

(Bacchrach, 

Harris, 

Kacmar, Noble 

2011, 50).  

Good quality 
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Balser, 

Deborah B, 

Stern, Robert 

(1999) 

Resistance and 

cooperation: A 

response to conflict 

over job performance 

Semi structured, 

open-ended 

interviews  

(qualitative)  

“Provide a 

grounded 

model of 

supervisors 

strategies for 

dealing with 

performance 

issues and an 

understanding 

of how they 

perceive their 

relationship 

with their 

employees” 

(Balser and 

stern 1999, 

1035)  

“Supervisors 

descriptions of 

their 

interactions 

with poorly 

performing 

employees 

followed a 

three-stage 

process” 

(Balser and 

Stern 1999, 

1037) 

Excellent 

quality 

Ford, Rebecca., 

Johnson, 

Cathryn  

(1998) 

The perception of 

power: Dependence 

and legitimacy in 

conflict  

Vignettes  

(quantitative)  
“Examine 

subordinates 

perception of 

power in a 

two-party 

intra- 

organizational 

conflict” (Ford 

and Johnson 

1998, 16).  

“Highly 

authorized 

superordinates 

are viewed 

more powerful 

than those with 

low 

authorization” 

(Ford and 

Johnson 1998, 

29).  

Excellent 

quality 

Ford, Rebecca., 

Johnson, 

Cathryn 

(1996) 

Dependence power, 

legitimacy and tactical 

choice 

Vignettes  

(quantitative)  
“Examine how 

the power 

dependence 

relationship 

between a 

subordinate 

and a superior 

and the 

legitimacy of 

that superior 

affects the 

subordinate’s 

tactical 

decisions” 

(Ford and 

Johnson 1996, 

126) 

“Overall results 

support the idea 

that persons 

view different 

dimensions of 

power as 

having 

different 

tactical 

implications” 

(Ford and 

Johnson 1996, 

137).  

Excellent 

quality 
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Ford, Rebecca., 

Johnson, 

Cathryn., 

Kaufman 

Joanne 

(2000) 

Emotional reactions to 

conflict: Do 

dependence and 

legitimacy matter? 

Vignettes  

(quantitative)  
“Examine how 

workers 

emotional 

responses to 

conflict depend 

on their 

relative power 

positions 

within the 

organization” 

(Ford, Johnson 

and Kaufman 

2000, 108).  

“Our results 

show that 

dependence 

and legitimacy, 

in addition to 

the impropriety 

of the act, 

influence both 

anticipated 

emotional 

reactions and 

the likelihood 

of expression 

of negative 

emotions” 

(Ford, Johnson 

and Kaufman 

2000, 130).  

Excellent 

quality 

Fortado, Bruce 

2001 
The metamorphosis of 

workplace conflict 
Interviews 

(qualitative) 
“This article 

investigates the 

various ways 

disgruntled 

subordinates 

attempt to 

redress 

perceived 

inequities in 

indirect and 

informal ways” 

(Fortado 2001, 

1190) 

“The 

employees in 

their subculture 

are creating 

their own 

reality and 

confirming it. 

The dramatic 

act they carry 

out bond them 

together..” 

(Fortado 2001, 

1216) 

Excellent 

quality 

Fortado, Bruce  

(1992) 
Subordinate Views 

in Supervisory 

Conflict Situations: 

Peering into the 

Subcultural Chasm 

Interviews  

(qualitative)  
“Developing a 

model of 

subordinate 

subcultures” 

(Fortado 1992, 

1141).  

“Disgruntled 

subordinates 

construct joint 

meanings” 

(Fortado 1992, 

1156).  

Excellent 

quality 
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Harris, Kenneth 

J., Harvey, 

Paul, Kacmar, 

Michele (2011) 

 

Abusive supervisory 

reactions to coworker 

relationship conflict 

Survey  

(quantitative) 
“Explain how, 

through the 

intermediary 

mechanisms of 

abusive 

supervision, 

supervisor’s 

experience of 

coworker 

relationship 

conflict 

ultimately 

impact 

important job 

outcomes” 

(Harris, Harvey 

and Kacmar 

2011, 1011).  

“Supervisor 

reports of 

coworker 

relationship 

conflict are 

positively and 

significantly 

related to 

abusive 

supervision” 

(Harris, Harvey 

and Kacmar 

2011, 1022).  

Good quality 

Tyler, Tom R 

(2012) 
Justice and effective 

cooperation 
Descriptive 

literature study 
”Argue that 

justice as a 

shared feature 

of collectivities 

that allows 

people to 

engage in more 

advanced 

forms of 

cooperation” 

(Tyler 2012, 

355) 

“People create 

and use shared 

principles of 

justice to 

enable 

themselves to 

cooperate with 

higher level of 

complexity” 

(Tyler 2012, 

373) 

Questionable 

quality 

 Tabell 2 
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4.1 Studier med teoretisk utgångspunkt som fokuserar på ledarskap.  

Studierna i denna kategori har som utgångspunkt att konflikter mellan ledare och anställd uppstår 

som ett resultat av skadliga ledarskapsbeteenden (Harris, Harvey, Kacmar 2011, Kacmar, 

Bachrach, Harris, Noble 2012). Enligt Harris, Harvey och Kacmar (2011) skapar den ojämna 

maktfördelningen i organisationen en möjlighet för ledaren att avreagera sig på den anställde 

(Harris, Harvey, Kacmar 2011, 1010). Likväl så utgår Kacmar, Bachrach, Harris och Noble 

(2012) från att den anställdes tillit till ledaren påverkar individens handlande (Kacmar, Bachrach, 

Harris och Noble 2012, 44). Något som är grundat i hur de anställda uppfattar ledarens karaktär 

(Kacmar, Bachrach, Harris och Noble 2012, 45). Denna teoretiska utgångspunkt resulterar i en 

passiv skildring av den anställde och ledaren kan ses kontrollera förhållandet.  

 

4.2 Studier med teoretisk utgångspunkt som fokuserar på beroende och legitimitet 

Dessa studier tar sin utgångspunkt i teori grundad i beroende och legitimitet (Ford, Johnson 1996, 

Johnson, Ford 1998, Johnson, Ford och Kaufman 2000). Detta genomströmmas av ett synsätt på 

organisationer där individer löpande gör uppskattningar om sin egen och andras makt, vilket 

påverkar det individuella handlandet (Ford, Johnson 1996, 16). Detta bygger på Bacharach och 

Lawler´s (1980, 1981) konfliktteori som hävdar att organisationer är arenor där individer och 

grupper använder makt för att konkurrera om organisatoriska resurser (Johnson, Ford, Kaufman 

2000, 110). Makt kan dels fås genom legitim auktoritet, vilket innebär den formella makt som 

kan tilldelas av en organisations formella struktur (Ford, Johnson 1998). Detta är något som 

enligt Bacharach och Lawyer (1980), Pfeffer (1981) och weber (1947) ger ledare rätt att 

kontrollera och gör anställda skyldiga att lyda (Ford, Johnson 1998, 17). Den andra makttypen 

som tillämpas i dessa studier är beroende. Med detta menas att desto mer beroende den ena parten 

är av den andra parten för resurser desto mer makt får den andre parten. Desto mer makt den ena 

parten har desto mer troligt blir det att denne kan överkomma eventuellt motstånd från den andra 

parten (Ford, Johnson 1998, 17). Enligt Bacharach och Lawler (1980,1981) gör individer i 

konfliktsituationer bedömningar av hur mycket makt samtliga involverade parter besitter. Dessa 

bedömningar blir därmed en central del i interaktionen och i hur individer väljer att agera i 

konflikter (Ford, Johnson 1998, 18). Denna teoretiska utgångspunkt resulterar i en aktiv skildring 

av samtliga involverade individer.   
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4.3 Studier med teoretisk utgångspunkt som fokuserar på organisationskultur 

Dessa studier har sin teoretiska utgångspunkt i en organisatoriskt påverkan av individen och 

dennes handlande (Tyler 2012, Balser och Stern 1999, Fortado 2001, Fortado 1992). Enligt 

Fortado (1992, 2001) existerar en mängd subkulturer i organisationer (Fortado 1992, 1142, 

Fortado 2001, 1189). Dessa subkulturer kan ses komma i konflikt med den dominerande 

organisationskulturen, vilket ger upphov till att förhållanden inom organisationen förändras 

(Fortado 2001, 1189). Detta bygger på teori av Gergen (1982) och Berger och Luckmann (1966) 

som innefattar att sanning är något som konstrueras genom social interaktion. Detta synsätt 

innefattar att det inom organisationer kan finnas flertalet sanningar beroende på vilken social 

interaktion som tagit plats (Fortado 1992, 1150). Denna sociala konstruktion belyses även av 

Balser och Stern (1999) som poängterar att genom interaktionen inom organisationen konstrueras 

en uppfattning av vilka handlingar som är tillfredställande. Vid skild konstruktion uppstår risk för 

konflikt (Balser och Stern 1999, 1031). Slutligen argumenterar Tyler (2012) för att det är de 

kollektivt konstruerade reglerna om vad som är rätt som möjliggör för effektivt samarbete (Tyler 

2012, 356). Vilket antyder att brott mot dessa regler kan ge upphov till konflikter. Även inom 

denna teoretiska utgångspunkt belyses både anställda och personer i ledarpositioner som aktiva. 

 

4.4 Studier som tillämpat en kvantitativ utgångspunkt 

De studier som tillämpat en kvantitativ utgångspunkt har använt enkäter för att studera konflikter 

(Ford och Johnson 1996, Ford och Johnson 1998, Ford, Johnson och Kaufman 2000, Harris, 

Harvey och Kacmar 2011, Kacmar, Bachrach, Harris och Noble 2012). Enkätfrågorna är 

formulerade som korta, konsista påståenden som respondenterna besvarar genom att uttrycka hur 

väl de instämmer med påståendet.  

4.5 Studier som tillämpat en kvalitativ utgångspunkt 

De studier som tillämpat en kvalitativ utgångspunkt har använt intervjuer för att studera 

konflikter (Balser och Stern 1999, Fortado 1992, Fortado 2001). Intervjuerna är uppbyggda av 

öppna frågor och centrerar runt hur den intervjuade upplevt och resonerat angående konflikten. 

  



 

18 

5.0 Analys 

Genom att skriva detaljerade anteckningar under analysprocessen framkom studiernas 

likheter/olikheter och vilken påverkan detta hade på studiernas forskningsresultat. Det som 

noterades var studiernas handling, nyckelpoänger, konflikt med andra informationskällor, nytt 

perspektiv på ämnet, metod, population, syfte, resultat, teoretisk utgångspunkt och slutsats.  

Genom att titta närmare på dessa likheter/olikheter och tolka det som upptäcktes synliggjordes att 

variansen primärt berodde på studiernas teoretiska och metodologisk utgångspunkter. Vilket 

ansågs intressant att belysa då det påverkar hur konflikter som socialt fenomen framställs. Det 

som framkom i analysen var att forskningen framställt konflikter på olika sätt beroende av om de 

anställda har betraktas som aktiva eller passiva i konflikten, den ojämna maktfördelningen har 

tagits hänsyn till, om konflikten har framställts som kollektiv eller individuellt konstruerad samt 

om åsikter angående rätt och fel inom organisationen har tagits hänsyn till.  

I detta skede reviderades även frågeställningen till att fokusera på teoretisk och metodologisk 

utgångspunkter och den påverkan det har på hur konflikter framställs.  

5.1 Varians på grund av teoretisk utgångspunkt 

Som tidigare nämnts är konflikter ett fenomen som studerats från olika inriktningar, vilket 

involverar olika synsätt och grundprinciper. Ett noterat tema som framgick i analysen är den 

påverkan som sker på hur konflikter framställs beroende vilken teoretisk utgångspunkt som 

forskningen grundat sig på. Studier som utgått från ledarskapsteori tenderade att beskriva en 

passiv anställd i konfliktsammanhang där ledaren framställs som den aktiva parten vid 

uppkomsten av konflikter. De studier som utgått från teorier med fokus på beroende och 

legitimitet samt studier som utgått från teorier gällande organisationskultur tenderade istället att i 

högre grad beskriva aktiva individer som tillsammans konstruerade den sociala verkligheten och 

därmed även konflikten (Fortado 1992, Fortado 2001, Balser, Stern 1999, Tyler 2012, Johnson, 

Ford, och Kaufman 2000, Ford, Johnson 1998, Johnson, Ford 1996). Den teoretiska 

utgångspunkten kan även ses påverka den betoning som läggs vid maktskillnader utifrån 

individernas olika formella positioner. I de studier som fokuserat på beroende och legitimitet 

samt de studier som utgått från ledarskapsteori fanns en tydlig betoning av maktskillnader. Något 

som resulterar i att maktskillnader blir mer framhävd i synen på konflikter. (Ford, Johnson 1996, 

Ford, Johnson 1998, Harris, Harvey, Kacmar 2011, Johnson, Ford och Kaufman 2000, Kacmar, 
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Bachrach, Harris, Noble 2012) I studier som utgått från teorier som fokuserar på 

organisationskultur får maktskillnader mellan ledare och anställd inte en lika prominent roll i 

konflikten. Istället betonas den upplevda orättvisan och makt blir något som de anställda 

införskaffar för att kunna förändra något, istället för att vara en utgångspunkt för konflikten 

(Tyler 2012, Balser och Stern 1999, Fortado 2001, Fortado 1992). 

5.1.1 Studier som utgått från ledarskapsteori 
Studien av Kacmar, Bacharach, Harris och Noble (2012) utgår bland annat från en teoretisk 

utgångspunkt som innebär att förhållandet mellan ledare och anställd är uppbyggd utifrån hur 

ledaren behandlar den anställde. Enligt Graham (1991) skapas en mer eller mindre positiv bild av 

förhållandet till ledaren beroende på hur den anställde behandlas. Detta i sin tur påverkar den 

anställdes handlingar. Anställda som känner sig väl behandlade kommer att uppleva att de har en 

skuld att betala till organisationen och därmed sträva efter att främja organisationen, ledaren och 

medarbetare. Enligt Cred och Miles (1996) tenderar de anställda som istället känner sig dåligt 

behandlade att reagera genom att behandla ledaren på samma sätt, vilket resulterar i att parterna 

fastnar i en skadlig cirkel av misstro till varandra (Kacmar, Bachrach, Harris och Noble 2012, 46) 

 

Den teoretiska utgångspunkten ovan genomsyras av ett passivt synsätt när det gäller de 

underordnade anställda. Ledarna framställs kontrollera förhållandet och den anställde framställs 

som en respondent som i princip endast speglar ledarens agerande. Något som förmedlas in i 

själva forskningen, där fokus läggs på ledarens handlande och hur detta skapar tillit från de 

anställda. Detta handlande påverkar sedan hur den anställde reagerar i konfliktsammanhang. 

(Kacmar, Bachrach, Harris och Noble 2012, 49) Anställda som känner mindre tillit har en mer 

negativ reaktion i konfliktsammanhang (Kacmar, Bachrach, Harris och Noble 2012, 50).  

 

”.. a more negative reaction in response to coworker relationship conflict than did 

those with higher level of trust in their supervisor” (Kacmar, Bachrach, Harris och 

Noble 2012, 50).  

  

Den andra studien som utgått från ledarskapsteori, utförd av Harris, Harvey och Kacmar (2011)  

bygger på Leader-member exchange (LMX) teori, vilket enligt Dienesch och Liden (1986) och 

Graen och Uhl-Bien (1995) innebär att förhållanden mellan ledare och anställda kan vara av 
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bättre eller sämre kvalité.  Goda förhållanden mellan ledare och anställd kännetecknas av att 

ledaren betraktar den anställde som värdefull för organisationen och därmed behandlar denne mer 

fördelaktigt då ledaren är mån om att skydda det produktiva förhållandet (Harris, Harvey och 

Kacmar 2011, 1012) 

 

Det framgår ett synsätt där en god relation mellan ledare och anställd är beroende av hur ledaren 

betraktar den anställde och därmed kommer att behandla denne. Det läggs inget fokus på hur de 

anställda agerar eller upplever förhållandet. Vilket kan tolkas som att den anställde även här 

framställs som en passiv respondent.  

 

Detta blir synligt även i studien där utgångspunkten ligger i dessa LMX förhållanden och att 

risken för konflikter bedöms utifrån ledarens syn på den anställde. Detta då en anställd i ett sämre 

LMX förhållande löper större risk att bli utsatt för aggressioner från ledaren. (Harris, Harvey och 

Kacmar, 2011, 1013) 

 

”..suggests that low quality LMX subordinates are especially likely to be viewed as 

vulnerable, and therefor relatively safe targets” (Harris, Harvey och Kacmar 2011, 

1013).  

 

Även här synliggörs den anställdes passivitet i konfliksammanhanget. Beroende av hur pass 

värdefull individen är för organisationen konstrueras förhållandet till ledaren. Utifrån detta 

förhållande löper den anställde större eller mindre risk att bli utsatt för konfliktskapande 

handlingar från ledaren.  

 

Inom denna teoretiska utgångspunkt läggs även ett stort fokus på maktförhållandet mellan de 

involverade. Tepper, Duffy, Henle och Lambert (2006) argumenterar för att på grund av att 

anställda i lägre formell position har mindre möjlighet att hämnas i konfliktsammanhang, anses 

det säkrare att avreagera sig mot dessa individer. Detta bygger på ett antagande att anställda i 

högre formell position kan använda sin makt för att hämnas (Harris, Harvey och Kacmar, 2011, 

1012). 
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”..venting frustration because subordinates have relatively low levels of retaliatory power 

and, therefore, serve as lower-risk targets for venting behaviors than do employees in 

positions of greater hierarchical power” (Harris, Harvey och Kacmar, 2011, 1012) 

Detta speglas in i resultatet då Harris, Harvey och Kacmas (2011) bygger vidare på detta 

antagande om maktskillnadens prominenta roll i konflikten även i sina antaganden.  

 

”Because subordinates are an easy and accessible target, however, having less 

power and less of an ability to retaliate, they make relatively safe candidates for 

abuse from frustrated supervisors” (Harris, Harvey och Kacmar 2011, 1018).  

 

 

5.1.2 Studier som utgått från teori som fokuserar på beroende och legitimitet 

I den teoretiska bakgrunden till dessa studier belyses den aktiva handlingen och hur samtliga 

involverade parter kontinuerligt gör uppfattningar av sin egen och den andres maktposition i 

organisationen.  

Den primära utgångspunkten i dessa studier återfinns i Bacharach och Lawler (1980, 1981) 

konfliktteori, vilket är en utveckling av Emersons (1962, 1972) beroendeteori. Bacharach och 

Lawlers (1980,1981) argumenterar för att i konflikter gör de involverade parterna en 

uppskattning av sin position i maktförhållandet och agerar utifrån denna uppskattning (1998, 18).  

Detta synsätt framställs sedan i studierna på liknande sätt, där aktiva individer själva väljer hur de 

ska agera i konfliktsammanhang. 

”..assume that tactical action is based on a evaluation process whereby actors (1) 

assess their own and other party´s power, (2) estimate the probable success of 

available tactical options, and (3) base their tactical choices, at least in part, on their 

subjective probabilities of success” (Ford, Johnson 1996, 129) 

”power calculations shape tactical decisions by helping subordinates choose among 

options available to them” (Ford, Johnson 1998, 16).  
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Det framgår att den anställde betraktas ha en aktiv roll i konfliktsammanhanget. Genom att aktivt 

och rationellt tänkande gör individen en bedömning av situationen. Utifrån denna bedömning får 

individen en uppfattning av vilket handlande som är mest gynnsamt.  

”…that subordinates feel the most anger and resentment when they have many 

alternatives and the managers has few” (Ford, Johnson och Kaufman 2000, 126) 

Även i citatet ovan framställs en aktiv och rationell anställd som har låtit sina möjligheter till nytt 

arbete påverka hur de reagerar på en uppfattad orättvisa. Individen väljer huruvida en konflikt ska 

uppstå beroende av hur troligt de bedömer det vara att finna nytt arbete ifall beslutet att främja 

konflikten resulterar i att de blir avskedade. 

Även inom denna teoretiska utgångspunkt läggs en tonvikt vid maktförhållandet mellan de 

involverade, att hur mycket makt en individ innehar påverkar dennes beslutsfattande (Johnson, 

Ford 1996, 127). 

”.. actors simultaneously assess information about the larger legitimate authority 

structure of a formal organization” (Ford, Johnson 1998, 17) 

“power dependence is the primary foundation for evaluating tactics and actual 

tactical behavior in conflict situations, and that variation in mutual dependence ”..” 

make some tactical choices more likely than others” (Johnson, Ford 1996, 127).  

 

Denna tonvikt förs med in i resultatet och hur konflikten förklaras. I citaten nedan synliggörs hur 

konfliktens uppkomst förklaras utifrån det upplevda maktförhållandet.  

”By definition, subordinates occupy a lower power position in the organization; our 

results however, identify some conditions that increase the perceived power and decreases 

that of the superordinate” (Ford och Johnson 1998, 30) 

“our results also showed that evaluations of conflict avoidance, unlike the other tactics, 

are related directly to both forms of power” (Johnsson och Ford, 1996, 137) 
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5.1.3 Studier som utgått från teorier som fokuserar på organisationskultur 

Studien av Balser och Stern (1999) bygger på ett teoretiskt antagande av Edwards (1979). 

Edwards (1979) argumenterar för att ledare i organisationer bildar sig uppfattningar av vad som 

är skälig arbetsprestation att kräva av anställda, samtidigt bildar de anställda egna bedömningar 

av vad som de anser är tillräcklig arbetsprestation. När anställda och ledare har olika 

uppfattningar ökar risken för konflikter.  

I denna studie betonas den ömsesidiga interaktionen mellan ledare och anställd. De anställda 

framställs som aktiva och uppfattningen av vad som är tillräcklig arbetsprestation skapas utifrån 

båda parter. Detta förmedlas in i studien och i citatet nedan framgår att de anställda själv väljer 

om de engagerar sig i eller undviker konflikten.  

 “… the willingness of each to engage in or avoid conflict” (Balser, Stern 1999, 1038)  

Studierna av Fortado (1992, 2001) bygger på ett teoretiskt antagande om subkulturer inom 

organisationer. Något som enligt Blumer (1969) uppstår när anställda går samman för att öka sitt 

sociala stöd, ofta på grund av att de uppfattar något i arbetsförhållandet som icke önskvärt. 

(Fortado 1992, 1190-1191). 

I denna teoretiska utgångspunkt belyses ett aktivt handlande där individer väljer att gå samman 

på grund av att de uppfattar något inom organisationen som felaktigt. Den aktiva individen 

synliggörs i studierna där konflikter uppstår på grund av ett aktivt beslutsfattande där samtliga 

aktörer tar hänsyn till ett flertal olika faktorer i sitt beslutsfattande. Den anställde väljer om och 

hur denne ska ta del i konflikten 

”overt pressure tactics that give the participants a high profile, and covert acts of 

vengeance that carry stiff penalties for those who get apprehended, are much riskier 

propositions. Activities such as slowdowns and sabotage accordingly occur less 

frequently” (Fortado 2001, 1212).  

“Subordinates appear quite aware of both dominate individuals and coalitions.. Yet, 

they often cannot readily accept the outcomes of one-sided negotiations, so some 

way must be found to cope with their frustration” (Fortado 1992, 1159) 
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Studier som har utgått från teorier som fokuserar på organisationskultur lägger även en betydligt 

mindre betoning vid maktskillnader. Istället betonas den upplevda orättvisan och makt blir något 

som de anställda införskaffar för att kunna förändra något, istället för att vara en utgångspunkt för 

konflikten.  

Inom den teoretiska utgångspunkten görs ett antagande att anställda finner sina egna sätt att 

åstadkomma en konflikt om detta önskas, oberoende av vilken mängd makt som parterna innehar. 

Exempelvis argumenterar Luckman (1966) att konflikt kan uppstå utanför de formella 

positionerna. Detta då den upplevda orättvisan gör så att de anställda finner andra sätt att göra 

motstånd (Fortado 1992, 1142) 

”..just because management has rendered a final decision on certain matters does not 

necessarily mean that subordinates will fully accept these outcomes, or that nothing of 

consequence transpires after the formal deliberations are over” (Fortado 1992, 1142) 

Detta speglas sedan i studieresultatet. Där konflikten betonas utifrån den upplevda orättvisan och 

den frustration som uppstår.  

“Subordinates appear quite aware of both dominant individuals and coalitions. Yet, they 

often cannot readily accept the outcomes of one-sided negotiations, so some way must be 

found to cope with their frustration (Fortado 1992, 1159) 

5.1.4 Konsekvenser på synen av konflikter 

I den teoretiska utgångpunkten görs ett antagande om huruvida den anställde är aktiv eller passiv 

i konflikten, vilket gör att ansvaret för konflikten fördelas olika.  I studier som utgått från 

ledarskapsorienterad teori framställs den anställde som en passiv respondent vilket resulterar i att 

ansvaret för uppkomsten samt konflikthantering läggs fullständigt på ledaren.  Utöver detta 

påverkar även den teoretiska utgångspunkten hur pass mycket tonvikt som läggs vid 

maktskillnader mellan ledare och anställd.  

Tillämpningen av ledarskapsteorier kan ses som ett effektivt sätt att kartlägga skadliga 

ledarskapsbeteenden men det resulterar även i ett enkelspårigt synsätt på ett komplext fenomen. 

Den ömsesidiga interaktionen förbigås och konflikten framställs som något som skapas utifrån 

ledaren och projekteras på den anställde. Det skapas även en syn på fenomenet som framställs 
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som väldigt relationsinriktat, vilket möjligtvis kan leda till att viktiga aspekter som ligger utanför 

själva förhållandet mellan ledare och anställd förbigås.  

Den ömsesidiga interaktionen som tar plats mellan en ledare och anställd som kan ses i andra 

studier framkommer inte i forskningen som utgått från ledarskapsteori.   

”each supervisors perceived that he/she and the employee mutually rejected each 

other’s accounts” (Balser, Stern 1999) 

I citatet ovan, där den teoretiska utgångspunkten centrerar organisationskultur, framställs 

konflikter istället som något som kan skapas från ledaren men även från den anställde. Ansvaret 

för ett konfliktfritt samarbete framgår ligga likväl på den anställde som på ledaren.  

Ett liknande synsätt synliggörs i studier där den teoretiska utgångspunkten centrerat runt 

beroende och legitimitet.  

”power dependence is the primary foundation for evaluating tactics and actual tactical 

behavior in conflict situations, and that variations in mutual dependence make some 

tactical choices more likely than others” (Johnson, Ford 1996, 127)  

Här poängteras att även den anställde gör uppskattningar av sin situation och utifrån detta väljer 

hur denne kommer att agera i konflikten. Den aktiva roll som tilldelas samtliga individer ger 

upphov till en syn på konflikter där ansvaret för uppkomsten läggs på både anställda och ledare.  

5.2 Varians på grund av metodologisk utgångspunkt  

En tydlig varians som finns i materialet är huruvida konflikt framställs kollektivt konstruerad 

eller som något som existerar inom relationen mellan två individer.   

I detta material infångade kvalitativ forskning en kontextuell påverkan av konflikten på ett sätt 

som inte tydligt framgick i den kvantitativa forskningen. Fokusering på de omkringliggande 

organisatoriska faktorerna fick som ett resultat att den kvalitativa forskningen tenderade att i 

högre grad framställa konflikter som ett kollektivt konstruerat fenomen (Balser, stern 1999, 

Fortado 1992, Fortado 2001). I motsatts till detta så speglade den kvantitativa forskningen ett 

synsätt där konflikten framställdes som något som uppstår i förhållandet mellan ledare och 

anställd (Harris, Harvey, Kacmar 2011, Kacmar, Bachrach, Harris, Noble 2012, Johnson, Ford, 

Kaufman 2000, Ford, Johnson 1998, Johnson, Ford 1996) 
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Konflikten får en individuell eller kollektivistisk betoning beroende på hur frågorna är utformade. 

Kvantitativa studier tenderade att ha konsista direkta frågor som centrerade runt förhållandet 

mellan ledare och anställda. Detta resulterar i en individuell spegling i framställningen av 

konfliktfenomenet, där konflikter framställs existera mellan två individer. Kvalitativa studier 

tenderade istället att använda mer öppna, beskrivande intervjufrågor som fritt låter individen 

berätta om den upplevda konflikten, vilket resulterade i att individer som står utanför det 

individuella förhållandet synligjordes.  

5.2.1 Studier med kvantitativ utgångspunkt 
Tillämpandet av enkäter och det konkreta tillvägagångsätt som hör till denna tillämpning 

synliggjorde konfliktens uttryck på individnivå. Närmare bestämt konflikten inom det 

individuella förhållandet mellan ledare och anställd. Detta resulterar i att konflikten framställs 

som individuell, något som existerar mellan två individer utan inblandning från övriga på 

arbetsplatsen. 

I studien av Harris, Harvey och Kacmar (2011) samt i studien av Kacmar, Bachrach, Harris och 

Noble (2012) kan påståendena tydligt ses vara centrerade runt det interpersonella förhållandet 

mellan ledare och anställd. 

”there is emotional conflict between me and my supervisor” (Kacmar, Bachrach, 

Harris och Noble 2012, 47).  

“my supervisor puts me down in front of others” (Harris, Harvey och Kacmar 2011, 

1014) 

Citaten ovan är enkätfrågor som tillämpades i studierna, vilka synliggör hur formuleringen av 

påståendena gör att konflikten studeras utifrån förhållandet.  

Detta speglas sedan i studiernas resultat där uppkomsten av konflikter förklaras utifrån det 

individuella förhållandet. Enligt Kacmar, Bachrach, Harris och Noble (2012) finns ett samband 

mellan den anställdes åsikter om ledaren och uppkomsten till konflikter (Kacmar, Bachrach, 

Harris och Noble 2012, 50). Tyngdpunkten när det gäller konflikters uppkomst läggs därmed vid 

relationen mellan de två individerna och ingen vikt läggs vid individer utanför förhållandet.  

Likt detta så fann studien av Harris, Harvey och Kacmar (2011) ett signifikant samband mellan 

specifika ledarskapsbeteenden och uppkomsten av konflikter (Harris, Harvey och Kacmar 2011, 
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1015). Något som ytterligare stödjer ett synsätt där konflikter uppstår inom relationen mellan två 

individer.  

Även de kvantitativa studierna av Ford och Johnson (1996, 1998) samt av Ford, Johnson och 

Kaufman (2000) reflekterade ett liknande synsätt.  

”compared to your manager, how much control do you feel you have in this 

situation?” (Ford, Johnson 1998, 22). 

”How likely is it that you would simply accept your managers decision not to give 

you a raise?” (Ford, Johnson, 1996, 133).  

“How much do you support your manager’s decision not to give sales personnel pay 

raises? (Ford, Johnson, Kaufman 2000, 124).  

Formuleringen av enkätfrågorna gör så att konflikten belyses utifrån det individuella förhållandet. 

Något som sedan speglas in i studiens resultat där uppkomsten av konflikter förklaras utifrån 

förhållandet.  

”it may be that highly cohesive relationships foster more cooperation and 

conciliation, which in turn helps to reduce negative feelings” (Johnson, Ford, 

Kaufman 2000, 130) 

Även om de kvantitativa studierna inte har centrerat runt den kollektiva konstruktionen har dock 

vissa tagit hänsyn till att det individuella förhållandet mellan ledare och anställd kan påverkas av 

övriga medarbetare (Johnson, Ford 1996, Ford, Johnson 1998) 

I studier av Johnson och Ford (1996, 1998) inkluderas påståenden som försöker finna samband 

mellan uppkomsten av konflikter och socialt stöd från kollegorna. Studierna lyckas dock inte 

finna signifikanta samband för detta.  

”information on endorsement and the other dimensions does not seem to be used in 

considering the expected success of forming a coalition and confronting the 

superordinate..” (Johnson och Ford 1996, 136) 

”we also predicted a main effect for endorsement (Hypothesis 1b), but this did not 

emerge..” (Ford och Johnson 1998, 23).  



 

28 

Detta kan ses reflektera en problematik med att formulera enkätfrågor på ett sådant sätt att den 

kollektiva aspekten av konflikter synliggörs. Detta resonemang kan vidare stödjas av Ford och 

Johnson (1998) som själva spekulerar att det är på grund av utformningen av enkätfrågorna som 

kollegornas involvering i konflikten inte synliggjordes (Ford, Johnson 1998, 30).  

5.2.2. Studier med kvalitativ utgångspunkt 

De kvalitativa studierna tenderade istället att använda öppna, friare intervjufrågor vilket 

resulterade i att konfliktens tyngdpunkt läggs utanför det individuella förhållandet.  

I studien av Fortado (1992) studerades konflikter med hjälp av semi-strukturerade intervjuer som 

byggde på öppna frågor där de intervjuade fick svara fritt. Exempelvis: 

 ”Why do you think this took place?” (Fortado 1992, 1164) 

Denna öppna/subjektiva tillvägagångsätt vid studier av konflikter resulterade i öppna/berättande 

svar från intervjupersonerna, vilket infångade en kollektiv aspekt av konflikter. 

”the big thing was.. there was no smoking, except in the you know, [top] managers´ and other 

[enclosed] offices. Which kind of irritates all of us..” (Fortado 1992, 1149) 

I citatet ovan framkommer en konflikt som upplevs existera utanför det individuella förhållandet. 

Detta då intervjupersonen betonar att det är fler individer involverade i konflikten. Detta 

resulterar i ett synsätt där konflikter innefattar flera individer och inte är begränsat till det 

individuella förhållandet.  

I den kvalitativa studien av Balser och Stern (1999) synligjordes detta på ett liknande sätt. Även 

denna studie använder semistrukturerade intervjuer med öppna frågor som exempelvis:  

 ”How did you handle the situation?” (Balser och Stern 1999, 1050) 

Dessa frågor resulterade i berättande svar, vilka synliggjorde andra individers påverkan utanför 

det individuella förhållandet. 

”It was clear to me to communicate, with a formal memo, the behaviors that we 

expected and the actions that we expected to support those behaviors; that the 

organizational values were not going to change” (Balser och Stern 1999, 1042) 
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I citatet ovan existerar en konflikt mellan ledare och anställd men det synliggörs att konflikten 

även påverkas av andra individer. I detta fall den övriga ledningen som tillsammans konstruerar 

vad som är acceptabelt beteende inom organisationen. Åter igen betonas en kollektiv aspekt, i 

detta fall då ledarens agerande påverkas av andra individer inom organisationen och de 

organisatoriska värderingar som etablerats av ledningen.  

Detta kollektiva synsätt betonas även i studien av Tyler (2012) där argumentationen är grundad i 

att delade värderingar om vad som är rätt kollektivt skapas inom en organisation och att detta är 

det som ligger till grund för effektivt samarbete (Tyler 2012, 355). Detta antyder att det finns 

organisatoriska aspekter som ligger utanför det individuella förhållandet med ledaren som kan 

ligga till grund för en konflikt.  

”it is justice as a shared feature of collectivities that allows people to engage in more advanced 

forms of cooperation” (Tyler 2012, 355) 

 

5.2.3 Konsekvensen på synen av konflikter 

Konflikter som studerats med en kvalitativ utgångpunkt synliggör att ett flertal olika individer 

kan vara involverade i samma konflikt. Detta resulterar i att konflikter som socialt fenomen 

framställs som mer komplext inom den kvalitativa än den kvantitativa forskningen.  

”..reality here is the interpretive product of human interactions, there are often 

multiple truths that all need to be considered” (Fortado 1992, 1150).  

Citatet ovan är från en kvalitativ studie och betonar att det finns ett flertal individer involverade i 

konflikten, var och en med sin egen tolkning av situationen. Detta gör så att samtligas tolkningar 

måste tas i hänsyn när det gäller uppkomst och hantering av konflikter.  

Då studier som istället tillämpat en kvantitativ utgångspunkt mer har centrerat runt det 

individuella förhållandet, blir resultatet en enklare framställning av konflikter. 

“Subordinates in less dependent positions are more likely to express anger and resentment 

toward their superior than those in a highly dependent position”.  

Citatet ovan är från en kvantitativ studie och framhäver ett synsätt där konflikt är mer troligt att 

uppstå när den anställde befinner sig i en mer oberoende position. Då utgångspunkten ligger inom 
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det individuella förhållandet skapas ett intryck av att konflikthantering enkelt kan ske genom att 

justera förhållandet.  

5.3 Slutsats 

Tre olika teoretiska utgångspunkter kunde lokaliseras som tillämpats inom det sociologiska 

forskningsområdet det för att förklara konflikter mellan ledare och anställd. Detta är (1) en 

ledarskapsorienterad teoretisk utgångspunkt, där betoningen läggs på ledaren och dennes 

konfliktskapande handlande. Med utgångspunkt i detta teoretiska perspektiv läggs ansvaret för 

konflikten på ledaren och den anställde får en passiv roll i konflikten. (2) Ett perspektiv som 

fokuserar på beroende och legitimitet, där fokus läggs på hur aktiva individer uppskattar sin 

position i förhållandet till den andre vilket ger upphov till förutsättningar för om konflikter 

uppstår. I detta perspektiv får samtliga parter en aktiv roll i konfliktsammanhanget då båda parter 

i relation till varandra gör en bedömning som påverkar deras agerande. Slutligen (3) en teoretisk 

utgångspunkt med fokus på organisationskultur. Denna utgångspunkt lägger vikt vid den 

organisatoriska kontexten och ömsesidiga interaktionen som tar plats inom organisationer och i 

konfliktsammanhang, vilket leder till att samtliga aktörer tillskrivs aktiva roller.  

Studien visade att de olika teoretiska eller metodologiska utgångspunkterna som tillämpades i 

studierna påverkar hur studierna förklarar och framställer konflikter. Den teoretiska 

utgångspunkten påverkar:  

 Huruvida en aktiv eller passiv skildring av de anställda görs 

 Huruvida hänsyn tagits till maktfördelning 

 Huruvida hänsyn tagits till individers olika uppfattning om rätt och fel handlande 

Den metodologiska utgångspunkten påverkar: 

 Huruvida konflikten framställdes som kollektivt eller individuellt konstruerad 

Detta påverkar sedan hur konflikten uppfattas. Inom den teoretiska utgångspunkten görs ett 

antagande om hur aktiva de anställda är i konflikten, vilket påverkar hur ansvaret för konflikten 

fördelas. De studier som utgått från en teoretisk utgångspunkt där de anställda framhävs som 

passiva lägger ansvaret för konflikten till fullo över på ledaren. Studier som istället utgått från 
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teoretiska utgångspunkter som inkluderar en aktiv anställd tenderade istället att ge upphov till 

slutsatser där ansvaret för konflikten fördelas på samtliga involverade parter.  

Beroende av den metodologiska utgångspunkten framhävs två olika skildringar av konflikter. Då 

kvantitativa studier tillämpade kortare påståenden som infångade den individuella aspekten av 

fenomenet framställs konflikter främst existera inom det individuella förhållandet. Då kvalitativa 

studier tillämpade ett tillvägagångssätt som tillät intervjupersonerna att fritt berätta så resulterade 

detta i en mer kollektivistisk framställning av fenomenet. Detta ger upphov till att studier som 

tillämpat ett kvalitativt tillvägagångsätt skildrar konflikter på ett sådant sätt att det uppfattas som 

mer komplext då fler individer involveras.  

  



 

32 

6.0 Analysdiskussion 

När Marx (1859) myntade sin teori om den sociala revolutionen såg samhället med största 

sannolikhet väldigt annorlunda ut. Redan innan teorin om den sociala revolutionen myntades 

argumenterade Marx (1848) för att samhället är uppbyggt av sociala klasser som stod i relation 

till varandra.  Fria människor och slavar, mästare och gesäll (Marx 1848, 3).  

Även om samhället nu för tiden ser annorlunda ut existerar fortfarande en tydlig hierarki inom 

arbetslivet. Arbetarna har begränsade möjligheter att förändra organisationen vid missnöje och de 

som i första hand kontrollerar deras möjlighet att göra så är ledningen. Om denna liknelse tillåts 

mellan Marx (1848) sociala klasser och de sociala grupper som ses i nutidens arbetsliv så kan 

marxistiskt teori tillämpas även på det moderna arbetslivet.  

Genom tillämpning av de drivkrafter bakom förändring som Marx (1965) förespråkade kan 

konflikter ses representera ett behov för förändring på organisationsnivå och även det sätt som 

människan driver utveckling framåt inom organisationer. Det är genom konflikt mellan de 

rådande produktionsförhållandena och produktivkrafterna som nya produktionsförhållanden kan 

växa fram (Marx 1859, 2 ).  

Med denna utgångspunkt kan konflikter tolkas som ett tillvägagångsätt som människan driver 

utveckling framåt inom organisationer, genom att förändra den nuvarande 

organisationsstrukturen.  Genom att individer aktivt strävar efter mer gynnsamma 

produktionsförhållanden sker en kontinuerlig förbättring av organisationen. På detta sätt kan 

konflikter betraktas som en nödvändighet inom organisationer då de symboliserar ett behov för 

förändring. Om en helt konfliktfri arbetsplats eftersträvas finns en risk att organisationen blir 

utdaterad.  

En strävan efter förändring kunde utläsas i studierna exempelvis: 

”acts that are defined as improper, such as inequitable reward allocations and work 

assignments, may create conflicts of interest that lead subordinates to question how fully 

they are organizationally obligated to concede to the superordinate” (Ford, Johnson 1998, 

19) 
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I citatet ovan kan det utläsas att ett handlande från ledningen som inte anses rättfärdigat påverkar 

hur anställda upplever organisationen, vilket i sin tur ökar möjligheterna för att konflikt ska 

uppstå. Ett förändrat handlingsätt är önskat för att konflikten ska undvikas.  

Med denna tillämpning kan även den variation som noteras inom forskningen förstås på ett nytt 

sätt. Forskningen betraktas inte längre som motsägelsefull utan istället kan ses fånga olika 

aspekter av ett stort, komplext socialt fenomen. En del av variansen som noterades inom 

materialet var om konflikter framställdes som något som var individuellt eller kollektivt 

konstruerat. Människan existerar dock alltid både som individ och som en del av något större. 

I de kvantitativa studierna synliggjordes den individuella aspekten av förändringsprocessen där 

utgångpunkten ligger i det individuella maktförhållandet mellan ledare och anställd. Då individer 

har en begränsad förmåga att åstadkomma förändring krävs en kollektiv drivkraft, vilken 

uppmärksammades i den kvalitativa forskningen. De anställda upplevde tillhörighet till gruppen 

och gick samman för att åstadkomma en förändring. Något som exempelvis synliggörs i Fortados 

(2001) studie av subkulturer. I dessa studier betonas att konflikter uppstår då subkulturer och den 

rådande organisationskulturen inte överensstämmer och att de anställda vill se en förändring 

(Fortado 2001, 1189). 

Utifrån den marxistiska utgångspunkten kan forskningen ses ha fångat olika element av samma 

förändringsprocess. Inledningsvis existerar arbetarna som ensamstående individer men för att 

åstadkomma en förändring krävs en kollektiv kraft. Vilket sker genom att individerna i den 

förtryckta klassen går samman för att förändra den rådande strukturen (Marx 1859, 122).   
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7.0 Avslutande diskussion 

Avsikten med denna litteraturstudie var att reda ut och problematisera den tidigare forskningen. 

Detta för att finna svar på hur det kom sig att forskningen vid första anblick föreföll så pass 

motsägelsefull. En del av motsägelsefullheten visade sig kunna förklaras utifrån den teoretiska 

och metodologiska preferens som forskarna innehaft och de mönster som har presenterats har 

ansetts varit tydligt och därmed presenterats som konklusioner.  Med detta sagt gjorde uppsatsens 

begränsning att studien är utförd på ett relativt litet material, vilket kan tänkas påverka resultatet. 

Det är mycket möjligt att det finns andra studier som kunnat bidra med fler pusselbitar.  

Det var intressant att de kvantitativa studierna som analyserades i denna studie framställde 

konflikter som något som uppstod i det individuella förhållandet. Det kan dock tänkas ha mycket 

att göra med dessa studiers enkätfrågor och hur dessa var formulerade. Det kan möjligtvis vara så 

är det svårare att infånga den kollektiva aspekten med en kvantitativ studieansats, speciellt med 

hänsyn till att två kvantitativa studier försökt och inte lyckats hitta signifikanta samband. Det är 

dock troligt att den kollektiva aspekten av konflikter kan belysas även med kvantitativa studier 

om enkätfrågorna formuleras annorlunda. Det är även mycket möjligt att det finns kvantitativa 

studier som förbigåtts i denna studie som lyckats med att infånga den kollektiva aspekten.  

I den tidigare forskningen som analyserades i denna studie framkom en relativt negativ skildring 

av konflikter. Detta kan tänkas vara på grund av att konflikter ofta upplevs obehagligt för de 

involverade. Som analysdiskussionen dock visar så kan konflikter mellan ledare och anställd 

betraktas som ett sätt som människan driver förändring framåt, vilket resulterar i en syn på 

konflikter som något naturligt och nödvändigt inom organisationer.  

 

7.1 Förslag till framtida forskning 

På grund av den negativa skildring av konflikter som sågs i den tidigare forskningen vore det 

intressant att se om det finns fler teoretiska perspektiv som kan användas för att vidareutveckla en 

mer positiv skildring av konflikter. Om detta skulle gå att utveckla möjliggörs för ett nytt 

tillvägagångsätt gällande konflikthantering. En konflikthantering-strategi där man utgår från 

anställdas behov för förändring istället för att betrakta konflikter som ett problem som ska 

undanröjjas.  
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Det vore även intressant att utföra en liknande studie utanför sociologin för att se om den 

teoretiska och metodologiska påverkan som noterats i denna studie återfinns även inom de andra 

vetenskapsområdena. Detta då det finns mycket mer forskning som faller inom psykologin eller 

pedagogikens studieområden.  

På grund av att denna studie endast involverat ett fåtal artiklar vore det intressant att se om en 

fullständig systematisk litteraturstudie skulle hitta samma slutsatser. En heltäckande systematisk 

litteraturstudie skulle även mer djupgående problematisera variationen utöver de metodologiska 

och teoretiska utgångspunkter som undersöks i denna studie.
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Är det beskrivet hur urvalet gick till Ja/Nej 

Är undersökningsgruppen representativ? Ja/Nej 

Är mätmetoderna beskrivna? Ja/Nej 

Är reliabiliteten beräknad? Ja/Nej 
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Är bortfall redogjort för? Ja/Nej 
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Är huvudresultat presenterats? Ja/Nej 
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Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja/Nej 
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Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja/Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja/Nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja/Nej 

Är teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 

citat av originaldata, summering av data medtagne som bevis för gjorda 

tolkningar)? 
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