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Sammanfattning  

Syftet med denna studie har varit att skapa en fördjupad förståelse och kunskap gällande 

konflikthantering inom äldreomsorgen. Studien har grundat sig i medarbetarnas upplevelser 

kring konflikthantering på deras arbetsplats. Studien kan möjligtvis användas av chefer/ledare 

inom äldreomsorgen för att kunna förbättra konflikthanteringen på arbetsplatsen. 

 

Studien utgår ifrån en kvalitativ metod och data har samlats in genom åtta semistrukturerade 

intervjuer av medarbetare i form av undersköterskor och vårdbiträden. Studiens respondenter 

har tidigare varit med om en konflikt eller konflikthantering inom äldreomsorgen. Vidare har 

en Interpretativ fenomenologisk ansats valts vid analys av intervjuerna. 

 

Resultatet visar att konflikter orsakas av arbetsuppgifter och arbetsfördelning som kan uppstå 

av otydliga, ogenomförda och orättvist fördelade arbetsuppgifter. Konflikter orsakas dessutom 

av olika personligheter och bakgrunder hos arbetskollegorna på arbetsplatsen. Dessa kan 

uppstå då olika personligheter, värderingar, bakgrunder och beteenden finns bland 

arbetskollegorna inom äldreomsorgen. Kommunikationsbrist visade sig vara den största 

orsaken till att konflikter uppstår. Det kan vara på grund av att viktig information inte nås 

fram eller tas emot. Samtliga nämnda orsaker påverkar arbetsmiljön negativt. 

Konflikthanteringen inom äldreomsorgen hanteras destruktivt enligt majoriteten av 

respondenterna. Detta påverkar medarbetarnas arbetsmiljö i form av minskad arbetslust och 

hälsa, som i sin tur kan påverka brukarnas tillvaro. Därför bör chefer/ledare ta mer ansvar och 

finnas vid behov gällande konflikthanteringen inom äldreomsorgen. Ett konstruktivt 

konflikthanteringssätt är av stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö, välbefinnande och 

trygghet. Den viktigaste ledaregenskapen enligt medarbetarna är ett pedagogiskt 

förhållningssätt. Detta leder till att medarbetarna kan utvecklas, lära sig, känna sig delaktiga 

och sträva mot ett gemensamt mål på arbetsplatsen.  

 

Nyckelord: Konflikter, konflikthantering, medarbetare, äldreomsorg, arbetsmiljö, 

kommunikation. 
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1 Inledning 

“conflict exists in all 

human relationships: It always has and 

probably always will” (Saeed, Almas & 

Niazi 2014, s. 216) 

Konflikter på arbetsplatsen är enligt Thomas Jordan (2005) ett problem. För de flesta 

individer kan konflikter upplevas vara besvärligt och något de helst vill undvika. Kjell Ekstam 

(2000) hävdar att en arbetsplats utan konflikter är otänkbart. När människor möts uppkommer 

det alltmer olika uppfattningar, åsikter och idéer mellan individerna, vilket leder till att 

oenigheter uppstår. Det kan också ses som positivt då individer har olika åsikter och 

förhållningssätt, vilket enligt Ekstam (2000) kan leda till att ett samspel och kreativ 

utveckling skapas.  

 

En konflikt kan antingen hanteras konstruktivt eller destruktivt (Ekstam, 2000). När 

arbetsplatskonflikter inte hanteras på ett effektivt sätt kan det tillföra problem på individnivå 

men också på organisationsnivå (Jordan, 2005). Det har dock enligt Christina Vivar (2006) 

gjorts tidigare studier som har visat att alla konflikter inte är destruktiva och att en viss grad 

av konflikterna inte är uppseendeväckande. Även Jordan (2005) hävdar att konflikter på 

arbetsplatsen som hanteras effektivt, kan ses som en resurs eller påtaglig vinst för individer 

inom organisationen och för organisationens utveckling. Konflikter som uppstår kan bero på 

organisationens förutbestämda sätt att arbeta. Genom att konstruktivt förebygga dessa 

problem kan organisationen i helhet effektiviseras, samtidigt som medarbetares trivsel 

förbättras och kvalitén i utförandet av arbetsuppgifter ökar. Enligt Inge Ohlsson (1995) 

hanterar vissa organisationer konflikterna på ett pedagogiskt och utvecklande sätt, medan 

andra organisationer inte gör det. Det är därför viktigt att belysa och lära ut hur konflikter 

skall hanteras på ett rakt, konstruktivt och öppet sätt. Detta då olösta konflikter växer och kan 

spridas okontrollerat, vilket kan drabba flera medarbetare men även chefer (Ohlsson, 1995). 

  

För att en organisation skall kunna vara så effektiv som möjligt måste medarbetarna enligt 

Tahir Saeed, Shazia Almas och Ghulam Niazi (2014) arbeta i en harmonisk arbetsmiljö, detta 

för att kunna uppnå organisationens uppsatta mål. Det blir därför avgörande vilken typ av 



2 
 

ledarstil eller vilket typ av beteende som chefen eller ledaren innehar (ibid.). Individer med en 

ledarroll i högre hierarkier såsom VD, enhetschefer och teamleaders ansvarar för bearbetning 

och lösning av konflikter (Ohlsson, 1995). Medarbetare är en av organisationens viktigaste 

resurs (Saeed et al., 2014; Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). Därför är det viktigt 

vad gäller chefens eller ledarens sätt att hantera konflikter på arbetsplatsen. Detta så att 

medarbetarna kan må bra på sin arbetsplats och arbeta effektivt (Saeed et al., 2014). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Vivar (2006) är organisationer inom vården särskilt utsatta för konflikter på 

arbetsplatsen. Detta eftersom att medarbetarnas kontext och arbetsmiljö kan bli svår och 

stressig. Det förekommer olika stressfaktorer som exempelvis hög arbetsbelastning och brist 

på kontroll vilka är faktorer som leder till konflikter. Det blir därför avgörande hur 

vårdverksamheter hanterar konflikter för att långsiktigt kunna generera 

organisationseffektivitet. Även Helena Mirsch (2012) skriver i sin artikel, Anställda inom 

vård och omsorg stressas av konflikter, att de som arbetar inom vård och omsorg ofta känner 

sig stressade av konflikter på arbetsplatsen. Som anledning till detta presenterar Mirsch 

(2012) att individen eller individerna blivit indragna i en konflikt, och anser att det inte finns 

rum för diskussion och kritik på arbetsplatsen. 

 

Det finns olika faktorer till att konflikter uppstår inom vårdorganisationer och dess miljö. Det 

kan exempelvis bero på att ledarstilen och personalperspektivet är bristfällig, eller att det är 

begränsat med medarbetare på enheten vilket resulterar i högre nivåer av stress (Vivar, 2006). 

Beroende på ledarens ledarskapsstil kan de uppstå situationer som tillför en känsla av 

övergivenhet och förtvivlan hos medarbetarna. Då situationerna är allvarliga och långvariga 

kan konflikter på arbetsplatsen uppstå, vilket kan leda till en ojämlik behandling av hälsovård 

för klienterna. En konflikt bland vårdpersonalen kan av denna anledning alltså ha en stor 

inverkan på patienterna. Därför är det enligt Vivar (2006) viktigt att prioritera hantering och 

lösning av konflikter på ett effektivt sätt bland vårdgivare.  

 

Tidigare forskning om konflikthantering har gjorts ur ett lednings- och chefsperspektiv inom 

den offentliga sektorn, privata verksamheter och sjukvården (Saeed et al., 2014; Hener, 2010; 

Hendel, Fish & Galon, 2005). Forskningen ur dessa perspektiv har gjorts inom 

vårdorganisationer för att se hur verksamheterna kan effektiviseras genom olika 

konflikthanteringsstrategier (Hendel et al., 2005). Utfallen från dessa studier visar enhetligt att 



3 
 

den kunskap och erfarenhet ledningen innehar är viktig för huruvida en konflikt skall hanteras 

på bästa möjliga sätt inom organisationen. Ledningens kunskap och erfarenhet är dessutom 

viktig då den kan undvika en negativ påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö och välmående  

 

Medarbetaren är en av organisationens viktigaste resurs. Därför bör hänsyn tas till att skapa en 

god arbetsmiljö för medarbetarna. Detta erhålls genom en god hantering av konflikter, vilket 

är chefens/ledarens ansvar (Ohlsson, 1995; Saeed et al., 2014; Nilsson et al., 2011). 

Medarbetare inom vårdorganisationer den viktigaste resursen då det är dem som utför 

arbetsuppgifterna och bör må bra i sin arbetsmiljö genom en god konflikthantering (Ekeland, 

2006). Det blir därför relevant och intressant att utföra studien ur ett medarbetarperspektiv. 

Detta för att undersöka hur medarbetare upplever konflikter, samt hanteringen av dessa på 

arbetsplatsen. 

 

Tidigare forskning om konflikthantering har gjorts inom olika vårdorganisationer. Exempelvis 

har Ross Brinkert (2010) i sin studie undersökt konflikthantering inom sjukvården och menar 

att konflikter leder till utbrändhet och ökad frånvaro. Därför blir det istället intressant att 

utföra vår undersökning i en annan typ av vårdorganisation, inom äldreomsorgen. Utifrån en 

genomförd sökning kring tidigare forskning anträffades ingen undersökning gällande 

konflikthantering i relation till äldreomsorg, ur ett medarbetarperspektiv. En ytterligare orsak 

till att vi har valt att utföra denna studie är för att vi genom tidigare erfarenheter upplevt att 

vårdorganisationer har brister vad gäller konflikter och hur dessa hanteras mellan 

medarbetare.  

 

Denna uppsats behandlar pedagogik i arbetslivet. Pedagogik i arbetslivet är viktigt att studera 

då det behandlar individers villkor och processer till lärande samt lärprocesser i organisationer 

(Ohlsson, Döös & Granberg, 2011). Arbetslivspedagogik kan innefatta påverkansprocesser 

som utveckling, utbildning, socialisation, fostran och förändringsprocesser (Nilsson, Wallo, 

Rönnqvist & Davidson, 2011). Konflikter på arbetsplatsen kan ses som en påverkansprocess 

då det kan bidra till utveckling av individens kompetenser och socialisering (Ekstam, 2000). 

Det kan alltså ses som en utvecklingsprocess och socialisationsprocess, vilket ingår i 

pedagogikens forskningsområde (Pommer-Nilsson, 2003). Vidare kan konflikthanteringen på 

arbetsplatsen skapa förnyelse, förbättring, tillväxt och utveckling på individnivå och 

organisationsnivå (Ekeland, 2006). Vilket ingår i arbetslivspedagogikens forskningsfält 

(Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). 
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1.3  Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att skapa en fördjupad förståelse och kunskap gällande konflikter 

och konflikthantering inom äldreomsorgen. Studien grundar sig i medarbetarnas upplevelser 

kring konflikter och konflikthantering på deras arbetsplats. Studien kan möjligtvis användas 

av chefer/ledare inom äldreomsorgen för att kunna förbättra konflikthanteringen på 

arbetsplatsen. Frågeställningarna är följande: 

1. Hur anser medarbetare inom äldreomsorgen att konflikter uppstår i deras arbetsmiljö och 

vilka orsaker beror detta på? 

2. Hur anser medarbetarna att konflikter påverkar deras arbetsmiljö? 

3. På vilket sätt anser medarbetare inom äldreomsorgen att konflikter hanteras i den 

arbetsmiljön?  

4. På vilket sätt anser medarbetare inom äldreomsorgen att hanteringen påverkar deras 

arbetsmiljö? 

5. Hur anser medarbetare inom äldreomsorgen att chefer/ledare ska hantera konflikter som 

uppstår i medarbetarnas arbetsmiljö? 

 

1.4  Avgränsningar 
Inom äldreomsorgen ingår både äldreboenden och hemtjänst. Denna studie avgränsar sig till 

ett antal enheter inom olika äldreboenden i Mellansverige. Vidare har studien avgränsats till 

att enbart utgå ifrån ett medarbetarperspektiv. Inom äldreboenden finns det olika befattningar 

och positioner av medarbetare. Nämnvärt är därför att studien inte innefattar befattningar och 

positioner med något ledningsansvar. Respondenterna i studien har identifierat medarbetare 

som undersköterskor och vårdbiträden. Vidare har vi enbart avgränsat oss till medarbetare 

som tidigare har varit med om en konflikt eller konflikthantering på arbetsplatsen.   

 

1.5  Disposition 
I studiens nästkommande kapitel framförs studiens begreppsförklaringar och teoretiska 

utgångspunkter vilket syftar till att få en djupare förståelse för fenomenet. I efterföljande 

kapitel framförs tidigare forskning som är relevant och aktuell i relation till studien. Därefter 

presenteras studiens metodologiska utgångspunkter, vilket redogör för studiens utformning 

och analysmetod. I efterföljande kapitel presenteras resultatet genom en tolkning av det 

empiriska materialet och avslutas med ett sammanfattande resultat. Sedan diskuteras resultatet 

med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning följt av en 
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metoddiskussion. Avslutningsvis presenteras undersökningens betydelse för yrkesutövning 

och förslag till vidare forskning. 
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2 Begreppsförklaringar och teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras relevanta teman som ligger till grund för studien, detta för att skapa 

en djupare förståelse för fenomenet konflikt och konflikthantering. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av begreppen konflikt och arbetsmiljö. Vi har valt att inte definiera dessa begrepp 

utifrån teoretiska utgångspunker i vår studie. Detta då studien utgår från medarbetarnas 

upplevelser. Därefter beskrivs varför konflikter uppstår och vilka olika typer av konflikter 

som finns på arbetsplatsen. Vidare beskrivs konflikthantering och olika 

konflikthanteringsstilar. Avslutningsvis presenteras chefens/ledarens ansvar vid konflikter och 

kommunikationens vikt vid konflikthantering. 

2.1 Begreppet konflikt 
För att förstå studiens fenomen kring konflikthantering måste det tydliggöras vad begreppet 

konflikt betyder. Begreppet konflikt kommer från latinets ord conflictus och betyder 

sammanstötning, motsättning eller kamp mellan olika krafter. Med andra ord är konflikter en 

intressemotsättning. Konflikter kan vara små eller stora såväl som viktiga eller oviktiga, 

begreppet är dock svårdefinierat (Leenéer-Axelson & Thylefors, 2013). Detta då det 

definieras utifrån olika undersökningsområden, som exempelvis psykologi, 

beteendevetenskap, sociologi och antropologi (Saeed et al., 2014). Definitionen skiljer sig 

dessutom åt beroende på vem det är som definierar den och dennes åsikter (Leenéer-Axelson 

& Thylefors, 2013; Vivar, 2006). 

Konflikter kan ses som en interaktion mellan ömsesidiga människor som uppfattar 

oförenlighet och möjlighet till störningar från andra människor (Brinkert, 2010). Konflikter 

kan dessutom ses som en process och börjar när en individ eller grupp uppfattar skillnader och 

motstånd mellan sig själv och en annan individ eller grupp. Det kan handla om intressen och 

resurser, övertygelser, värderingar eller praxis som är viktiga för dem (Sonnentag & Unger, 

2013; Hendel et al., 2005). Konflikter kan å andra sidan ses som den process där en individ 

eller grupp uppfattar ett ömsesidigt beroende av en annan individ eller grupp för att motsätta 

sig sina egna intressen, övertygelser, värderingar eller uppfattningar om verkligheten. 

(Dijkstra, van Dierendonck, Evers & De Dreu, 2005). Enligt Barbro Leenéer-Axelson och 

Ingela Thylefors (2013) finns det en definition som flera forskare använder sig utav när de 

definierar begreppet konflikt. Definitionen lyder: ”Konflikter inbegriper interaktionen mellan 

ömsesidigt beroende parter eller grupper som uppfattar förekomsten av oförenliga mål och ser 

varandra som hinder för att nå dessa mål” (Leenéer-Axelson & Thylefors, 2013, s.18). 
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2.2 Begreppet arbetsmiljö  
För att förstå hur konflikter kan påverka arbetsmiljön bör vi först redogöra för vad arbetsmiljö 

kan innefatta. Arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som innefattar både fysiska- och 

psykosociala förhållanden på arbetsplatsen. De fysiska förhållandena utgörs av fysikaliska 

faktorer som exempelvis maskiner, datorer, ljus, ljud, ventilationer, vibrationer och strålning. 

De psykosociala förhållandena handlar om hur individer upplever verkligheten på sin 

arbetsplats. Det innefattar exempelvis relationer mellan anställda och ledning, välmående, 

gemenskap, kommunikation, inflytande, motivation och möjlighet till lärande (Zanderin, 

2005; Arbetsmiljöverket, 2012). 

2.3 Konflikters uppkomst 
Det är viktigt att redogöra varför en konflikt uppstår, för att kunna hantera den och inte endast 

fokusera på vad konflikten handlade om (Ekstam, 2000). Enligt Rolf-Petter Larsen (2022) 

brukar konflikter uppstå när individer har oenigheter och olika uppfattningar kring ett visst 

intresse eller situation. Vid sådana situationer är det väldigt naturligt att individen kämpar och 

strider för sina ståndpunkter. Individen måste vara villig att föra en kamp och ta de 

konsekvenser som medföljer vid en konflikt. Detta förklaras som att parterna går in i en så 

kallad konfliktkamp, eftersom att en konflikt inte kan uppstå utan en kamp. Då den andra 

parten i konflikten vägrar att “slå tillbaka”, det vill säga ta upp kampen, kan det inte heller ses 

som en konflikt. Det finns andra anledningar till att konflikter uppstår. Det kan exempelvis 

bero på individernas olika erfarenheter, åldrar, status, utbildningsnivå, kön och makthierarki 

(ibid.). 

 

Inom arbetsplatskonflikter kan det mestadels handla om oenigheter kring information och 

fakta. Detta kan baseras på otydligheter gällande förväntningar, mål, arbetsuppgifter, 

värderingar och arbetsstrategier som används i organisationen. I vissa förhållanden skapas 

konflikter kring något som medarbetarna egentligen inte har problem med. Detta på grund av 

individernas rädsla till att diskutera det egentliga konfliktproblemet (Ekstam, 2000). Enligt 

Jordan (2015) uppstår konflikter av fyra led vilka är: 

 

1.      När en eller flera partner ha önskemål de inte är villiga att släppa 

2.    När personer i fråga upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa 

önskemål. 

3.      När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration 
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4.     Frustrationen driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra 

parten. 

 

Vidare kan det enligt Jordan (2015) uppstå på tre olika nivåer vilka är; individnivå, 

relationsnivå och systemnivå. Individnivån handlar om individers personligheter, 

beteendemönster och livssituationer som vidare är avgörande orsaker till varför konflikter 

uppstår. På denna nivå är det någon av parterna i konflikten som är orsaken till att konflikten 

har uppstått. I relationsnivån uppstår konflikter i relationen mellan parterna. Orsaken till 

konflikterna söks och det kan exempelvis handla om kommunikationsproblem eller skillnader 

i personligheter. I systemnivån uppstår konflikter på grund av organisationen, 

resursfördelningen, organisationskulturen och dylikt. Konflikterna uppstår alltså på grund av 

brister i organisationen, som exempelvis otydliga mål och strategier eller brist på 

välfungerande form för problemlösning (Jordan, 2015). 

2.4 Olika typer av konflikter på arbetsplatsen 
På en arbetsplats kan det finnas olika typer av konflikter. Vissa konflikter är individerna 

medvetna om, andra inte. En del konflikter kan ha pågått under en längre tid och påverkat 

flera anställda (Ohlsson, 1995). Konflikter finns i form av tvister. Dessa konflikter 

uppkommer på grund av meningsskiljaktigheter gällande avgränsade sakfrågor (Jordan, 

2015). Tvister handlar oftast om återkommande teman som exempelvis löner, scheman, 

arbetssätt och arbetsfördelning (Jordan, 2013). 

 

Relationskonflikter innebär att en eller flera individer är frustrerade över en annan individs 

eller grupps beteendemönster. Dessa konflikter kan bli personliga då konflikterna handlar om 

beteende och attityder. Det är oftast bara den ena parten som tycker att det är en konflikt och 

det hjälper oftast inte att lösa den aktuella sakfrågan, då grundproblemet är en skada i 

förtroendet mellan parterna (Jordan, 2015). Här har fantasin inga gränser där det värsta kan 

förvänts eftersom att parternas agerande och reagerande är olika, vilket leder till att 

eskalationen av konflikten kan påskyndas (Jordan, 2013). 

 

Sakkonflikter förekommer oftast då individer resonerar olika gällande värderingar, händelser, 

teorier, fakta eller handlingsstrategier. Det kan exempelvis handla om hur ett visst problem 

skall lösas. Ett exempel på en sakkonflikt är vilka arbetsuppgifter som skall prioriteras på 

arbetsplatsen (Granér, 1994). Vidare belyser Ohlsson (1995) målkonflikter. Dessa uppstår på 
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grund av bristande kommunikation och samarbete mellan ledning och medarbetare vid 

framtagning av olika visioner och verksamhetsmål. Maktkonflikter handlar om vem som skall 

bestämma eller ha tolkningsföreträde. När makt och inflytande finns på arbetsplatsen, finns 

det möjlighet att arbetsplatsen blir väldigt prestige-, värde-, och konfliktladdat. Detta då makt 

och inflytande har en väsentlig betydelse för samarbetet och relationen mellan exempelvis 

ledare och medarbetare. På en arbetsplats finns det individer och grupper som konkurrerar 

med varandra vad gäller olika intressen, behov, förväntningar och krav, vilket leder till att 

intressekonflikter kan uppstå. Ett exempel är då två parter övervakar och kämpar med att 

uppnå olika mål, behov eller intressen (ibid.).  

 

Värde- och värderingskonflikter är en annan typ av konflikt och är svår att ändra på, speciellt 

för en medarbetare som exempelvis har arbetat i verksamheten under en längre period 

(Ohlsson, 1995; Leenéer-Axelson & Thylefors, 2013). Värderingskonflikter kan relateras till 

etik- och moralfrågor, exempelvis vilken människosyn en anställd har inom vården.  Det kan 

exempelvis handla om kvalité och förhållningssätt inom vården av gamla. Det kan uppstå 

frågor kring läkaren och hur denne skall behandla den vårdbehövande i form av en patient 

eller köpstark/köpsvag kund. Missuppfattningskonflikter kan uppstå då individer inte vet 

tillräckligt om andras uppgifter, funktioner och arbetsvillkor. Här är det lätt att individerna 

retar upp och irriterar sig på varandras handlingar. Dessa konflikter uppstår oftast när det 

finns bristande introduktions-, informations-, och kommunikationsinsatser på arbetsplatsen 

(Ohlsson, 1995). 

2.5 Konflikthantering 
Konflikthantering ses som en process och kan enligt Ekeland (2006) skapa positiva eller 

negativa förutsättningar för utvecklingen på arbetsplatsen, beroende på hur konflikten 

hanteras. En god konflikthantering kan genom goda val öka chanserna för en konstruktiv 

utveckling. Den reducerar risken för att konsekvenserna blir destruktiva. Därför kan en 

bristfällig konflikthantering skapa negativa konsekvenser. Den kan exempelvis förstöra 

mellan mänskliga relationer och skapa negativa samt improduktiva arbetsmiljöer (Ekeland, 

2006). Konflikter som inte hanteras alls, hanteras illa eller hanteras sent kan skapa osäkerhet 

och rädsla för medarbetarna. Det är därför viktigt hur konflikten hanteras (Ljungström & 

Sagerberg, 2004). Enligt Saeed et al. (2014) är konflikthantering att identifiera och hantera 

konflikter på ett förnuftigt, rättvist och effektivt sätt. Detta kan ske genom problemlösning 
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och förhandlingar med fokus på olika mål och intressen. Vidare kan konflikthantering enligt 

Szklarski (2014) delas in i två olika förhållningssätt; konstruktivt och destruktivt. 

                                                                                                                          

Konstruktiva konflikter är alltid fokuserade på sakfrågan (Ekstam, 2000). Dessa konflikter 

kan ofta vara lärorika för gruppen och organisationen. Detta då de motsättningar som finns 

lättare kommer fram genom diskussioner och på så vis leder till en gemensam problemlösning 

(Larsen, 2002). Konstruktiva konflikter hanteras med saklighet och ömsesidighet, parterna i 

konflikten behandlar varandra med respekt. Syftet med en konstruktiv konflikthantering är att 

de inblandade parterna ska lösa konflikten på ett ömsesidigt sätt, det vill säga att parterna vill 

samarbeta för att finna en lösning på sakfrågan (Szklarski, 2014; Ekstam, 2000). 

 

Destruktiva konflikter uppstår när oenigheten och sakkonflikten har lämnats. Parterna går 

istället in i en relationskonflikt, vilket vidare innebär att konflikten mellan individerna blir 

personlig. När relationskonflikten uppstår utformas intensivitet mellan individerna. 

Konflikterna har en stor risk att trappas upp, både i fart och storlek. Dessa är kopplade till 

starka känslor och värderingar som tar över konflikten. Detta kan leda till raseriutbrott, 

kränkningar, destruktiva attityder och missförtroende (Larsen, 2002; Ekstam, 2000). 

Konflikter som hamnar i ett destruktivt förhållningssätt slutar alltid med någon form av 

maktkamp mellan de inblandade individerna. Samarbetsnivån utesluts vid destruktiva 

konflikter, det gäller att ”vinna över den andre” till varje pris (Ekstam, 2000). 

 

Destruktiva konflikter rekommenderas inte då individen och organisationen påverkas 

negativt. För att kunna hantera konflikter ur ett konstruktivt förhållningssätt bör en 

konflikthanteringsplan utformas. Detta innebär att ledaren och gruppen gemensamt delar 

ansvaret för att frambringa grundläggande regler för hur hanteringen av konflikter ska gå till i 

organisationen. Detta skapar en bättre utgångspunkt för en konstruktiv konflikthantering. 

Samtliga ledare inom en organisation bör därför tillsammans medverka i att lösa konflikter. 

Detta är en viktig aspekt för att kunna hantera konflikter (Kolb, 2013). Beroende på hur 

konflikten hanteras kan den skapa gynnsamma eller ogynnsamma förutsättningar för 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. En gynnsam konflikthantering leder till en ökning för en 

konstruktiv utveckling, medan chansen för en destruktiv konflikt minskar. Destruktiva 

konflikter kan exempelvis skapa negativa arbetsmiljöer och förstöra mellan mänskliga 

relationer, vilket är ogynnsamt (Ekeland, 2006). Judith Kolb (2013) har listat sju generella 

principer för konflikthantering vilka är: 
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1. Fokusera på problemet 

2. Identifiera gemensamma intressen 

3. Främja en öppen diskussion som ser konflikten från ett vidgat perspektiv 

4. Använd ett beskrivande och inte dömande språk 

5. Kritisera idéer och inte människor 

6. Undvik icke-verbal kommunikation som exempelvis mejl 

7. Fokus på intressen och inte positioner. 

2.6 Konflikthanteringsstilar 
Saeed et al. (2014) tar upp olika ledarskapsstilar för konflikthantering som utskiljer sig från 

varandra. Dessa är transaktionellt-, transformativt-, och laissez-fair ledarskap. Ett 

transaktionellt ledarskap i konfliktsituationer utmärks vara en utbytesprocess mellan parters 

krav och önskemål, vilket orsakar en förhandlingsprocess mellan parterna för att nå en 

överenskommelse. Denna ledarskapsstil medför att parterna kompromissar fram en lösning 

om konflikten. Ett transformativt ledarskap kännetecknas av att en chef fokuserar på 

möjligheter och långsiktiga lösningar vid en konflikt. Denna ledarskapsstil är effektiv och 

hjälpsam vilket är positivt för medarbetarnas arbetstillfredsställelse, prestation och drivkraft. 

Slutligen beskrivs den tredje ledarstilen laissez-fair. Denna ledarskapsstil innebär att ledaren 

behandlar konflikten genom att avstå från konflikten så mycket som möjligt. Ledaren vill inte 

bli inblandad i medarbetarnas konflikter och överlämnar det till medarbetarna, de får hantera 

konflikten på egen hand (Saeed et al., 2014). 

 

Afzalur Rahim (2002) har utvecklat en modell om ledarskapsstilar gällande konflikter. 

Modellen har fem olika stilar som berör individers olika känslomässiga nivåer och kan 

påverka konflikthanteringens modell. Konfliktens utfall påverkas och är beroende av vilken 

stil ledaren har. De olika stilarna benämns som: den integrerade, dominanta, tillmötesgående, 

undvikande och kompromissande (Rahim, 2002). Vidare har Younyoung Choi (2013) 

utvecklat tre olika konflikthanteringssätt som chefer kan inta. De olika hanteringssätten 

benämns som undvikande-, dominant- eller samverkande konflikthanteringssätt. 

 

Integrerad ledarskapsstil är den mest optimala och effektiva ledarstilen vid en 

konflikthantering (Rahim, 2002). Det innebär att ledaren införskaffar sig nyttig information, 

innehar en bra anpassningsförmåga och uttrycker sig bra. Genom god omtanke kring ledarens 
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egna och andra medarbetares målsättning, kan ledaren ta emot nya utmaningar på ett effektivt 

sätt. Detta kan relateras till Chois (2013) samverkande konflikthanteringssätt, vilket 

kännetecknas av en öppen diskussion kring konflikter och dess hantering mellan individerna, 

det vill säga att gruppen ses som en helhet. 

 

Inom den dominanta ledarskapsstilen har ledaren fokus på sina egna mål och ett starkt 

självförtroende, dock har ledaren mindre omsorg och omtanke kring medarbetarna. Denna typ 

av ledarstil karakteriseras ofta genom att ledaren negligerar andras mål eller behov för egen 

vinnings skull. Rahim (2002) menar att denna stil är bra att använda då snabba beslut bör tas 

gällande verksamheten, exempelvis i en krissituation. I det dominanta konflikthanteringssättet 

menar Choi (2013) att chefer eliminerar konfliktsituationer så snabbt som möjligt. I detta 

hanteringssätt finns det även plats för oenighet och konkurrensbeteende eftersom individer 

hanterar konflikter öppet på arbetsplatsen. 

 

Den tillmötesgående ledarskapsstilen innebär en hög omtanke kring medarbetarna, men låg 

omtanke om sina mål och sig själv. Enligt Rahim (2002)  kan denna stil användas då chefen 

inte har någon lösning på konflikten. Den undvikande ledarskapsstilen betecknas som att 

ledaren har en låg omsorg kring sina mål och sig själv, men även en låg tanke kring sina 

medarbetare och deras mål. Ledarskapsstilen är ineffektiv då ledaren inte tillgodoser sina egna 

önskningar och behov samt andras (Ibid.). I det undvikande konflikthanteringssättet menar 

Choi (2013) att chefer inte hanterar konflikter på ett öppet och passande sätt. Detta kan 

påverka harmonin och interpersonella relationer negativt inom gruppen och organisationen.   

 

Slutligen tar Rahim (2002) upp den kompromissande ledarskapsstilen. Ledaren tar hänsyn till 

alla parter och försöker få alla parter nöjda. Dock är det alltid någon av parterna som inte blir 

helt nöjd. Båda parterna ger upp något för att kunna ta ett gemensamt beslut. Forskaren menar 

att denna stil kan användas som en tillfällig lösning om problemet är för komplext (Rahim, 

2002). 

2.7 Chefen/ledarens ansvar vid konflikter 
En chef eller ledare har huvudansvaret för den avdelningen eller organisationen som denne 

leder. Det innebär även att de har ansvar för arbetsmiljön och konflikter på arbetsplatsen. 

Chefen/ledaren ansvarar för att lägga de grunder, normer, klimat, processer och kultur som 
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framkommer bland medarbetarna. Därför ligger det också ett stort ansvar hos chefer/ledare 

gällande positiva och negativa utvecklingar på arbetsplatsen. (Larsen, 2002) 

 

Det är avgörande för medarbetarna hur en chef eller ledare hanterar en konflikt. Då 

chefen/ledaren har goda ledaregenskaper och social kompetens, blir medarbetarna trygga och 

säkra samtidigt som det skapas ett positivt klimat på arbetsplatsen. Då chefen/ledaren 

tvärtemot saknar dessa egenskaper blir arbetsmiljön laddad och konfliktfylld, speciellt då 

medarbetarna upplever stress på arbetsplatsen (Ohlsson, 1995). 

 

Chefens/ledarens ansvar är att hantera konflikterna på en nivå som utvecklar medarbetarna 

och låter dem växa. Det är därför viktigt att kommunikationen i hela organisationen fungerar 

effektivt. Att hantera en konflikt är inte lätt, detta då det inte finns något specifikt sätt att göra 

det på. Chefen/ledaren måste ta hänsyn till sig själv, sina medarbetare och det speciella 

förhållandet de har till sina medarbetare (Ljungström & Sagerberg, 2004) 

 

Vad gäller chefers och ledares arbetsuppgifter, läggs minst 20 procent och ofta mer, av deras 

arbetstid på konflikter och hanteringen av dessa. 40 procent av svenska chefer upplever att de 

inte har tid till konflikthantering. Mycket tid läggs på konflikthantering då det är 

chefens/ledarens ansvar att hantera dessa, men de ansvarar dessutom för att vid behov ingripa 

i andras konflikter som en tredje part.  Då konfliktsituationer inte lockar chefer/ledare, 

prioriterar de oftast andra arbetsuppgifter vid tidspress (Leenéer-Axelson & Thylefors, 2013). 

Det är av stor vikt att chefer och ledare innehar pedagogiska talanger vid konflikthantering. 

Detta då de arbetar med olika organisationsmål och visioner, det kan beröra utveckling och 

utbildningsfrågor. Det blir därför viktigt att chefer och ledare har en helhetssyn gällande 

arbete och individer (Ohlsson, 1995). Medarbetarna behöver en arbetsmiljö utan destruktiva 

konflikter och det är chefens och ledarens ansvar att förebygga uppkomsten av konflikter men 

även att hantera dessa då de uppstår (Ekstam, 2000). 

2.8 Kommunikationens vikt vid konflikthantering 
Enligt Arne Maltén (1998) kommer ordet kommunikation från latinets ”communicare” vilket 

betyder ”att dela något med någon” eller ”att ha något gemensamt” (ibid.). Kommunikation är 

något som ligger i kärnan till människans förståelse. Det kan vara utbyte av information 

mellan avsändare och mottagare (Dickson, 2008). Enligt Pauline Newson (2010) består 

kommunikation av två komponenter; det verbalt talade ordet och det icke-verbala, vilket kan 
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vara signaler som ögonkontakt och kroppsspråk (Newson, 2010; Granér, 1994). 

Kommunikation är ett framgångsrikt sätt att arbeta på, då kollegorna i arbetsmiljön kan ha 

olika åsikter gällande arbetsuppgifter (Newson, 2010).  

 

Vidare menar Newson (2010) att individer bör lyssna 80 procent och kommunicera 20 

procent. När individer lyssnar på varandra uppvisas uppmärksamhet, empati och förståelse för 

varandras arbete. Tidigare forskning har visat att orsaker till konflikter är då den andra parten 

inte blir hörd, exempelvis då den ena medarbetaren endast pratar utan att lyssna på den andra 

medarbetaren. En god arbetsmiljö utan konflikter skapas då den andra parten syns, hörs och 

respekteras. Detta resulterar i att individen känner sig trygg i att befinna sig på arbetsplatsen. 

Men att vara en bra lyssnare kan många gånger vara raka motsatsen. Då en individ endast 

pratar utan att lyssna på den andra parten, kan den andra parten känna sig kränkt. Forskaren 

anser att kommunikation trots detta är en viktig strategi för en effektiv arbetsplats och för 

medarbetarna inom organisationen. Kommunikation kan potentiellt minska stressfaktorer och 

klagomål samtidigt som det skapar goda relationer och motivation på arbetsplatsen, därav en 

minskad konfliktmiljö (ibid.). 

 

För att nå en lösning i konflikten bör de berörda parterna kommunicera utifrån ett personligt 

perspektiv (Friedeman, Tidd, Currall & Tsai, 2000). Kommunikation är viktig att ta hänsyn 

till som chef/ledare. De skall kunna kommunicera och lyssna på medarbetaren, då det är en 

viktig uppgift och egenskap att inneha (Wolmesjö, 2005). Kommunikation mellan ledare och 

medarbetare ses som en ömsesidig process, men i slutändan är det ledaren som innehar 

nyckelrollen i kommunikationen (Maltén, 1998). Nyckeln till en framgångsrik hantering av 

konflikter är via kommunikation och det blir därför en viktig aspekt att ta hänsyn till vid en 

konflikthantering (Taylor, 2010). 
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om konflikter och konflikthantering på 

arbetsplatsen. I tidigt skede upptäckte vi att det knappt finns tidigare forskning om detta inom 

Sverige. Därför har enbart en vetenskaplig artikel från Sverige inkluderats, resterande artiklar 

är ifrån andra länder. Vidare kommer en sammanfattning presenteras av de vetenskapliga 

artiklar som vi har funnit och är relevanta samt aktuella gällande konflikter och 

konflikthantering för vår studie. En tidsbegränsning på forskning efter 2000-talet gjordes för 

att hitta aktuell och ny forskning utifrån ett mordernare perspektiv, därav har forskning innan 

2000-talet exkluderats. För att hitta dessa har vi sökt på olika databaser som ERIC (EBSCO), 

ERIC (ProQuest), Google scholar, Primo, SwePub. Tidskriftens och forskarens namn har 

tagits hänsyn till. Majoriteten av den tidigare forskningen som har valts har någon slags 

koppling till vårdorganisationer, detta då det är mest relevant för vår studie som utgår ifrån 

respondenter inom vården. Resterande forskning har valts med hänsyn till konflikters 

uppkomst samt konflikter och dess hantering på arbetsplatsen. Vi har använt oss av sökord 

som conflict management, conflict resolution, conflict, workplace, employee, leadership, 

communication, work environment och health care. Sökorden har använts både enskilt och i 

kombination med varandra. 

 

I en kvalitativ litteraturstudie av Vickie Cook och Linda Johnston (2008) studeras förståelsen 

av varför konflikter uppstår. Konflikter på arbetsplatsen kan bero på olika faktorer som 

personalen, samhällsroller, finansiering och balans mellan arbete och privatliv. Det är därför 

viktigt med ett främjande ledarskap då det uppstår konflikter på arbetsplatsen och ansvaret 

ligger hos ledaren. Ett främjande ledarskap innebär en förståelse för fenomenet konflikt, hur 

konflikter bör hanteras och vem som skall involveras i konflikthanteringen. Det innebär även 

en förståelse för hur strukturer och processer säkerställer att konflikterna inte skall 

återkomma. Ledaren bör dessutom inneha förmågan att kunna använda konflikten på ett sätt 

som utger positiva effekter. Ledaren bör ha specifik kunskap gällande hantering av konflikter 

och hur olika konflikthanteringar bör tillämpas för den specifika konflikten. Detta då det finns 

olika typer av konflikter som kan uppstå på arbetsplatsen. Vidare kommer detta stärka 

kompetensen hos alla individer i verksamheten. Processen kommer leda till att färre konflikter 

uppstår. Stress hos medarbetarna kan undvikas då ledaren effektivt hanterar konflikter 

gällande medarbetarnas arbetslivsbalans i arbete och privatliv. Det kan handla om 

medarbetarnas förväntningar gällande karriär och personliga liv. Cook och Johnston (2008) 

kom fram till att konflikter oftast uppstår på grund av bristande kommunikation och 
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arbetsrelationer. Även otydliga arbetsroller har en stor påverkan till varför konflikter uppstår, 

en försämrad relation kan därför uppstå mellan chef/ledare och medarbetare. 

 

Titti Lundin och Thomas Jordan (2001) har i sin kvalitativa intervjustudie utvecklat en modell 

som kan användas för konflikthantering på arbetsplatser. Studien utgår ifrån olika 

arbetsplatser, där en av dem är inom vårdsektorn. Forskarna framför en modell för 

konflikthantering. Modellen utgår ifrån att ställa olika frågor individuellt eller i grupp.  Vidare 

består modellen av fyra områden vilka är; konflikten, motparten, själv och scenen 

(arbetsplatsen). Individen eller gruppen som tillfrågas skall svara ärligt på frågorna inom 

respektive område och vidare fylla i ett diagram. Forskarna benämner diagrammet för 

mandalat. Diagrammet skall underlätta tolkningen för vart i processen som det har gått fel 

gällande konflikthanteringen. Detta görs så att samma fel inte skall upprepas på både individ- 

och gruppnivå. Vidare uppstår ett lärande på arbetsplatsen eftersom att misstag identifieras 

och inte upprepas. Lundin och Jordan (2001) kom i sin studie fram till att majoriteten av 

konflikterna består av kommunikationsbrist. Forskarna belyser dessutom att konflikter består 

av dåliga relationer. Exempelvis när ena parten har någon typ av makt och förnekar att 

konflikten finns. Medarbetare kan dessutom irritera sig på andra kollegors beteende som i sin 

tur kan resultera i en konflikt. Detta kan påverka individen och organisationen negativt, då det 

inte hanteras på ett effektivt sätt. 

 

En annan studie som utgår ifrån konflikthantering inom vården är utförd av Joan Almost, 

Diane Doran, Linda Mcgillis Hall, och Heather K. Spencer Laschinger (2010) i form av en 

kvantitativ enkätstudie. Enligt forskarna är det viktigt att skapa goda arbetsmiljöer som 

betonar positiva relationer, vilket i sin tur leder till att medarbetarna vill stanna kvar på 

arbetsplatsen. Enligt forskarna skapar konflikter ett bristande jobbnöje och en stressfull 

arbetsmiljö. Det är därför viktigt med forskning om konflikter och konflikthantering för att 

förstå sig på dessa inom vårdmiljöer, speciellt vad gäller konsekvenserna av dessa för 

medarbetarna. Komplexiteten i vårdomsorgen kan förhindra upplösning av de underliggande 

orsakerna till konflikter, och som resultat av detta kan allvarligare konflikter förekomma. 

Resultatet visar att konflikter och dess associerade resultat är en komplex process som 

påverkas av dispositionella, kontextuella och interpersonella faktorer. Genom att hantera, 

samarbeta och känna stöd ifrån kollegor, kan sjuksköterskor uppleva arbetstillfredsställelse. 

Det är även viktigt att de behandlas med respekt och rättvisa ifrån högre hierarkier, då en god 
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arbetsmiljö med mindre konflikter skapas. Då konflikter är oundvikliga är de viktigt att skapa 

goda arbetsmiljöer som främjar positiva förhållanden bland medarbetarna i omvårdnaden. 

En ytterligare studie inom vården är skriven av Alexandra Pavlakis, Daphne Kaitelidou, 

Mamas Theodorou, Petros Galanis, Panayota Sourtzi och Olga Siskou (2011) i form av en 

kvantitativ enkätundersökning. Forskarna har undersökt förekomsten och hanteringen av 

konflikter mellan vårdpersonal. Forskarna menar att de vanligaste konflikterna inom hälso- 

och sjukvården består av brist på tydliga arbetsbeskrivningar, personliga skillnader, 

rollförenighet, ansvarsområden och organisatoriska problem som, resursbrist, hög stressnivå 

och osäkerhet i arbetet. Forskarna nämner fem typer av konfliktlösningsbeteenden enligt 

ledningsteorin, dessa benämns som; samarbete, undvikande, kompromiss, konkurrens och 

boende. Vilken typ av konflikthanteringsstrategi som ska användas beror på situationen 

parterna befinner sig i. 

Konkurrens är en strategi och benämns som ”vinna eller förlora”. Exempelvis då en part 

försvarar sin åsikt på den andra partens bekostnad. Det som vanligtvis bekymrar parterna är 

deras personliga mål. Samarbete är en strategi som avser att samarbeta med den andra parten 

för att finna en ”vinna-vinna” lösning som kan tillfredsställa de inblandade parterna i 

konflikten. För att det skall finnas en ömsesidig fördelaktig lösning mellan parten, är andras 

intressen lika viktiga som ens egna intressen i den specifika konfliktsituationen. Enligt 

Pavlakis et al. (2011)  är samarbete ofta den bästa metoden för hanteringen av konflikter 

eftersom att den strävar efter att tillfredsställa behoven hos alla berörda parter.  Strategin 

kompromiss syftar till att hitta en mellersta mark, där oro visas för personliga relationer och 

mål. Här uppstår det förluster och vinster för varje parti. Undvikande grundas på att bestrida, 

ignorera eller fördröja konflikten som uppstår. Boende går ut på att överleva i sin ställning 

eller behov och inte ta hänsyn till den andra partens ställning i konflikten. Pavlakis et al. 

(2011) kom i sin studie fram till att majoriteten av respondenterna höll med, vad gäller 

organisatoriska problem och kommunikation som de viktigaste faktorer för uppkomsten av 

konflikter på deras arbetsplats. Både samarbete och undvikande var de mest använda 

strategierna för konfliktlösning. 

En annan forskare som också undersökte olika konflikthanteringsstilar är Choi (2013) genom 

sin kvantitativa surveystudie. Forskaren har utvecklat tre olika konflikthanteringssätt som 
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chefer kan inta. De olika hanteringssätten benämns som undvikande-, dominant- eller 

samverkande. Choi (2013) menar att hantering av konflikter på arbetsplatsen har en stor 

påverkan på medarbete på individ, grupp och organisatoriskt nivå. Resultatet visar att en 

samverkande konflikthanteringskultur har en positiv inverkan på arbetsmiljön medan en 

dominerande konflikthanteringsstil har en negativ inverkan på arbetsmiljön. Varför just den 

samarbetande konflikthanteringsstilen har en positiv inverkan på trivsel och arbetsmiljö, är på 

grund av att de anställda öppet och uppriktigt kan diskutera förslag och framföra sina åsikter 

gällande konflikten. 

En ytterligare studie om konflikthanteringsstilar är en kvantitativ enkätstudie utförd av Saeed 

et al. (2014). Forskarna har undersökt hur olika ledarskapsstilar påverkar konflikthantering på 

arbetsplatsen. Enligt forskarna har ledarskapet/chefskapet en viktig betydelse och avgörande 

faktor för de anställda när de gäller välmående och att uppnå arbetsmål.  I en framgångsrik 

organisation behöver därför medarbetarna uppnå sina mål. Vidare är det alltså ledaren/chefens 

egenskaper som är avgörande vid konflikthantering på arbetsplatsen. Ledare/chefer bör 

dessutom kunna anpassa sitt konflikthanteringsbeteende i relation till den givna situationen. I 

vissa situationer är det bäst att konfrontera konflikten direkt, i andra fall kan det vara bättre att 

undvika konflikter alternativt ta emot dem. Chefer/ledare behöver därför bli bättre på 

konflikthantering med utgångspunkt i den givna situationen. Forskarna belyser tre olika 

ledarskapsstilar vid konflikthantering vilka är; transformativt-, transaktionellt-, och laissez-

fair ledarskap. Saeed et al. (2014) kommer i sin studie fram till att det transformativa 

ledarstilen är den mest gynnsamma då chefen/ledaren kan samspela med medarbetarna och 

gemensamt hitta en lösning till konflikten. Resultatet visar dessutom att transaktionellt-, och 

laissez-fair ledarskap anses vara ett destruktivt konflikthanteringssätt. Den transformativa 

ledarstilen är därför något som ledare/chefer bör inneha, detta för att konflikthanteringen skall 

ske på ett konstruktivt sätt.  

Samtliga artiklar belyser vikten av konflikthantering på arbetsplatsen. Enligt forskarna är det 

viktigt att chefer/ledare lär sig hur konflikter skall hanteras. Detta då det kommer påverka 

organisationen och arbetsmiljön på ett främjande sätt som i sin tur leder till tillfredsställda 

medarbetare. Samtliga forskare belyser dessutom vikten av konflikthantering utifrån den 

specifika situationen. Forskarna poängterar även att kommunikation är en viktig aspekt vid 

uppkomsten av konflikter och vid en konflikthantering. 

 



19 
 

Dessa aspekter blir relevanta i relation till vår studie och vårt framförda problem då det är 

viktigt vad gäller chefens/ledarens ledarskapsstil och ansvar i konflikthanteringen som kan 

påverka medarbetarna. Den tidigare forskningen har dock inte undersökt detta ur ett 

medarbetarperspektiv, vilket blir en viktig aspekt då den tidigare forskningen poängterar att 

medarbetarna blir påverkade av chefen/ledarens sätt att hantera konflikter på. Den tidigare 

forskningen undersöker inte medarbetarna och hur konflikter och konflikthantering upplevs 

inom äldreomsorgen, vilket vi vill undersöka i vår studie då forskning om detta saknas.  
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4 Metodologi 
I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter. Kapitlet inleds med metodval 

och en beskrivning av Interpretativ fenomenologi. Vidare presenteras urval 

datainsamlingsmetod, pilotintervju, genomförande av intervjuer, etiskt förhållningssätt och 

tillförlitlighet. Avslutningsvis presenteras studiens analysmetod där vi redogör för hur vi har 

gått tillväga i analysen. 

4.1 Val av metod 
Forskningsmetoder kan ses som verktyg och är till för att kunna samla in lämplig datamaterial 

för den avsedda studien (Denscombe, 2016). Det kan alltså ses som ett hjälpmedel för att 

finna lösningar på ett problem eller för att kunna tillföra ny kunskap. Det finns två olika typer 

av metodval, den ena är kvantitativ och den andra är kvalitativ. Val av metod grundar sig i 

vilken metod som anses vara mest lämplig för studiens syfte (Holme & Solvang, 1997). 

 

Vår studie består av en kvalitativ metod då studien syftar till att undersöka och få en 

fördjupad förståelse gällande medarbetarnas upplevelser kring konflikthantering på 

arbetsplatsen. Metodvalet blir fördelaktigt eftersom att vi genom medarbetarnas egna 

upplevelser kan nå på djupet gällande en händelse eller ett fenomen från flera individer. Detta 

sker med utgångspunkt från individernas egna berättelser och beskrivningar kring olika 

företeelser och situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Den kvantitativa metoden kan till 

skillnad från den kvalitativa metoden inte förklara eller beskriva saker på djupet (Bryman, 

2011; Holme & Solvang, 1997). Därför är en kvalitativ metod lämplig för vår studie, så att vi 

ska kunna få en fördjupad förståelse kring fenomenet. 

4.2 Interpretativ fenomenologi 
Denna studies metod har utgått ifrån en Interpretativ fenomenologisk analys (IPA) vilket 

enligt Christina Back och Carina Berterö (2015) är en kvalitativ metodansats. Analysmetoden, 

som utvecklats i psykologins kunskapsområde, understödjer forskarens systematiska 

tolkningar av individuella och delade erfarenheter, trosuppfattningar, perspektiv och 

förklaringar. Forskarens uppgift är att genom tolkning kartlägga och analysera mänskliga 

uttryck i ett sammanhang (Back & Berterö, 2015). Genom IPA vill forskaren få djupare 

inblick gällande olika individers upplevelser i givna sammanhang om ett visst fenomen 

(ibid.). 
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IPA-metoden har utvecklats inom psykologin men har sin grund inom etablerade 

metodologiska teorier som hermeneutik och fenomenologi (Back & Berterö, 2015). 

Hermeneutik handlar om att tolka upplevelser och kopplas till IPA-metoden eftersom att 

tolkning är en central del i metoden. Den teoretiskt viktigaste källan till IPA finns hos 

Heidegger som utvecklade fenomenologin till att närma sig hermeneutiken (Shinebourne, 

2011). I fenomenologin finns ett specifikt intresse för det centrala i människors upplevelser 

givet en specifik situation, även kallad essens. Fenomenologin utgår alltså ifrån att beskriva 

ett fenomen eller att identifiera och beskriva människors upplevelser och erfarenheter i 

vardagsvärlden. Fenomenologin behöver använda hermeneutisk tolkning för att få fram 

människors levda erfarenhet som kunskap. IPA har dessutom koppling till symbolisk 

interaktionism, vilket bygger på att informanternas erfarenheter och upplevelser ofta skapas i 

relation till andra människor med hjälp av symboler som exempelvis ord, gester eller minspel 

(ibid.). IPA-metoden anses vara lämplig när forskaren vill få en fördjupad kunskap, förståelse 

eller insikt i människors upplevelser i specifika situationer (Smith & Osborn, 2003). Metoden 

passade vår studie då syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse och kunskap 

gällande konflikthantering inom äldreomsorgen. 

  

Syftet med IPA är att utforska informantens syn på världen och att så mycket som möjligt 

anta ett ”inifrån-perspektiv”. Analysmetoden är till för att få en fördjupad kunskap eller insikt 

om människors upplevelser i speciella situationer. Forskaren vill genom IPA förstå hur 

människor upplever dessa situationer, men även vilka tankar och känslor som finns kring 

dessa (Back & Berterö, 2015). Vi anser att IPA är lämplig för studien då denna studie utgår 

ifrån medarbetarnas upplevelser kring konflikter och konflikthantering på deras arbetsplats. 

Genom IPA kan vi tolka och försöka förstå medarbetarnas upplevelser i deras personliga och 

sociala värld. Detta kommer ske genom personliga tankar, åsikter och känslor kring 

medarbetarnas upplevelser och erfarenheter (Back & Berterö, 2015).  Genom att analysera 

kan forskaren närma sig det empiriska materialet med utgångspunkt i egna erfarenheter och 

förförståelse. Metoden består av upprepade moment vilket resulterar i att olika teorier skapas. 

Detta gör att forskarens förförståelse möjligtvis kan komma att påverka tolkningen av 

resultatet (Smith, Flowers & Larkin, 2009). 

4.3 Urval 
Urvalet av respondenter blir viktigt för att kunna besvara våra frågeställningar och uppnå vårt 

syfte. Inom kvalitativa studier är det vanligt att utgå ifrån ett målinriktat urval 
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(Bryman, 2011). I vår studie blev det därför lämpligt att respondenterna är medarbetare, då vi 

utgick ifrån att studera fenomenet ur ett medarbetarperspektiv. 

Vidare utgick studien ifrån ett snöbollsurval vilket är en process där en relevant person, 

hänvisar till en annan relevant person och så vidare. Detta leder till att relevanta respondenter 

upptäcks, som uppfyller de urvalskriterier och som förhoppningsvis kan medverka i studien. 

Snöbollsurval kan ses som en effektiv teknik för att kunna bygga upp ett rimligt stort antal 

relevanta respondenter till studien (Denscombe, 2016).  I ett tidigt skede kontaktades olika 

enhetschefer och VD;n på olika äldreboenden för att möjligtvis kunna få rekommendationer 

på möjliga medarbetare som skulle kunna vara lämpliga respondenter för studien. Detta 

tillvägagångssätt gjorde det svårt för oss att få tag på respondenter eftersom att cheferna var 

väldigt upptagna och svåra att nå via telefon eller mail. Istället kontaktade vi medarbetare på 

olika arbetsplatser, vilket gav ett lyckat resultat. Vidare frågade vi de respondenter som vi fick 

kontakt med, om de i sin tur kunde rekommendera någon annan medarbetare som möjligtvis 

skulle kunna vara lämplig för vår studie. Till en början kunde tio respondenter medverka men 

två valde att avböja intervjun på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning. Vidare består 

därför studien av åtta respondenter (se tabell 1). 

 

I vår studie blev det relevant att respondenterna tidigare har varit med om en konflikt eller 

konflikthantering på arbetsplatsen. Detta skedde genom att fråga respondenterna som vi 

genom snöbollsurvalet fick kontakt med om de tidigare har varit med om en konflikt eller 

konflikthantering på deras arbetsplats. En ytterligare förutsättning var att medarbetarna inte 

skall inneha någon form av ledningsansvar, då studien enbart utgår ifrån ett 

medarbetarperspektiv. Eftersom att studien utgår från medarbetarperspektiv är det viktigt att 

definiera vad en chef/ledare respektive medarbetare är. En chef/ledare ses som en individ i 

bestämmande ställning inom verksamheten (Nationalencyklopedin, 2017). Chefer och ledares 

ansvar är att leda medarbetare i sina arbetsuppgifter (Hesslefors, Persson & Håkanson, 2003). 

Inom äldreomsorgen finns det både chefer/ledare och medarbetare. Det brukar bestå av en VD 

och enhetschefer med ledarroller. Vidare finns det sjuksköterskor som även enligt 

Socialstyrelsen (2005) också har ett ledningsansvar. Utöver individer med ledarroller finns det 

undersköterskor och vårdbiträden. Eftersom att studien utgår från ett medarbetarperspektiv, 

inkluderas inte individer med ett ledningsansvar såsom VD, enhetschefer och sjuksköterskor. 

Medarbetarna identifieras som undersköterskor och vårdbiträde. Fortsättningsvis kommer de 

gemensamt att benämnas som medarbetare i studien. 
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Beslut gällande äldreomsorgen grundar sig i genererade kunskaper och tidigare erfarenheter, 

men även från tidigare forskning kring konflikthanteringens betydelse för vård och omsorg 

(Vivar, 2006). Vi valde äldreomsorgen då det inte finns forskning om detta ur ett 

medarbetarperspektiv. 

 

Tabell 1: Sammanställd tabell av respondenter. 

 

4.4 Datainsamlingsmetod 
I vår kvalitativa studie valde vi att använda oss utav intervjuer som datainsamlingsmetod, med 

möjlighet till att få en djupare förståelse av detta fenomen och komma så nära data som 

möjligt. Det finns olika typer av forskningsintervjuer, i vårt fall valde vi att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Vid genomförande av semistrukturerade intervjuer har forskaren 

en intervjuguide med färdiga ämnen som ska behandlas och besvaras under intervjun 

(Denscombe, 2016; Fejes & Thornberg, 2015; Bryman, 2011). 

 

I denna datainsamlingsmetod får forskaren möjlighet att ställa följdfrågor och vara flexibel 

under intervjun. Syftet med semistrukturerade intervjuer är att den som intervjuas ska 

utveckla sina synpunkter, och tala fritt kring ämnet (Bryman, 2011). Semistrukturerade 

intervjuer bidrar alltså till en djupare förståelse kring fenomenet. Vårt mål med 

intervjuerna var att respondenterna skulle känna sig avslappnade, men även att intervjun 

skulle upplevas som ett naturligt samtal. 

 

Den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer är den personliga intervjun, vilket vi 

använde oss utav. Den personliga intervjun innebär ett personligt möte mellan forskare och 

Datum för intervju                Befattning Anställda antal år          Benämning 

29-11-2017 Vårdbiträde 4 år Intervjuperson 1 

29-11-2017 Vårdbiträde 5 år Intervjuperson 2 

30-11-2017 Vårdbiträde 9 år Intervjuperson 3 

30-11-2017 Undersköterska 7 år Intervjuperson 4 

01-12-2017 Undersköterska 12 år Intervjuperson 5 

01-12-2017 Undersköterska 12 år Intervjuperson 6 

02-12-2017 Vårdbiträde 4 år Intervjuperson 7 

05-12-2017 Vårdbiträde 8 år Intervjuperson 8 
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informant, som är lätt att arrangera (Denscombe, 2016). Detta kan exempelvis ske genom att 

respondenten och forskaren gemensamt finner en lämplig tidpunkt i sina kalendrar för att 

kunna genomföra intervjun. En fördel med detta är att den personliga intervjun underlättar 

transkriberingsprocessen, då de synpunkter som kommer till uttryck enbart härstammar från 

respondenten. En nackdel med personliga intervjuer är att det sker en viss begränsning av 

åsikter och synpunkter som kan vara tillgängliga för forskaren, vilket är fördelen vid 

gruppintervjuer. Vid gruppintervjuer är det möjligt att inkludera flera respondenter i samma 

intervju, vilket medför fler åsikter och synpunkter gällande frågorna. Detta skulle alltså kunna 

bidra till en större variation av svar. Dock var vi mer intresserade av den enskilda 

medarbetaren som inte heller kan påverkas eller avgränsas av andra respondenters svar, vilket 

kan uppstå i en gruppintervju (Denscombe, 2016).  

4.5 Pilotintervju 
En pilotintervju genomfördes med en undersköterska inom äldreomsorgen för att utvärdera 

frågornas kvalitet och relevans. Pilotstudier som används vid intervjuundersökningar hjälper 

forskaren att efter en genomförd intervju, se om det kan finnas möjliga problem med frågorna. 

Det vill säga frågor som kan exkluderas då respondenterna kanske inte vill besvara dem. Detta 

kan bero på en osammanhängande eller hotfull formulering, ofullständiga instruktioner eller 

opassande placering av en fråga i en intervjuguide. Pilotundersökningar gör det möjligt för 

forskaren att avgöra frågornas relevans till studien och frågornas ordningsföljd, om det 

möjligtvis behövs en korrigering eller omformuleringen av frågans innebörd (Bryman, 2011).  

Pilotintervjun visade att intervjuguiden var relativt godkänd för användning i fortsatta 

intervjuer. Dock bedömdes några frågor vara för abstrakta, vilket ledde till en bearbetning av 

intervjufrågorna. Pilotintervjun genomfördes i ett grupprum i anslutning till enheten. 

Respondenten läste igenom intervjuguiden och fick tillfälle att ställa eventuella frågor innan 

och efter intervjun. Intervjun pågick i ett intervall mellan 30–35 minuter och spelades in 

elektronisk. Pilotintervjun inkluderades inte i resultatet då underlaget bedömdes vara för 

svagt, men även för att vi i efterhand har bearbetat vissa frågor för att kunna få ett bättre och 

djupare svar.  

4.6 Genomförande av intervjuer  
På grund av studiens syfte och fenomen kan emotionella känslor väckas hos respondenterna. 

Det blev därför viktigt för oss att ta hänsyn till intervjusituationen så att respondenterna 

känner sig avslappnade och trygga under intervjutillfället (Kvale & Brinkman 2014; 
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Denscombe, 2016). Intervjun påbörjades genom att fem öppna inledande frågor ställdes till 

respondenten, för att skapa en avslappnad intervjumiljö. Vidare ställdes öppna frågor som 

sedan smalnades av i form av följdfrågor, för att kunna beröra de specifika ämnena (Bilaga 1). 

Enligt IPA bör datainsamlingen göras genom en semistrukturerad intervju där öppna frågor 

ställs, vidare följs det med mer specifika följdfrågor. Risken vid slutna frågor är att svar som 

ja och nej kan framkomma från respondenterna, vilket inte är det ultimata vid en kvalitativ 

metod (Fejes & Thornberg, 2016). 

 

Respondenterna informerades om att deras upplevelser var värdefulla för studien. För att få en 

väl användbar data, låg en stor vikt på att intervjusituationen var lämpad efter den enskilda 

respondenten (Kvale & Brinkman, 2014; Fejes & Thornberg, 2016). Uppsatsskrivarna 

använde sig av ett språkbruk som anpassades efter respondenterna. Vid utformandet av en 

intervjuguide är det viktigt att forskarna enligt IPA formulerar intervjufrågorna och språket på 

ett sådant sätt som får respondenten att känna sig bekväm i relation till intervjufrågorna och 

att de är lättförståeliga (Fejes & Thornberg, 2016).  

 

Intervjuerna genomfördes i verksamheternas egna lokaler, dels på grund av närheten för 

respondenterna, men även för att platsen för intervjun skulle vara likvärdig för samtliga 

respondenter. Grupprummen bokades av medarbetarna och var placerad på en annan våning 

långt från medarbetarnas arbetskontor. Båda uppsatsskrivarna deltog i samtliga intervjuer och 

turades om vad gäller uppgiften om vem som skulle intervjua respektive anteckna under varje 

enskild intervju.  

 

Innan intervjuerna påbörjades informerade vi varje respondent om studiens syfte. Vidare 

ställdes även frågan om intervjupersonen vill vara anonym och om samtalet får spelas in. 

Intervjuerna låg inom tidsintervallet 30-35 minuter och spelades in genom två olika 

ljudenheter som säkerhetsåtgärd. Intervjuer bör spelas in då det ökar möjligheten att få med 

respondenternas fullständiga uttryck och dokumentation vad gäller det som sägs under 

intervjun (Denscombe, 2016). Inspelade intervjuer är ett lämpligt redskap för att kunna ha 

möjligheten till att gå igenom data vid upprepade tillfällen. Inspelning av intervjuer skapar 

även möjligheter att möta anklagelser och kritik då inspelningen kan uppvisa det 

respondenterna har sagt, men även om det finns tvister vad gäller hur forskarens egna åsikter 

och fördomar har påverkat tolkningen (Bryman, 2011). Nackdelen med inspelningen är att 

den missar den icke-verbala kommunikationen och andra kontextuella faktorer, den inkluderar 
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bara det talade ordet (Denscombe, 2016).  Fördelarna är att forskaren kan koncentrera på 

ämnet och takten under intervjun samt ha ljudenheterna för att stödja bearbetning av 

underlaget (Kvale & Brinkmann, 2014). Det visades att respondenterna inte blev hindrade av 

inspelningen under intervjuens gång. Transkribering av inspelningarna skedde efter varje 

intervjutillfälle. 

4.7 Etiskt förhållningssätt 
Forskning är viktigt och nödvändig för både individernas och samhällets utveckling. I studien 

har det varit viktigt att efterfölja vetenskapsrådet etiska riktlinjer vid insamling av det 

empiriska materialet så att respondenterna känner sig trygga och avslappnade. För att skydda 

respondenternas identitet har vi därför tagit ställning till de fyra forskningsetiska principerna 

vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att vi som forskare informerar respondenterna om studiens 

syfte och vad materialets resultat skall användas till (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). 

Det informerades även att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta deltagandet när 

som helst under studiens gång. Samtyckeskravet innebär att respondenterna har lämnat sitt 

medgivande till forskaren vad gäller fortsatt kontakt och deltagande i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). Respondenterna lämnade ett medgivande till oss om 

att delta i studien. Respondenterna har även informerats om möjligheten till att avböja 

medverkandet när som helst. Nämnvärt är att en avböjning under studiens gång inte skall leda 

till några konsekvenser för respondenterna på grund av att det ville medverka från början. 

Dock kan detta ge oss som forskare konsekvenser under studiens gång, på grund av att 

respondenterna valt att medverka från första början  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som samlats in från respondenterna avkodas 

direkt efter utförd intervju.  Den förvaras sedan i säkerhet så att ingen obehörig kan ta del av 

informationen (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). Samtliga ljudinspelningar förvarades 

på ett säkert ställe där ingen obehörig kan komma åt dessa. Vidare har respondenterna fått 

olika benämningar (se tabell 1), där endast uppsatsskrivarna har vetskap om vem som sagt 

vad.  Nyttjandekravet innebär att respondenterna informeras att materialet som samlats in av 

forskarna enbart kommer användas till studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 

2011). Materialet kommer inte användas eller lånas ut för användning utanför studien. Efter 

studiens avslut kommer intervjumaterialet förstöras. 
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De fyra forskningsetiska principerna har informerats till varje respondent vid första kontakten, 

den har även återupprepats vid önskemål. Dessa principer leder till att respondenterna är och 

kommer förbli anonyma för att skydda och respektera personlig samt känslig information som 

inte får nås ut till allmänheten (Bryman, 2011). 

4.8 Tillförlitlighet 
Reliabilitet och validitet är begrepp som säkerställer kvalitén av data som har samlats in och 

används ofta vid diskussioner kring uppsatsers tillförlitlighet (Kylén, 2004). Validitet 

behandlar noggrannheten och precisionen i data, alltså hur forskaren observerar, identifierar 

eller mäter det som är ämnat att mätas. Validitet handlar dessutom om lämpligheten i data 

beträffande forskningsfrågan som skall undersökas, data bör därför vara innehållsrik och 

lämplig för studien. Reliabilitet belyser tillförlitlighet i data och hur säker den är. Genom att 

upprepa datainsamlingen kan det säkerhetsställas huruvida det skulle tillföra samma resultat 

vid andra tillfällen (Kylén, 2004; Denscombe, 2016; Bryman, 2011). 

 

Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för kvaliteten i en kvantitativ undersökning, 

detta för att möjligtvis kunna framföra en beskrivning av den absoluta verkligheten. Dock har 

många forskare diskuterat hur relevanta dessa begrepp är vid kvalitativa undersökningar. Det 

har därför föreslagits att kvalitativa studier bör bedömas och värderas utifrån andra kriterier 

(Bryman, 2011). Egon Guba och Yvonna Lincoln (1994) är några av de forskare som ställer 

sig kritiska till reliabilitet och validitet vid en kvalitativ forskning. Forskarna framför istället 

fyra delkriterier som kan användas för att skapa tillförlitlighet i en kvalitativ forskning. De 

fyra kriterierna består av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. Då studiens metod är kvalitativ, utgick vi ifrån de nämnda kriterierna i vår studie 

för att undersökningen skall anses vara tillförlitlig (Guba & Lincoln, 1994; Bryman, 2011). 

 

Ett trovärdigt resultat skapas då forskningen har utförts i enlighet med de regler och kriterier 

som finns, men även att resultatet rapporteras till de individer som har medverkat i studien 

(Bryman, 2011). I denna studie har vi utgått ifrån de regler och kriterier för en kvalitativ 

undersökning. Vi har dessutom utgått ifrån den tillgängliga informationen som Örebro 

universitet har utgett för en uppsatsskrivning. Respondenterna i vår studie har dessutom fått ta 

del av resultatet för att kunna försäkra oss om att vi inte har missuppfattat deras svar. Då vår 
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studie tar hänsyn till de ovannämnda aspekterna, anser vi att studiens resultat kommer vara 

trovärdig. 

 

Överförbarhet handlar om hur pass lämplig studiens resultat är då den skall överföras till 

andra kontexter, situationer, omgivningar eller miljöer (Bryman, 2011). Eftersom att vi 

utförligt har beskrivit tillvägagångssättet i studien, anser vi att andra forskare har möjlighet att 

utföra en likartad studie på andra individer. Forskaren som utför studien kan då själv bedöma 

om samma resultat uppnås i en annan kontext, situation, omgivning eller miljö. Värt att 

nämna är dock att studiens resultat baseras på respondenternas egna upplevelser och 

erfarenheter. 

 

Pålitlighet motsvarar reliabilitet och innebär att forskaren har varit noggrann i studien vad 

gäller redogörelser för samtliga moment i forskningsprocessen som exempelvis 

problemformulering, urval och analysmetod. Det kan även vara nyttigt att andra kollegor eller 

forskare ser över data som har samlats in (Bryman, 2011). Under studiens gång har vi haft en 

och samma handledare, som har kunnat kritisera och kommentera insamlingen av data. Vi har 

även låtit andra studenter läsa, kommentera och komma med åsikter gällande studien och dess 

material. Studenterna har tidigare erfarenheter i att skriva kandidatuppsatser. Vi anser att detta 

bidrar till en ökad pålitlighet då det inte bara är vi själva som har granskat informationen. 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att forskaren har varit så objektiv som möjligt 

och agerat i god tro. Med andra ord ska forskaren exempelvis inte låta utförandet av 

slutsatserna påverkas av egna värderingar (Bryman, 2011). Då vi har använt oss av 

semistrukurerade intervjuer finns det möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten. Detta 

kan leda respondenten in på nya områden. Vi har tagit ställning till detta genom att båda 

uppsatsskrivare har närvarat i samtliga intervjuer. Intervjuerna har dock utförts av en 

uppsatsskrivare samtidigt som den andre antecknade och såg till att samtalet inte fördes in på 

nya områden samt att frågorna ställdes på ett korrekt sätt. Vi har dessutom haft detta kriterium 

i åtanke under uppsatsens gång. Vi har exempelvis redan från början varit medvetna om våra 

värderingar. Vid genomförande av intervjuguiden har vi därför diskuterat kring frågorna så att 

det minskar chansen till att kunna påverka studiens resultat.  

4.9 Analysmetod 
Det empirska materialet har analyserats genom Interpretativ fenomenologisk analys (IPA). 

Analysmetoden består enligt Back och Berterö (2015) av fyra olika steg vilka är (1) 
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forskarens första möte med texten, (2) identifikation av tema, (3) kluster av överordnade 

teman och (4) genomförande av översiktstabell. Vidare framförs en redogörelse för hur vi i 

varje steg har gått tillväga i analysprocessen. 

 

I det första steget har vi bekantat oss med texten genom att noggrant läsa samtliga 

transkriptioner (Back & Berterö, 2015). I samband med detta har vi noterat olika tankar som 

uppkom vid första mötet med texterna som exempelvis negativitet och förändring. I steg två 

har vi läst samtliga transkriptioner igen och försökt identifiera olika teman som uppkom i 

texterna genom att göra korta utdrag direkt ifrån original data. De olika temana har namngetts 

utifrån texternas sammanhang och innehåll (Back & Berterö, 2015). Samtliga teman som 

framkom i transkriptionerna markerades i olika färger för att underlätta identifikationen av 

varje enskilt tema. Vissa meningar i transkriberingarna kondenserades utan att kärnmeningen 

förlorades. Det som ändrades är en del meningsuppbyggnader som presenteras i resultaten i 

form av citat. Detta gjordes så att läsaren tydligt kan följa med och förstå budskapet. Då vi 

identifierade och fångade upp det väsentliga i texterna formades tjugo olika beskrivande 

teman.  Genom att upprepa steg två ännu en gång kunde de teman som inte passade in eller 

var opassande i relation till frågeställningen uteslutas (Back & Berterö, 2015). Detta 

resulterade i att tio teman ansågs vara relevanta och lämpliga för studiens frågeställning och 

syfte. Den systematiska läsningen gjorde att dessa teman ansågs vara representerade i texterna 

(Back & Berterö, 2015). 

 

I steg tre har vi listat de olika beskrivande teman som har identifierats och sorterat in dem i tre 

kluster. Ett kluster består av olika teman som hör ihop och kan sammanställas, vilket sedan 

tolkas av forskaren och leder till ett överordnande tema (Back & Berterö, 2015). Respektive 

kluster består av tre eller fyra identifierade teman vilket tydligt framförs i tabell 2. Steg fyra är 

en översiktstabell som formas för att få en klar och systematisk bild över de kluster som har 

identifierats. Översikten består av de kluster som utgörs av teman tillsammans med sökord 

och citat (Back & Berterö, 2015). Då vi tydligt har redogjort för hur stegen har framförts, 

anser vi att en översiktstabell med sökord och citat inte behövs och är relevant. Därför har vi 

istället format en tabell med enbart kluster och de tillhörande teman (se tabell 2). 
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5 Resultat  
Nedan presenteras de tre kluster och tillhörande teman som identifierades i analysen och som 

utgör studiens resultat (se tabell 2). Varje klusters tillhörande teman kommer att presenteras 

då det är dessa som utgör tolkningsgrunden för respektive kluster. Avslutningsvis presenteras 

ett sammanfattande resultat. 

Tabell 2. Sammanställd tabell av identifierade kluster med tillhörande teman. 

5.1 Orsaker till konflikter och dess påverkan på arbetsmiljön  

5.1.1 Arbetsuppgifter och arbetsfördelning  

Samtliga respondenter hävdar att arbetsuppgifter och arbetsfördelning orsakar konflikter. 

Respondenterna menar att arbetsuppgifter inte fördelas rättvist. Vissa medarbetare får ta mer 

ansvar än andra, vilket leder till en stressig och negativ arbetsmiljö. En medarbetare uttryckte 

det på följande sätt: 

  

Det kan handla om arbetsuppgifter, hur fördelningen är, en har fått för mycket den andra har 

fått för lite och det här kan stressa upp mig väldigt mycket. Jag upplever att jag måste ta så 

mycket ansvar till skillnad från andra kollegor - Intervjuperson 6 

  

Respondenterna pekar på att arbetsfördelningen kan leda till konflikter då vissa har större 

ansvar än andra. Det kan exempelvis medföra att misstag på arbetsplatsen sker då 

medarbetarna känner sig överbelastade med arbetsuppgifter, som i sin tur leder till att 

konflikter uppstår. Konflikter kan dessutom uppstå beroende på hur arbetsuppgifterna utförs. 

En av respondenterna beskriver det såhär:  

  

Jag kanske anser att en viss arbetsuppgift skall utföras på ett visst sätt medens min kollega 

tycker att den ska utföras på ett annat sätt. Vi har ju självklart riktlinjer för hur större saker och 

ting skall skötas men sådana småsaker kan irritera och skapa konflikter - Intervjuperson 4 

Kluster Teman 

Orsaker till konflikter och dess påverkan 

på arbetsmiljön 

 

 Arbetsuppgifter och arbetsfördelning 

 Brist på kommunikation 

 Personligheter och bakgrund 

Inneffektiv konflikthantering och dess 

påverkan på arbetsmiljön i form av 

arbetslust och hälsa 

 Ineffektiv konflikthantering gör att medarbetarna tar initiativ 

 Ineffektiv konflikthantering gör att flera blir indragna  

 Ineffektiv konflikthantering minskar arbetsmotivationen 

 Ineffektiv konflikthantering påverkar medarbetarnas välmående 

negativt 

Chefens/ledarens betydelse för 

arbetsmiljön 

 

 Att ta ansvar vid konflikthantering 

 Vikten av bra ledarskap vid konflikthantering 

 Viktiga ledaregenskaper enligt medarbetarna 
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Utförandet av arbetsuppgifter kan skapa konflikter och oenigheter på arbetsplatsen. 

Respondenterna pekar på att det finns riktlinjer på arbetsplatsen vad gäller utförande av större 

arbetsuppgifter. Mindre arbetsuppgifter som exempelvis brukarnas mat- och dryck rutiner, är 

något som utförs på olika sätt beroende på vem det är som utför arbetsuppgiften. I sin tur 

leder detta till att konflikter uppstår.  

Medarbetarnas arbetsmiljö påverkas negativt då mycket stress och oenigheter finns, som 

drabbar gemenskapen bland arbetskollegorna. Detta kan bidra till att medarbetarna inte vill 

komma till arbetsplatsen, då de kommer till arbetsplatsen vetandes om att andra kollegor inte 

utför sina arbetsuppgifter korrekt. I samband med detta upplever dem att de möjligtvis 

kommer behöva ta sig an arbetsuppgifterna som inte utförs korrekt. Arbetsmiljön påverkas 

alltså negativt då medarbetarna själva redan har tillräckligt med ansvar och förpliktelser.  

5.1.2 Brist på kommunikation 

Samtliga respondenter nämner att orsaken till de flesta konflikter är kommunikationsbrist. 

Konflikter kan alltså enligt respondenterna uppstå på grund av kommunikationsbrist i hela 

verksamheten, som exempelvis mellan chef/ledare och medarbetare Detta kan leda till att 

viktig information inte nås fram till mottagaren eller att missförstånd uppstår vad gäller 

arbetsfördelning och arbetsuppgifter. Två respondenter förklarar det så här: 

 

Jag anser att konflikter ofta uppstår på arbetsplatsen på grund av brist på kommunikation. När 

man inte kommunicerar med varandra kan det bli missförstånd. En viss person kan exempelvis 

ha blivit tillgiven en viss uppgift och inte uppfattat att den ska göra uppgiften osv – 

Intervjuperson 7 

  

Konflikter uppstår främst på grund av brist på kommunikation och då i huvudsak mellan 

chefen och oss som jobbar på golvet - Intervjuperson 3 

Respondenterna upplever att kommunikationsbrist på arbetsplatsen kan leda till missförstånd 

som i sin tur skapar konflikter. Genom respondenternas uttalanden tolkar vi det som att 

kommunikationen är en viktig nyckelfaktor vad gäller orsaken till konflikter och dess 

uppkomst. Arbetsmiljön drabbas när kommunikationen är bristande. Då kommunikationen är 

effektiv skapar det en positiv framförhållning hos medarbetarna vilket förbättrar arbetsmiljön 

genom minskad stress och en starkare gemenskap bland arbetskollegorna.   

  

En begränsad kommunikation gör att det inte blir lika bra flöde mellan oss arbetskollegor. 

Det jag också vill säga är att det inte bara kan drabba kollegorna det kan också drabba 

brukarna - Intervjuperson 2 
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Respondenterna hävdar att kommunikationsbrist påverkar arbetsflödet som exempelvis hur 

arbetet skall utföras eller fördelas. Detta drabbar gemenskapen där kollegorna och patienterna, 

så kallade brukare, påverkas negativt. Medarbetaren kan exempelvis få otydlig eller 

otillräcklig information från sändaren om vad som tidigare har gjorts eller vad som skall göras 

hos brukaren.  

 

Den bristande gemenskapen kan påverka arbetsmiljön negativt. Exempelvis då det finns 

kommunikationsbrist och arbetsuppgifter som inte sker på ett underlättande samt effektivt  

sätt. Detta medför stress och minskat engagemang hos respondenterna. 

5.1.3  Personligheter och bakgrund 

Majoriteten av respondenterna anser att olika personligheter och bakgrunder på arbetsplatsen 

orsakar konflikter, vilket påverkar arbetsmiljön negativt. Det finns exempelvis kollegor med 

andra personligheter och värderingar, vilket i sin tur kan skapa konflikter. En respondent 

uttrycker det såhär: 

 

Det kan vara så att två individer har olika personligheter och detta kan göra att konflikter uppstår 

eftersom… jaa de är svårt att förklara. Men det kan vara så att de har olika värderingar, 

personligheter och bakgrunder som kan skapa en konflikt - Intervjuperson 2 

Konflikter kan enligt majoriteten av respondenterna uppstå då arbetsplatsen består av 

individer med olika bakgrunder, personligheter och värderingar. Olika individer har olika 

uppfattningar, erfarenheter och attityder. Detta leder exempelvis till att de har olika åsikter 

och tankar kring arbetsuppgifter och hur de skall utföras, vilket drabbar gemenskapen.  

Jag är väldigt social som person och jag gillar att lyssna och prata med dem äldre. Det kan ju 

finnas andra kollegor som inte är lika sociala som mig och det kan göra att någon brukare kan 

”favorisera” mig och blir glad när jag kommer till jobbet - Intervjuperson 8 

En av respondenternas arbetsuppgifter är social samvaro, vilket innebär att lyssna och prata 

med brukarna, men även att göra andra aktiviteter som att exempelvis gå på promenader och 

fika tillsammans med brukarna. Utifrån respondenternas uttalanden tolkar vi det som att vissa 

arbetskollegor prioriterar olika mindre arbetsuppgifter, beroende på olika personligheter och 

bakgrunder som de innehar. Som exempelvis att arbetskollegor antingen väljer att gå på 

promenad med en brukare eller tömma diskmaskinen, vilket sin tur kan skapa konflikter. 

Konflikter uppstår alltså då olika arbetskollegor har olika tankar, värderingar, beteenden, 

åsikter, erfarenheter och uppfattningar. 
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5.2 Ineffektiv konflikthantering och dess påverkan på arbetsmiljön i form 

av arbetslust och hälsa 

5.2.1 Ineffektiv konflikthantering gör att medarbetarna tar initiativ 

Majoriteten av respondenterna menar att konflikter oftast är olösta eller hanteras ineffektivt på 

deras arbetsplats. Vissa av respondenterna har exempelvis försökt lösa en pågående konflikt 

direkt med den andra parten, vilket har lett till negativa konsekvenser då det exempelvis finns 

kollegor med olika personligheter och bakgrunder. En av respondenterna beskriver sin 

upplevelse såhär: 

  

Jag försökte ta tag i problemet med personen i fråga, men de löstes inte utan fortsatte bara bli 

värre. Konsekvenserna blev ju inte bra av det här och det förvärrade hela situationen, det 

eskalerade för att jag konfronterade personen. Personen tog ju det här helt fel de var ju inte så 

jag menade, jag ville ju inte bråka jag ville ju bara lösa konflikten - Intervjuperson 4 

  

Enligt majoriteten av respondenterna kan ett initiativtagande från medarbetarna påverka 

arbetsmiljön negativ då relationen mellan de inblandade försämras, vilket i sin tur kan skapa 

irritationer som leder till stress och oro. Det finns även exempel där initiativtagandet av 

konflikten har skett genom medarbetarna, vilket har visat sig vara framgångsrikt. En av 

respondenterna beskriver det såhär: 

  

Vi som jobbar här har arbetat med varandra så pass länge att man har kommit varandra väldigt 

nära. Vi vet vad som påverkar andra positiv och negativt. Vi brukar kunna lösa det mellan 

varandra, prata ihop oss och säga vad vi tycker. Det blir ju självklart viktigt att chefen också 

ska ta initiativ om det behövs för det kan ju finnas andra situationer där olika personligheter 

krockar - Intervjuperson 7 

  

Konflikter har i denna situation hanterats på ett främjade sätt eftersom att arbetskollegorna 

förstår varandra och känner till varandras personligheter och värderingar, vilket skapar en 

trygghet. Dock kan vi genom respondentens uttalande tolka vikten av chefen/ledarens 

eventuella ansvarstagande och initiativ om det behövs då chefen/ledaren antas inneha kunskap 

kring en god konflikthantering.  

5.2.2 Ineffektiv konflikthantering gör att flera blir indragna 

Samtliga respondenter upplever att olösta och ineffektivt hanterade konflikter inte bara 

drabbar de inblandade, det drabbar även hela arbetslaget. Samtliga arbetsplatser har så kallade 

arbetsplatsträffar (APT). Medarbetarna kan då ta upp oenigheter, planering och annat som de 

anser är viktigt att belysa, exempelvis konflikter. Samtliga respondenter menar att flera blir 
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indragna då någon kollega väljer att ta upp en konflikt på APT. Det kan exempelvis leda till 

att resten av arbetslaget blir tillsagda av chefen/ledaren för att personen i fråga inte skall bli 

uthängd. Resten av arbetslaget blir negativt påverkade av detta då de får ta negativ kritik, trots 

att de inte är inblandade i konflikten. Flera medarbetare kan dessutom bli indragna i 

konflikten när parterna inte väljer att antingen gå till chefen/ledaren, eller lösa det direkt med 

personen i fråga. Två av respondenterna uttrycker det såhär: 

 

Jag har märkt är att andra personer som inte är inblandade i konflikten kan dras in i konflikten 

ändå, genom att de som är inblandade inte tar det med chefen direkt eller med varandra. 

Istället går de och sprider det här vidare och det kan göra att det irriterar flera som konflikten 

når ut till så att säga - Intervjuperson 7 

  

Eller så tar de upp det på APT, då kan chefen nämna konflikten till alla utan att nämna namn 

och rikta det mot alla som inte har något med konflikten och göra, man kan ta åt sig – 

Intervjuperson 4 

  

Respondenterna menar att konflikten blir större när flera blir inblandade. Det kan påverka 

medarbetarna på ett negativt sätt och irritera hela arbetslaget, därav minskad arbetslust. Detta 

sker exempelvis då chefen tar upp konflikten på APT som enligt respondenterna endast bör 

tas upp med de inblandade parterna. Olösta och ineffektiva konflikthanteringar på 

arbetsplatsen drabbar även brukarna. Exempelvis beskriver en av respondenterna hur brukarna 

kan påverkas av en olöst arbetskonflikt. 

 

Fast samtidigt så påverkas ju brukarna också, de liksom känner ju av miljön om det är stelt 

och kallt bland personalen så påverkas dem också av det - Intervjuperson 3 

 

Vidare tolkar vi att brukarna kan påverkas indirekt. Brukarna kan känna av den negativa 

stämningen på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan få dem att bli oroliga eller obekväma av 

medarbetarnas negativa arbetsmiljö. 

5.2.3 Ineffektiv konflikthantering minskar arbetsmotivationen 

Alla respondenter uttrycker att arbetsmotivationen sjunker vid olösta och ineffektivt hanterade 

konflikter. Respondenterna har tidigare haft en positiv inställning och arbetsmotivation, dock 

har dessa avtagits med tiden. Samtliga respondenter upplever en minskad arbetsmotivation då 

arbetsplatsen innehar olösta och ineffektiva konflikthanteringar. Exempelvis beskriver en av 

respondenterna tydligt hur arbetsmotivationen har påverkats av en olöst arbetskonflikt. 

  

Jag gick liksom till jobbet med värsta positiva inställningen och jag var full av energi.  Men 

nu drar jag mig från att gå till arbetet. Jag känner att det inte är värt, jag finner ingen 

motivation – Intervjuperson 7 
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Enligt respondenten minskar arbetsmotivationen på grund av negativitet på arbetsplatsen i 

form av olösta konflikter, eller dess ineffektiva hantering mellan arbetskollegor och 

chefer/ledare som påverkar det dagliga arbetet. Att inte vara lyhörd vid en konflikthantering 

påverkar också arbetsmotivationen. Respondenterna kan uppleva stress och ångest vilket 

påverkar hälsan och arbetsmotivationen negativt. 

  

Vid en konflikt kan det hända att ingen förstår vad jag menar eller inte förstår att jag behöver 

ett svar och alla är på mig. Då kan jag tappa motivationen, jag kan känna mig jätte nere och 

stressad - Intervjuperson 8 

  

När konflikter inte hanteras, eller hanteras ineffektiv, minskar arbetsmotivationen. Då 

arbetsmotivationen sjunker kan det leda till att arbetsuppgifter inte utförs helhjärtat. Detta kan 

leda till negativa påföljder för medarbetarna, brukarna och arbetsplatsen. Exempelvis kan 

medarbetarna på grund av minskad arbetsmotivation utföra arbetsuppgifterna halvdant, vilket 

i sin tur påverkar brukarna. Då brukarna blir drabbade påverkas verksamheten i form av 

exempelvis klagomål, synpunkter och anmälan.  

5.2.4 Ineffektiv konflikthantering påverkar medarbetarnas välmående negativt 

Alla respondenter poängterar att deras välbefinnande påverkas av konflikter som inte hanteras 

alls, eller hanteras ineffektivt. Respondenterna upplever att det tar på deras krafter vilket leder 

till minskat arbetsengagemang och produktivitet. Exempelvis beskriver två av respondenterna 

tydligt hur välbefinnandet har påverkats av en ineffektivt hanterad arbetskonflikt: 

  

Jag har tidigare varit med om en konflikt på arbetsplatsen och det ledde till att jag var tvungen 

att sjukskriva mig. Konflikten påverkade mig så negativt att jag inte ens ville gå till jobbet för 

att jag inte ville se en specifik arbetskollega - Intervjuperson 4 

  

Det är väldigt krävande, det tar mycket på kraften. Det är den dåliga hanteringen i konflikten 

som gör att man tappar arbetslust och kraft till själva arbetsuppgiften. Det är jobbigt, 

jättejobbigt - Intervjuperson 5 

  

Respondenterna menar att arbetskonflikter och dess hantering påverkar deras välbefinnande 

negativt. Exempelvis har detta lett till sjukskrivningar och omplaceringar. Detta är väldigt 

krävande för respondenterna som upplever att det tar på deras krafter och välmående då 

konflikter inte hanteras på ett främjande sätt.  
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5.3 Chefens/ledarens betydelse för arbetsmiljön 

5.3.1 Att ta ansvar vid konflikthantering          

Samtliga respondenter anser att chefer/ledare bör ta ett större ansvar vid konflikthantering och 

finnas vid behov. De anser att konflikten då kan lösas på ett ordentligt och långsiktigt sätt. 

Trots att respondenterna ibland har försökt hantera konflikten själv, vore det bättre om 

chefen/ledaren också tog tag i den, då det har lett till negativa påföljder. Det framkommer 

även situationer där medarbetarna själva har tagit ansvar och hanterat konflikten. Dock 

framkommer det att chefen/ledaren trots detta bör finnas tillgänglig som ett stöd vid behov. 

Åtgärder som exempelvis sjukskrivningar, omplaceringar eller uppsägningar kan i många fall 

enligt respondenterna vara onödiga och skulle kunna undvikas om chefen tog ett större 

ansvar. Detta då det inte alltid har slutat bra när respondenterna själva har försökt lösa 

konflikten, istället har negativa konsekvenser uppstått.  

  

Jag tycker att chefen eller ledaren skall ta tag i konflikten och fixa den på något sätt även om 

personalen kan lösa det mellan varandra. För det kan ju faktiskt vara så att konflikten annars 

återkommer – Intervjuperson 6 

 

Majoriteten av respondenterna menar att konflikterna oftast inte blir hanterade när de väljer 

att lösa dem på egen hand. De personer som är inblandade i konflikten får oftast en försämrad 

relation. Exempelvis menar respondenterna att tryggheten, lojaliteten och tilliten minskar för 

varandra. Dessa brister gör att relationerna blir infekterade och konflikter kan återkomma. En 

av respondenterna beskriver det såhär: 

  

Konflikterna löses inte, det blir liksom bara värre och värre. Eftersom inte första konflikten 

har lösts sig blir det värre när det uppstår en ny konflikt. Då byggs den på den andra konflikten 

och så håller det på så, det blir liksom kaka på kaka.  Några utav oss har ju försökt att lösa 

saker och ting självständigt men när man har försökt för många gånger utan att det blir en 

långsiktig förbättring, då blir man trött och man orkar inte bry sig längre - Intervjuperson 3 

  

Enligt samtliga respondenter skulle arbetsmiljön alltså förbättras markant om chefen/ledaren 

tog ett större ansvar vid hantering av konflikter och fanns där vid behov. Konflikterna som 

hanteras kan innebära ett långsiktigt förbättringssätt, vilket gör att medarbetarna har en positiv 

inställning till att komma till arbetsplatsen och utföra sina arbetsuppgifter. 

5.3.2 Vikten av bra ledarskap vid konflikthantering   

Enligt samtliga respondenter är det viktigt med ett bra ledarskap vid konflikthantering. Detta 

kan leda till att konflikten löser sig permanent. Majoriteten av respondenterna upplever att 
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deras chef/ledare inte hanterar konflikter på ett effektivt sätt. En av respondenterna förklarar 

det såhär: 

Jag tycker inte att konflikter har löst sig bra, chefen har inte varit delaktig i lösning av 

konflikter. Chefen undviker konflikter och kan till och med undvika att komma upp till 

våningen för att inte ta del av den eller blanda sig in i den - Intervjuperson 2 

  

Majoriteten av respondenterna anser alltså att cheferna/ledarna undviker konflikter på 

arbetsplatsen. Respondenterna upplever dessutom att chefen/ledaren för över ansvaret tillbaka 

till medarbetarna när det gäller att hantera konflikter, vilket leder till stress, oro och ökad 

arbetsbelastning vilket påverkar arbetsmiljön negativt. Enligt respondenterna kan detta 

undvikas om chefen/ledarna tar tag i sitt ansvarsområde vad gäller konflikthantering på 

arbetsplatsen. Enligt samtliga respondenter blir det därför betydelsefullt att chefen/ledaren har 

en god ledarskapsförmåga. En av respondenterna uttrycker sig såhär: 

 

Jag tror att jag skulle kunna prata för alla på min gamla enhet när de handlar om att konflikten 

måste lösas genom en bra ledare som har en bra förståelse och kommunikationsförmåga. En 

chef som liksom kan kompromissa så att dem som har konflikter kan släppa sina åsikter lite 

och mötas halvvägs – Intervjuperson 4 

  

Samtliga respondenter anser även att ett bra ledarskap vid konflikthantering uppstår genom 

god samarbetsförmåga, att chefen/ledaren lyssnar och förstår vart grundproblemet i konflikten 

har uppstått. Respondenterna kan då uppleva en trygghet och känna sig respekterade samt 

betydelsefulla för arbetsplatsen. Att kunna hantera det professionellt är dessutom viktigt då 

samtliga respondenter menar att ansvaret för konflikthantering på arbetsplatsen ligger hos 

chefen/ledaren. 

 

Framförallt så ska dem lyssna och förstå var problemet uppstår, men också om det är ett 

upprepande problem. Ledaren ska hantera det på ett professionellt sätt genom att prata med 

personerna i fråga - Intervjuperson 1 

  

En ytterligare faktor vad gäller ett bra ledarskap i en konflikthantering, är att hanteringen av 

konflikten skall vara situationsanpassad, detta då medarbetarna arbetar inom äldreomsorgen. I 

deras yrkesroll tar de hand om äldre människor och hjälper dem i deras vardag med 

exempelvis medicinering, vård och skötsel samt social samvaro. En respondent förklarar det 

såhär:  

Jag tycker att chefen och ledaren skall hantera konflikten beroende på vilken situation det är. 

Vi jobbar ju med människor och det kan handla om så mycket saker och varje patient har ju 

sina behov och varje medarbetare har sitt sätt att arbeta på, så jag tycker att man skall utgå 

ifrån situationen och ta konflikten därifrån - Intervjuperson 1 
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Situationsanpassad hantering av konflikter är enligt medarbetarna viktigt för ett bra ledarskap. 

Detta leder till en ökad trygghet och tillit vad gäller chefens/ledarens kompetens och 

konflikthanteringsätt, då chefen/ledaren agerar utefter både de inblandade och resterande 

kollegors bästa. 

5.3.3 Viktiga ledaregenskaper enligt medarbetarna 

Samtliga respondenter tar upp olika ledaregenskaper som de anser är viktiga att inneha och 

som kan generera en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Medarbetarna anser att en chef/ledare 

skall vara lyhörd vid en konflikthantering och dessutom kunna vara en förmedlare då två 

kollegor exempelvis inte kan framföra sina åsikter till varandra på ett förståndigt sätt. 

 

En ledare skall vara lyhörd och kunna förmedla orden mellan två kollegor om dem inte kan 

prata på ett sätt så att de förstår varandra. Ibland kan det ju vara så att man förstår varandra fel 

eller att man har agg emot varandra och inte ens vill förstå den andra personen, vissa kan ju 

vara envisa och gå in med den inställningen när man ska lösa en konflikt, att ”jag har rätt” – 

Intervjuperson 8 

  

Respondenterna anser alltså att chefen/ledaren skall kunna agera som en tredje person vid en 

konflikthantering. Samtliga respondenter anser dessutom att chefen/ledaren skall vara neutral, 

rättvis och inte ta någons parti i konflikten, som att exempelvis favorisera någon part. En av 

respondenterna beskriver det såhär: 

  

En chef ska vara ledare och den ska inte vara rädd för personalen. Den ska inte favorisera 

någon i personalen. Den ska kunna ta tag i saker och ting och inte vara en mes– 

Intervjuperson 5 

  

Alla respondenter uttrycker dessutom att en chef/ledare bör ha ett pedagogiskt förhållningssätt 

vid lösning av konflikter. Enligt respondenterna är det viktigt att chefen/ledaren kan utbilda 

och informera gällande hur en konflikt skall hanteras och hur medarbetarna skall gå tillväga. 

Det är dessutom viktigt att chefen/ledaren kan informera och lära vad gäller arbetsplatsens 

riktlinjer och ståndpunkter. Detta kan minska onödiga omplaceringar och uppsägningar då 

ledaren på ett pedagogiskt sätt lär medarbetarna hur arbetet går till och vilka regler som 

gäller.   

En pedagogisk förmåga ska ledaren ha så att parterna kan förstå varandra utifrån exempelvis 

andra perspektiv. Det handlar ju också om att förmedla arbetsplatsens riktlinjer, regler, 

konsekvenser och så vidare. Det handlar ju också om att kunna skapa en gemensam 

arbetskultur och sätta upp gemensamma mål som vi medarbetare skall sikta mot. Det är därför 

viktigt att ledaren har den pedagogiska förmågan så att ledaren vet vårt bästa så att vi genom 
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ledaren kan lära oss men också utvecklas i arbetet och det är ju självklart ledaren som ska föra 

in oss i den riktningen – Intervjuperson 1  

  

Enligt respondenterna är det alltså viktigt vad gäller chefen/ledarens pedagogiska 

förhållningssätt. Medarbetarna vill lära sig och utvecklas i arbetet, vilket kan ske i form av 

konflikter som hanteras på ett främjande sätt. Det är även enligt samtliga respondenter viktigt 

att chefen/ledaren innehar en social kompetens i form av bra kommunikationsförmåga. 

Chefen/ledaren skall dessutom kunna delegera ut olika arbetsuppgifter på ett pedagogiskt sätt 

så att medarbetarna upplever delaktighet och inflytande samtidigt som de strävar efter ett 

gemensamt mål. 

  
5.4 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att konflikter orsakas av arbetsuppgifter och dess 

fördelning. Konflikter kan uppstå av att arbetsuppgifterna är otydliga och ogenomförda. 

Konflikterna uppstår dessutom i relation till utförande av arbetsuppgifter. Arbetsfördelningen 

kan upplevas som orättvist fördelad och medarbetarna upplever att de får göra mer än andra, 

vilket ökar arbetsbelastningen. Kommunikationsbristen är den största nyckelfaktorn vad gäller 

orsaken till konflikter. Konflikterna uppstår på grund av att viktig information inte når fram 

eller tas emot. Då detta sker ökar risken för missförstånd och otydligheter. En ytterligare 

orsak till konflikter är olika personligheter och bakgrunder. Konflikter uppstår då olika 

personligheter, värderingar, åsikter, erfarenheter, uppfattningar, bakgrunder och beteenden 

finns bland kollegorna inom äldreomsorgen. Samtliga faktorer som orsakar och i sin tur 

skapar konflikter påverkar arbetsmiljön negativt på arbetsplatsen i form av exempelvis dåliga 

relationer, stress, irritationer och en oorganiserad arbetsplats.   

 

Resultatet visade även att konflikter inte hanteras effektivt inom äldreomsorgen enligt 

majoriteten av medarbetarna. Enligt majoriteten av medarbetarna är det viktigt vad gäller 

initiativtagandet i konflikthanteringen. Majoriteten av medarbetarna anser att ett 

initiativtagande i konflikthanteringen har påverkat deras arbetsmiljö negativ.  Detta då 

relationen mellan de inblandade försämras eftersom att arbetskollegor inom äldreomsorgen 

har olika personligheter och bakgrunder. Vid god personlighetskännedom till andra kollegor 

kan det vara främjande att initiativ tas från medarbetarna. Majoriteten av medarbetarna anser 

dock att chefen/ledaren innehar ett bristande ansvarstagande vid konflikthantering. Samtliga 

medarbetare menar även att flera har möjlighet att bli indragna i konflikten vilket bidrar till att 
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konflikten blir större och medarbetare som inte är inblandade, blir ändå indragna i konflikten. 

Medarbetarnas brukare kan också dras in i konflikten då de blir negativt påverkade av 

medarbetarnas olösta och missgynnande konflikthanteringar. I sin tur kan brukarna bli oroliga 

eller obekväma på grund av medarbetarnas negativa arbetsmiljö. Den ogynnsamma 

konflikthanteringen påverkar alltså arbetsmotivationen negativt då vissa konflikter inte 

hanterats eller hanteras ineffektivt. Medarbetarnas välbefinnande påverkas negativt av olösta 

konflikter eller konflikter som hanteras ineffektivt, då det tar på deras krafter. Detta leder till 

ett minskat arbetsengagemang, sjukskrivningar och omplaceringar. Dessa faktorer påverkar 

medarbetarnas arbetsmiljö negativt i form av minskad arbetslust och negativt välmående. 

Exempelvis leder det till irritationer, stress, minskad arbetsmotivation, ångest och oro.  

 

Slutligen visar resultatet att chefer/ledare bör ta mer ansvar och finnas vid behov gällande 

konflikthanteringen inom äldreomsorgen. Detta kan leda till en långsiktig konflikthantering, 

då konflikter som hanteras av medarbetarna ofta är återkommande. Vid konflikthanteringen är 

det viktigt med ett bra ledarskap som kan leda till att konflikter löser sig permanent. 

Chefen/ledaren bör inte undvika konflikter på arbetsplatsen då det leder till stress, oro och 

ökad arbetsbelastning. Ett bra ledarskap består av lyhördhet, samarbetsvilja och förståelse av 

grundproblemet vilket kan leda till att medarbetarna får en ökad trygghet, känner sig 

respekterade samt betydelsefulla för arbetsplatsen. Situationsanpassad konflikthantering ingår 

också i ett bra ledarskap, detta då medarbetarna har olika arbetssätt och personligheter. Då 

konflikthanteringen är situationsanpassad ökar medarbetarnas trygghet och tillit till 

chefen/ledaren. Medarbetarna anser dessutom att chefen/ledaren bör inneha viktiga 

ledaregenskaper som att vara en förmedlare vid en konflikthantering och inneha en god 

kommunikationsförmåga. Även egenskaper som att vara lyhörd, rättvis och neutral 

framkommer också. Nyckelaspekten är egenskapen att inneha ett pedagogiskt förhållningssätt 

vid konflikthantering då medarbetarna kan utvecklas, lära sig, känna sig delaktiga och sträva 

mot ett gemensamt mål. Dessa faktorer bör chefen/ledaren enligt medarbetarna ta hänsyn till 

vid en konflikthantering. Chefen/ledaren har en stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö 

genom utveckling, utbildning, lärande och målsättning. 
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6 Diskussion 

I nedanstående kapitel kopplas teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning till det 

empiriska resultatet i form av en resultatdiskussion. Därefter förs en diskussion kring studiens 

metod och undersökningens betydelse för yrkesutövning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att skapa en fördjupad förståelse och kunskap gällande 

konflikthantering inom äldreomsorgen. Studien har grundat sig i medarbetarnas upplevelser 

kring konflikthantering på deras arbetsplats. Studien kan möjligtvis användas av chefer/ledare 

inom äldreomsorgen för att kunna förbättra konflikthanteringen på arbetsplatsen. 

 

Medarbetarna inom äldreomsorgen hävdar att det finns olika orsaker till varför konflikter 

uppstår på arbetsplatsen. Brist på kommunikation är den största orsaken till att konflikter 

uppstår på medarbetarnas arbetsplats. Detta stämmer överens med tidigare forskning. Flera 

forskare pekar på att konflikter oftast uppstår på grund av kommunikationsbrist (Cook & 

Johnston, 2008; Lundin & Jordan, 2001; Newson, 2010; Pavlakis et al., 2011). I resultatet 

framgick det att medarbetarnas arbetsmiljö påverkas negativt av kommunikationsbrist En 

negativ arbetsmiljö kan möjligtvis undvikas då kommunikationen på arbetsplatsen är effektiv. 

Enligt Newson (2010) kan kommunikation potentiellt minska stressfaktorer och klagomål 

samtidigt som det skapar goda relationer och motivation på arbetsplatsen, därav minskad 

konfliktmiljö.  

  

Vidare visar resultatet att konflikter orsakas av arbetsuppgifter. Konflikterna har uppstått av 

att arbetsuppgifterna inte utförs ordentligt eller att de inte fördelas rättvist, det vill säga att 

vissa medarbetare får ta mer ansvar än andra. Detta styrks av Pavlakis et al. (2011)  som 

menar att de vanligaste konflikterna uppstår i brist på tydliga arbetsbeskrivningar, 

ansvarsområden och organisatoriska problem som, resursbrist, hög stressnivå och osäkerhet i 

arbetet. Vidare kan det associeras till konfliktformen tvister, vilket kan vara återkommande 

teman som exempelvis arbetssätt och arbetsfördelning (Jordan, 2015). Det kan även ses som 

en sakkonflikt. Denna konflikttyp kan handla om vilka arbetsuppgifter som skall prioriteras på 

arbetsplatsen (Granér, 1994). Medarbetarna anser dessutom att kommunikationsbristen i 

verksamheten leder till missförstånd, vilket uppstår när viktig information inte nås fram. Det 

kan handla om olika typer av missförstånd som exempelvis hur arbetet skall fördelas eller 

utföras. Enligt Ohlsson (1995) ses detta som missuppfattningskonflikter, vilket uppstår då 
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individer exempelvis inte vet tillräcklig om andras arbetsuppgifter.  Därför är det viktigt med 

goda introduktions-, informations-, och kommunikationsinsatser i verksamheten för att kunna 

förhindra dessa missförstånd (ibid.).   

 

Slutligen framför medarbetarna att olika personligheter, bakgrunder, värderingar och 

beteenden orsakar konflikter på arbetsplatsen. Konflikterna uppstår då personligheterna 

krockar mellan kollegorna, de upplever att andra kollegor beter sig på ett annorlunda sätt som 

skiljer sig från medarbetarnas egna personligheter, värderingar, bakgrunder och beteenden. 

Cook och Johnston (2008) instämmer och hävdar att konflikter uppstår på grund av bristande 

arbetsrelationer. Enligt Jordan (2015) kan dessa typer av konflikter ses som 

relationskonflikter. Här blir det aktuellt att parterna arbetar med relationen, så att en 

ömsesidig förståelse kan uppnås. I resultatet framförs det även att konflikter inom 

äldreomsorgen uppstår på individnivå, relationsnivå och systemnivå (Jordan, 2015). En 

förbättrad kommunikation i hela verksamheten skulle kunna förhindra samtliga orsaker till 

konflikter och hur dessa uppstår. 

  

Resultatet tyder på att majoriteten av medarbetarna anser att konflikthanteringen hanteras 

negativt inom äldreomsorgen. Enligt medarbetarna blir de som inte är involverade i 

konflikten, ändå indragna. Detta leder till negativa konsekvenser då chefen/ledaren väljer att 

lyfta fram konflikter i en öppen miljö utan att ta hänsyn till resterande arbetskollegor, som 

inte är inblandade i konflikten.  Denna ledarskapsstil kan associeras med den dominanta- och 

undvikande ledarskapsstilen som Rahim (2002) och Choi (2013) har utvecklat. Dessa 

ledarskapsstilar innebär mindre omsorg och omtanke kring sina medarbetares känslor och 

tankar, vilket leder till att medarbetarna känner sig odugliga på arbetsplatsen. 

Ledarskapsstilarna medför plats för oenighet och konkurrensbeteenden eftersom individer 

hanterar konflikter öppet på arbetsplatsen, vilket kan påverka harmonin och interpersonella 

relationer negativt inom gruppen och organisationen. Enligt Larsen (2002) är det 

chefen/ledarens ansvar att främja ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen.  Cook och 

Johnston (2008) styrker resultatet och anser att en chef/ledare med ett bra ledarskap ska ha 

förståelse om hur konflikter bör hanteras och vem som ska blandas in i konflikten och dess 

hantering. 

 

Majoriteten av medarbetarna upplevde dessutom att chefer/ledare inte hanterar konflikter på 

ett konstruktivt sätt. Vidare framkom det att medarbetarna själva försökt hantera konflikter på 
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grund av att chefen/ledaren har undvikit att ta ansvar och lösa konflikten, vilket bidrog till 

negativa konsekvenser. En ledarskapsstil som kan kopplas till detta är Saeed et al., 

(2014)  ledarskapsstil laissez-fair. Denna ledarskapsstil innebär att ledaren hanterar konflikten 

genom att avstå från den och låta medarbetarna hantera konflikten på egen hand. 

Medarbetarna påpekade även att relationen till chefen/ledaren försämrades på grund av hens 

ledarstil. Att hantera konflikter utan chefen/ledaren löper en stor risk till att medarbetarna 

hamnar i en destruktiv konflikthantering. Det uppstår en frustration och dålig stämning mellan 

arbetskollegorna där konflikten riskerar att bli värre än nödvändigt (Larsen, 2002; Ekstam, 

2000). 

  

Vidare framkommer det i resultatet att konflikter minskar medarbetarnas arbetsmotivation 

genom olösta och ineffektiva konflikthanteringar på arbetsplatsen. Detta kan leda till negativa 

konsekvenser för arbetsplatsen, medarbetarna och brukarna. Brukarnas omvårdnad påverkas 

när vissa arbetsuppgifter inte utförs korrekt av medarbetarna på grund av minskad 

arbetsmotivation. I resultatet framgick det även att konflikter och dess hantering påverkar 

medarbetarnas välmående negativt, vilket blir problematiskt då de inte vill vara kvar på 

arbetsplatsen. Almost et al. (2010) anser att en god arbetsmiljö med positiva relationer leder 

till att medarbetarna vill stanna kvar på arbetsplatsen. Dessutom betonar Choi (2013) likt 

Ekeland (2006) att konflikter som inte hanteras kan påverka harmonin, interpersonella och 

mänskliga relationer negativt inom arbetslaget och organisationen. Medarbetarna belyser att 

konflikter som inte hanteras, hanteras illa eller hanteras destruktivt kan skapa osäkerhet, 

rädsla, stress och dåliga relationer på arbetsplatsen. Vidare kan detta försvåra 

kommunikationen mellan medarbetare och medarbetare eller medarbetare och chefer/ledare. 

Att kunna kommunicera blir ett hinder då harmonin, interpersonella och mänskliga relationer 

drabbas av olösta och ineffektiva konflikthanteringar.  

  

Resultatet visar att chefer/ledare bör ta ett större ansvar och finnas vid behov vad gäller 

konflikter och hur dessa bör hanteras. Enligt medarbetarna kan detta leda till ett hållbart 

konflikthanteringssätt som gör att samma eller liknande konflikter inte återkommer, vilket 

resulterar i en förbättrad arbetsmiljö. Cook och Johnston (2008) instämmer att 

konflikthanteringen är chefens/ledaren ansvar. Då medarbetaren är en av organisationens 

viktigaste resurs bör hänsyn tas till att skapa en god arbetsmiljö. Vidare erhålls det genom en 

god hantering av konflikter, vilket är chefens/ ledarens ansvar (Ohlsson, 1995; Saeed et al., 

2014; Nilsson et al., 2011; Ekstam, 2000) 
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Resultatet påvisar dessutom vikten av ett bra ledarskap vid konflikthantering, vilket enligt 

medarbetarna kan göra att konflikten löser sig permanent. I resultatet framkommer det att 

medarbetarna önskar ett konstruktivt konflikthanteringssätt, då de kan utvecklas i arbetet. 

Enligt resultatet uppnås ett konstruktivt konflikthanteringssätt genom en chef/ledare som tar 

sitt ansvar. Chefen/ledaren skall dessutom kunna kompromissa, där de inblandade kan mötas 

halvvägs och förstå varandra. Detta kan ses som den kompromissande ledarskapsstilen, vilket 

syftar till att ledaren tar hänsyn och finner en gemensam lösning till konflikten. Dock kan det 

genom denna ledarskapsstil bli svårt att få samtliga parter att bli fullständigt nöjda (Rahim, 

2002; Pavlakis et al. 2011). 

   

Resultatet påvisar att chefen/ledarens samarbetsförmåga väger tyngst vad gäller vikten av ett 

bra ledarskap vid konflikthantering. Chefen/ledaren skall exempelvis inneha en god 

kommunikationsförmåga, vara lyhörd och förstå grundproblemet. Enligt medarbetarna bidrar 

detta till ett konstruktivt konflikthanteringssätt. Detta kan förknippas till den integrerade 

ledarskapsstilen som enligt Rahim (2002) är den mest optimala och effektiva ledarstilen vid 

en konflikthantering. Det innebär alltså att chefen/ledaren införskaffar sig nyttig information, 

innehar en bra anpassningsförmåga och uttrycker sig bra. Detta kan relateras till Choi (2013) 

samverkande konflikthanteringssätt. Hanteringssättet kännetecknas av en öppen diskussion 

kring konflikter och dess hantering mellan individerna, det vill säga att gruppen ses som en 

helhet. Enligt Choi (2013) har det samverkande hanteringssättet en positiv inverkan på trivsel 

och arbetsmiljön eftersom att de anställda öppet kan diskutera förslag och framföra sina 

åsikter gällande konflikten. Detta styrks även av Pavlakis et al. (2011) som menar att 

samarbetsstrategin avser att samarbeta med den andre parten för att generera en ”vinna-vinna” 

lösning som gör de inblandade parterna i blir nöjda. Andras intressen är här lika viktiga som 

ens egna intressen i konfliktsituationen. Enligt resultatet och tidigare forskning är de 

ovanämnda och gemensamma ledarsskapstilarna de mest optimala inom äldreomsorgen för att 

generera en konstruktiv konflikthantering. Det som skiljer resultatet ifrån tidigare forskning, 

är medarbetarnas upplevelser i att diskutera konflikter på ett öppet sätt framför andra 

arbetskollegor som inte är inblandade i konflikten. Medarbetarna anser att konflikter skall 

diskuteras på ett öppet sätt, dock enbart emellan de parter som konflikten berör. Medarbetarna 

framför även vikten av att chefen/ledaren skall kunna använda sig av en situationsanpassad 

ledarskapsstil vilket styrks av Saeed et al. (2014), som menar att ledaren bör kunna anpassa 

sitt konflikthanteringsbeteende i relation till den givna situationen. Detta kan enligt resultatet 



45 
 

bidra till en ökad trygghet och tillit vad gäller chefens kompetens och konflikthanteringsätt, 

då konflikterna hanteras utefter medarbetarnas bästa.  

  

Enligt Saeed et al. (2014) är chefen/ledarens egenskaper avgörande vid en konflikthantering 

på arbetsplatsen vilket även medarbetarna poängterar. Enligt resultatet bör en chef/ledare 

inneha egenskaper som god kommunikationsförmåga och lyhördhet vilket styrks av flera 

forskare (Newson, 2010; Friedeman et al. 2000; Wolmesjö, 2005). Enligt Maltén (1998) kan 

kommunikationen mellan ledare och medarbetare ses om en process, dock är det ledaren som 

har nyckelrollen i kommunikationen. Resultatet påvisar dessutom vikten av att inneha 

egenskapen att kunna förmedla och agera som en tredje person vid eventuella konflikter. 

Lennéer-Axelson och Thylefors (2013) instämmer och menar att en chef/ledare har ansvar att 

ingripa i konflikter och agera som en tredje part vid behov. En ytterligare egenskap som är 

viktig för medarbetarna är att chefen/ledaren innehar en neutral position. Detta innebär att 

chefen/ledaren inte skall välja någons parti i en konflikt. Vidare är det därför enligt 

medarbetarna viktigt att chefen/ledaren är rättvis. Almost (2010) styrker detta och betonar 

vikten av att ledaren skall vara rättvis. Medarbetare skall alltså behandlas med respekt från 

högre hierarkier, vilket främjar en god arbetsmiljö med mindre konflikter. Vikten av att 

främja god arbetsmiljö är viktigt för medarbetare i omvårdnaden då konflikter är oundvikligt 

och god arbetsmiljö främjar goda förhållanden (ibid.). 

  

Ett pedagogiskt förhållningssätt visar sig vara en viktig ledaregenskap enligt resultatet. 

Medarbetarna vill att chefen/ledaren skall informera och utbilda vad gäller 

konflikthanteringen på arbetsplatsen. Detta belyser även Ohlsson (1995) som poängterar 

betydelsen av att hantera konflikter på ett pedagogiskt och utvecklande sätt genom att lära ut 

hur konflikter skall hanteras på ett rakt, konstruktivt och öppet sätt. Annars kan det leda till att 

flera blir indragna och konflikten kan spridas okontrollerat. Detta styrks även av Larsen 

(2002) som menar att chefen/ledaren ansvarar för att lägga de grunder, normer, klimat, kultur 

och processer som framkommer hos medarbetarna. Därför har chefen/ledaren ett ansvar 

gällande positiva och negativa utvecklingar på arbetsplatsen. Resultatet konstaterar dessutom 

att medarbetarna vill utvecklas och känna delaktighet samt inflytande i arbetet, vilket sker då 

chefen/ledaren delegerar arbetet på ett pedagogiskt sätt. Detta sker exempelvis genom 

egenskaper så som social kompetens i form av en bra kommunikationsförmåga. Viktigt är 

också budskapet och tydligheten i att medarbetarna skall sträva efter att uppnå ett gemensamt 

mål. Ohlsson (1995) instämmer och hävdar att chefen/ledaren bör inneha pedagogiska 
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talanger vid konflikthantering då de arbetar med organisationsmål och visioner, vilket berör 

utveckling och utbildning. Ohlsson (1995) påpekar att chefen/ledaren skall inneha goda 

ledaregenskaper som exempelvis social kompetens för att medarbetare skall bli trygga och 

säkra i sin arbetsplats, vilket främjar arbetsklimatet. Då chefen/ledaren tvärtemot saknar dessa 

egenskaper blir arbetsmiljön laddad och konfliktfylld.   

6.2 Metoddiskussion 
Genom studiens valda metod uppstod vissa möjligheter och hinder. En möjlighet var att 

studiens syfte och frågeställningar kunde besvaras genom semistrukurerade intervjuer, i form 

av en kvalitativ metod då medarbetarna fick tillfälle att tala fritt om studiens fenomen. Ett 

annat alternativ skulle kunna vara att exempelvis göra en kvantitativ undersökning i form av 

enkätundersökningar. Dock skulle resultatet av den kvantitativa enkätundersökningen inte 

kunna svara på studiens syfte och frågeställning på önskat vis då studien syftar till att skapa 

en fördjupad förståelse och kunskap genom medarbetarnas egna upplevelser. Vid en 

enkätundersökning hade syftet alltså inte kunnat uppnås då svarsalternativen i enkäten skapas 

och styrs av uppsatsskrivarna. Ett hinder med den kvalitativa metoden är det är svårt att få tag 

på lämpliga respondenter som möjligtvis vill delta i studien. Detta då konflikter och 

konflikthantering kan upplevas som besvärligt, och något individer inte vill tala fritt kring. 

Detta har vi tagit hänsyn till och försökt förhindra genom att skapa ett förtroende och vara så 

neutrala som möjligt under intervjuensgång, då vi även har tagit hänsyn till respondenternas 

erfarenheter och känslor. Vidare informerades även de fyra etiska aspekterna innan 

intervjuerna, och vid behov.  

 

Ett annat hinder var att studiens resultat inte kan generaliseras. Detta då kvalitativa metoder 

visar en liten och icke representativ del av befolkningen i statistisk mening (Bryman, 2011). 

De åtta respondenternas information kan riskera att data blir alltför litet för att kunna 

generalisera studien. Respondenterna motsvarar endast en liten del av alla medarbetare inom 

äldreomsorgen. Vidare var vårt mål inte att generalisera, utan att få en djupare förståelse 

gällande medarbetarnas upplevelser kring konflikthantering på arbetsplatsen.  

 

IPA-metoden gjorde det möjligt att komma nära data och tolka intervjusvaren på djupet, 

vilket ytterligare passar studiens syfte. Vidare blev det även möjligt att kunna tolka 

intervjuerna ur den enskilda individens perspektiv vad gäller det givna fenomenet. Ett hinder 

med analysmetoden är att förförståelsen möjligtvis kan påverka tolkningen av resultatet. Vi 



47 
 

har redan i början haft detta i åtanke och ställt oss kritiska till detta med tanke på att vi är 

medvetna om våra värderingar. Detta har skett genom att exempelvis diskutera 

frågeställningarna i intervjuguiden så att det minskar chansen till att kunna påverka resultat.   

6.3 Undersökningens betydelse för yrkesutövning  
Resultatet tyder på att chefen/ledarens ledarskap bör ses över, vidare kräver det en förändring 

på eventuella enheter inom äldreomsorgen. Medarbetarna lyfter fram vikten i att 

chefen/ledaren bör utbilda och informera hur de bör gå tillväga vid en konflikt och dess 

hantering. I studiens resultat framgår även chefen/ledarens betydelse för en god 

konflikthantering. Då medarbetare är en av organisationens viktigaste resurs, blir det viktigt 

vad gäller chefen/ledarens sätt att hantera konflikter på arbetsplatsen. Detta så att 

medarbetarna mår bra på sin arbetsplats och kan arbeta effektivt med en god kvalité (Saeed et 

al., 2014). Studien påvisar alltså likt tidigare forskning vikten av en god arbetsmiljö för 

medarbetarna, vilket kan genereras genom ett gott ledarskap. Chefer/ ledare kan därför genom 

studien öka sin förståelse för konflikt och konflikthantering och förbättra konflikthantering på 

eventuella arbetsplatser. Kunskapen som har framförts i studien är viktig och angelägen för 

chefer/ledares yrkesutövande. Detta då medarbetarna inom äldreomsorgen utgår ifrån att ta 

hand om äldre människor. I resultatet framkommer det hur brukarna blir påverkade av 

medarbetarnas konflikter och dess destruktiva hanteringssätt. Därför blir det viktigt att 

brukarna inte ska bli drabbade under några omständigheter, då de är i fokus inom äldrevården. 

Medarbetarna bör därför må bra på sin arbetsplats, då de kan vårda sina brukare och utföra 

sina arbetsuppgifter på ett utförligt och korrekt sätt. Detta sker med hjälp av chefer/ledare som 

innehar ett gott ledarskap och ett konstruktivt konflikthanteringssätt. 
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7. Vidare forskning 
Efter den genomförda studien har uppsatsskrivanas kunskap och förståelse ökat kring 

konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen. Således skulle det vara intressant att 

göra undersökningen genom ett större urval. Detta för att se huruvida studiens resultat kan 

generaliseras. Det skulle dessutom vara intressant att utföra en studie där medarbetarnas 

upplevelser jämförs med cheferna/ledarnas för att se om det skiljer sig, men även hur det 

skiljer sig och vilka effekter detta leder till. Vidare skulle det bli intressant att undersöka 

brukarnas upplevelser av konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen då det i 

studien framkommer att medarbetarnas olösta och destruktiva konflikthantering även påverkar 

brukarna. Då brukarna är i fokus inom äldrevården, krävs det att de mår bra i sin miljö inom 

äldreomsorgen. Dessutom kan det tillföra ny kunskap, information och lärande för både 

medarbetare och chefer/ledare inom äldreomsorgen. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1, Intervjuguide 

Öppna frågor:  

 

1. Vill du vara anonym? 

2. Är det okej om vi spelar in samtalet? 

3. Vad har du för yrkesroll? 

4. Hur länge har du arbetat på din arbetsplats? 

5. Kan du berätta om din arbetsplats? 

 

KONFLIKTERS UPPKOMST OCH PÅVERKAN 

6. Hur upplever du att konflikter uppstår på din arbetsplats, beskriv gärna vad dessa kan 

handla om? 

7. Vad tror du är orsaken till att en konflikt uppstår?  

8. Hur upplever du att konflikter påverkar dig och din arbetsmiljö? 

9. Vad gör du när du upplever att det finns en konflikt i arbetsgruppen? 

 

HANTERING AV KONFLIKTER 

10. Hur går en konflikthantering till på din arbetsplats? 

11. Anser du att konflikter hanteras bra på din arbetsplats? varför/varför inte, motivera! 

12. Given din tänkta konfliktsituation, vem hanterade konflikten och vilka konsekvenser ledde 

detta till? 

13. Hur agerade din chef gällande hanteringen av den givna konflikten? 

14. Upplevde du att situationen blev bättre eller sämre? Motivera!  

15. Önskar du att chefen/ledaren skulle kunna ha gjort annorlunda? Vad isåfall? 

16. Finns det konflikter som inte hanteras i din arbetsmiljö, varför/ varför inte? 

 

MEDARBETARNAS ÖNSKADE KONFLIKHANTERING AV CHEFER/LEDARE 

17. Hur upplever du att chefen/ledaren skall hantera konflikter på din arbetsplats? 

 Varför på just det sättet? vad kommer det leda till?  

18. Upplever du att chefen/ledaren bör hantera konflikter utifrån olika arbetssituationer?   

19. Vilka ledaregenskaper anser du att en chef skall ha vid en konflikthantering? 

 

Övrigt: 

20. Har du något ytterligare du vill tillägga? 

21. Har du några övriga frågor? 

 

 


