
Örebro Universitet 

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

Sociologi 

 

 

 

 

 

 

 

”Konflikter är utav ondo” - eller? 

En studie av konflikter och konflikthantering inom  

en kvinnodominerad arbetsmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociologi och socialpsykologi C – 

med inriktning mot organisation och arbetsliv 30 hp. 

Uppsats 15 hp. HT 2011 

Författare: Maria Eriksson och Moa Wennlöf 

Handledare: Anita Cvetkovic 



 
 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to increase the understanding of conflicts and conflict 

management in a female-dominated work environment. Previous research shows that men and 

women perceive and handle conflicts differently. Due to this, we examined the prevailing 

notions that exist about conflicts within the limitations of a female-dominated health care 

organization. Furthermore, we wanted to illustrate this from both a management and 

employee perspective. To fulfill this purpose we narrowed the study down to the following 

questions: 

1. What perspectives on conflicts can we identify among the employees and 

management? 

2. What types of conflicts are perceived as the most common within the organization? 

3. How are these conflicts managed by the employees and management? 

4. What significance does age and work life experience have on the conflicts that arise 

within the organization? 

We used qualitative interviews to collect our empirical data. A total of seven interviews were 

conducted with employees in a health care organization located in a medium sized city in 

Sweden. 

The result of the study shows that there were differences in how management and employees 

look upon and manage conflicts. The employees handled the conflicts mainly by avoidance 

and management handled it through collaboration. The study showed that intergroup conflicts 

were most common between nurses and assistant nurses as a result from division of labor and 

work life experience. The intergroup conflicts were easier to engage in and solve than the 

interpersonal conflicts.  

Keywords: conflict, conflict management, health care organization, nursing, age, 

communication, work life experience 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för konflikter och konflikthantering inom en 

kvinnodominerande arbetsmiljö. Tidigare forskning påvisar att kvinnor och män upplever 

samt hanterar konflikter olika. På grund av detta ville vi undersöka vilka rådande 

föreställningar som fanns inom ramen för en kvinnodominerad vårdorganisation. Vidare 

önskade vi belysa detta ur både ledningens och medarbetarnas perspektiv. För att uppfylla 

detta syfte begränsade vi oss till fyra frågeställningar: 

 

1. Vilka synsätt på konflikter kan vi identifiera hos medarbetarna samt ledningen? 

2. Vilka typer av konflikter upplevs som vanligast förekommande inom organisationen?  

3. Hur hanteras dessa konflikter av medarbetarna samt ledningen?  

4. Vilken betydelse har ålder och yrkeserfarenhet för vilka konflikter som uppstår inom 

organisationen? 

Vi har använt kvalitativa intervjuer för att samla in vår empiriska data. Totalt har sju 

intervjuer genomförts med anställda inom en vårdorganisation belägen i en medelstor stad i 

Sverige. 

Resultatet av studien visar att det finns skillnader i hur ledning och medarbetare ser på och 

hanterar konflikter. De anställda hanterar konflikter främst genom undvikande och ledningen 

hanterar dem genom samarbete. Studien visar att intergrupp konflikter är vanligast mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor som en följd av arbetsfördelning och arbetslivserfarenhet. 

Intergrupp konflikter är lättare att engagera sig i och lösa än de interpersonella konflikterna. 

Nyckelord: konflikt, konflikthantering, vårdorganisation, omvårdnad, ålder, kommunikation 

yrkeserfarenhet
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras en inledning till problemområdet, syfte och frågeställningar, 

undersökningens avgränsning och avslutningsvis definieras ord och begrepp som 

förekommer. 

1.1 Inledning och problemområde 

Konflikter är ett ämne som väcker intresse men är samtidigt något som kan upplevas som 

skrämmande av många människor. Konflikter kan uppstå på alla arbetsplatser och alla 

personer behöver någon gång i sitt liv hantera en konflikt, antingen i arbetet eller i sitt privata 

liv vilket gör att kunskap kring ämnet är viktigt. Konflikter behöver inte vara känsliga att 

prata om och svåra att hantera utan hanteras de rätt så kan de utgöra en bas för förändring och 

utveckling. 

I tidningen Personal & Ledarskap kan vi läsa artikeln Medlingskunskaper efterlyses som berör 

begreppen konflikthantering och medling inom arbetslivet. Artikeln beskriver vikten av att 

hantera konflikter på rätt sätt och i tid. Författarna menar att konflikter är livsviktiga för en 

verksamhet, de för med sig förändring. Hanteras de däremot fel så skadas relationer vilket 

skapar dålig stämning, sämre samarbete och sämre prestationer. 

En förutsättning för att hantera konflikter på rätt sätt är att klargöra vad konflikten handlar 

om. Män och kvinnor agerar olika i mötet med och hanteringen av konflikter. Kvinnors 

konflikter tenderar att vara mer relationsinriktade och blir därför svårare att lösa då de är av 

en mer personlig karaktär (Ekstam 2000:16ff). Sjukvården faller inom ramen för en 

kvinnodominerad arbetsplats och de komplexa arbetsuppgifter som är typiska för sjukvården 

förutsätter att medarbetarna samarbetar med varandra eftersom uppgifterna kräver att man 

arbetar nära varandra. Socialpsykologen Tor-Johan Ekeland (2006) har skrivit boken Konflikt 

och konfliktförståelse – för vården och den sociala sektorn och menar att arbetsplatser som 

kräver ett tätt samarbete oftare är utsatta för konflikter då inblandade personer hamnar i en 

beroendeställning gentemot varandra (ibid:71). 

En arbetsplats med hög förekomst av konflikter kan bli kostsamt. Studier visar att chefer 

lägger stor del av sin tid på att lösa konflikter. Det har också uppmärksammats att personal 

inom sjukvården har lätt att tappa både koncentration och fokus i konfliktsituationer. 

Sjuksköterskors insikt och förståelse kring sitt eget och andras beteende, samt att konflikter 

hanteras i ett tidigt skede, blir nyckelfaktorer för att nå en god arbetsmiljö för medarbetarna 

och en säker miljö för patienter (Duddle & Boughton 2007:29ff). 

Författaren Arne Maltén (1998) belyser konflikthantering ur ett kommunikativt perspektiv i 

sin bok Kommunikation och konflikthantering och menar att i mötet och samspelet mellan 

människor spelar kommunikation en viktig och avgörande roll. Det är inte bara information vi 

överför och tar emot via kommunikation utan vi påverkar även andras värderingar, attityder 

och beteenden.  Han beskriver även vikten av ett anpassat ledarskap där gruppens medlemmar 

och utformning bör avgöra vilket ledarskap som används. 

Ovanstående har gjort oss intresserade av att öka vår förståelse inom ämnet och då med fokus 

på sjukvården. Konflikter och konflikthantering är ett brett ämne som har studerats utifrån 

många olika perspektiv, däremot inte med fokus på ålder vilket vi vill undersöka i denna 

uppsats. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om konflikter och konflikthantering i en 

kvinnodominerad arbetsmiljö. Detta vill vi göra genom att undersöka rådande föreställningar 

bland ledning och medarbetare i en kvinnodominerad vårdorganisation. Ett särskilt fokus 

kommer att anläggas på faktorerna ålder och yrkeserfarenhet. Vi har utifrån vårt syfte 

formulerat följande frågeställningar där fokus ligger på konflikter på individ och grupp nivå. 

1.3 Frågeställningar 

 

 Vilka synsätt på konflikter kan vi identifiera hos medarbetarna samt ledningen?  

 Vilka typer av konflikter upplevs som vanligast förekommande inom organisationen?  

 Hur hanteras dessa konflikter av medarbetarna samt ledningen?  

 Vilken betydelse har ålder och yrkeserfarenhet för vilka konflikter som uppstår inom 

organisationen? 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att utföra vår studie med anställda inom en vårdorganisation belägen i en 

medelstor stad i Sverige. Som nämnt i inledningen innefattas denna yrkeskategori i vad som 

benämns som en kvinnodominerande arbetsmiljö. Vi har fokuserat på att få en övergripande 

uppfattning om medarbetarnas arbetssituation genom att i våra första intervjuer undersöka 

ledningens samt en konflikthanterares syn på valda ämnen. Däremot kommer vi inte behandla 

konflikter mellan ledning och medarbetare och inte heller konflikter inom organisationens 

ledning. Vårt fokus ligger på interpersonella och intergrupp konflikter mellan medarbetarna 

och med anledning av detta har vi genomfört intervjuer med en chef samt fyra medarbetare 

inom samma avdelning. Vi kommer inte lägga någon vikt vid utbildning och etnicitet då given 

tidsram ej räcker till att belysa även dessa aspekter. 

1.4.1 Definition av begrepp 

Nedanstående begreppsdefinitioner är våra egna beskrivningar. Konflikt begreppet är dock 

inspirerat utifrån vår intervju med konflikthanteraren Sara.  

 Vi ser att en konflikt uppstår när två eller fler individer är otillfredsställda på grund av 

skillnader i värderingar, idéer och känslor och att man anser att någon annan står i 

vägen för att få dessa tillfredställda. 

 Individer som arbetar på vår undersökta avdelning och som inte innehar en chefs eller 

lednings position definierar vi som medarbetare. 

 Vi ser i denna undersökning organisationen och ledningen som samlingsord för PA- 

konsulten, konflikthanteraren samt avdelningschefen. 

1.5 Organisationen 

Organisationen som vi valt att genomföra vår undersökning på har ca 3500 anställda. Av 

dessa har ca hälften genomgått en medarbetarutbildning som delvis består av diskussioner 

kring arbetsklimat, feedback och eget ansvar. Inom organisationen är ca 80 % kvinnor och 20 

% män och medelåldern ligger runt 47 år, däremot är hälften av organisationens tillsvidare 

anställda över 50 år. 

På den avdelning där vi genomfört våra intervjuer arbetar mellan 40 och 50 personer varav en 

person är man. Fördelningen mellan sjuksköterskor och undersköterskor är 55 % gentemot 45 

%. Avdelningens 26 patienter är uppdelade i två grupper (12 + 14). På en dagstur arbetar 

minst 10 personer varav minst fyra är sjuksköterskor, alltså fem personer på varje sida varav 
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två är sjuksköterskor. Kvällsturen är även den uppdelad i två grupper då är man däremot sex 

personer, tre personer på varje sida varav en är sjuksköterska. Ovanstående siffror är 

minimibemanning.  

1.6 Disposition 
Kapitel ett inleds med en presentation av vårt problemområde och följs av uppsatsens syfte, 

frågeställningar, samt avgränsningar, en beskrivning av organisationen och definition av 

begrepp. I kapitel två presenterar vi vår valda metod för att besvara våra frågeställningar och 

vårt syfte. Vidare ges en beskrivning av studiens genomförande och hur vi gått tillväga för att 

undersöka begreppen konflikter och konflikthantering inom den valda organisationen. 

Kapitlet tar även upp studiens etiska aspekter, vårt urval samt reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. I kapitel tre presenteras tidigare forskning utifrån ett mindre antal artiklar 

som vi anser vara relevanta. Kapitel fyra är vårt teoriavsnitt där vi presenterar den teoretiska 

ram vi utgått från vilken består av tre ämnen; konflikter, konflikthantering samt 

kommunikation. Vårt resultat och vår analys presenteras i kapitel fem. Utifrån våra fyra 

frågeställningar presenteras först ledningens resultat, därefter medarbetarnas resultat och 

slutligen ges en analys av de båda. I kapitel sex besvaras våra frågeställningar utifrån resultat 

och analys. Slutligen presenteras i det sjunde och avslutande kapitlet våra egna reflektioner 

kring studien, detta kapitel är uppdelat på resultat, teori och metod. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras inledningsvis vår valda metod, vårt urval och våra respondenter. 

Därefter diskuteras hur vi erhållit vårt empiriska material, undersökningens genomförande 

samt den intervjuguide som ligger till grund för studien. Slutligen behandlas etiska 

överväganden samt studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

2.1 Val av metod 
Vår studie har karaktären av en fallstudie vilket innebär att fokus läggs på en specifik person, 

situation eller institution. Intervjuer används ofta i dessa former av fallstudier (Kvale: 2008: 

133). Vi har valt kvalitativa intervjuer som metod eftersom vi är intresserade av den 

komplexitet, de nyanser och det djup som återfinns i den problematik vi vill undersöka och 

intervjuer tillåter oss att fokusera och djupdyka in i just de fenomen vi är intresserad av. 

Genom intervjuer kan vi på ett relativt informellt sätt, med hjälp av semistrukturerade frågor, 

fokusera på de utvalda teman, ämnen och frågor som berör våra frågeställningar (Mason 

2002:64ff). 

En kvantitativ ansats skulle inte kunna undersöka fenomenet då denna metod är fokuserad på 

samband och statistiska mått (Kvale 1997:117). Även om vi genom våra frågeställningar vill 

besvara hur vanliga vissa typer av konflikter är, så är vi inte intresserad av detta i kvantitativ 

mening. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer anser vi att vi uppnår en mer rättvis och 

representativ bild av de individuella personernas perspektiv jämfört med övriga metoder. 

Fokus ligger på varje individ och deras utsagor och upplevelser vilket gör att intervjuer är ett 

bättre sätt att uppnå relevant kunskap för våra forskningsfrågor (Mason 2002:85). 

Slutligen vill vi påvisa att intervjuer är fördelaktiga då trots att det alltid finns en 

grundstruktur finns det alltid en möjlighet att tänka igenom vad man verkligen är ute efter, 

och på så sätt ”styra rätt” samtalet om det skulle behövas. Detta är en stor fördel om man 

undersöker ett specifikt fenomen eller social händelse (Mason 2002: 66ff).  

2.2 Förförståelse 
Vi anser att det är viktigt att ha en förståelse för ämnet innan genomförandet av intervjuer, 

därför har vi läst litteratur och tidigare forskning. Detta ihop med vår egen 

arbetslivserfarenhet inom vården samt ett förberedande samtal med PA-konsulten inom 

organisationen, har bidragit med uppfattningen om att denna bransch är drabbad av konflikter 

i hög utsträckning. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat studiens utformning i fråga 

om främst intervjuguiden och de följdfrågor som ställts under intervjusituationerna. Vår 

personliga och teoretiska förförståelse säger oss att kvinnor lättare hamnar i konflikter och 

även en viss typ av konflikter, vilket gjort att vi redan innan intervjusituationen haft ett 

antagande om att konflikter existerar. Detta antagande är vi medvetna kan ha påverkat vårt 

utförande och förhållningssätt.  

2.3 Urval 
Vi har gjort ett strategiskt urval, vilket är att föredra vid en liten undersökning. Fokus ligger 

på intervjupersonernas kunskap kring det valda ämnet och kvaliteten av denna. Det strategiska 

urvalet har skett i flera steg. I vår studie har PA-konsulten varit vår initiala kontakt som 

utifrån våra önskemål och vårt undersökningsområde valt ut en lämplig avdelning samt en 

konflikthanterare. Vidare har avdelningschefen gjort ett strategiskt urval då hon valt ut 

lämpliga intervjupersoner bland medarbetarna (Halvorsen 1992:102).   
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2.3.1 Presentation av respondenter 

I syfte att säkra respondenternas anonymitet kommer fiktiva namn att användas, vi kommer 

inte heller ge någon närmare information kring medarbetarna förutom titel. Samtliga 

medarbetare befinner sig i medelåldern och har arbetat inom organisationen mellan 8 - 38 år. 

Respondent 1: Leif är organisationens PA-konsult och samordnare för arbetsmiljö och hälsa 

med fokus på psykosocial arbetsmiljö. Han har arbetat inom organisationen i 8 år. 

Respondent 2: Sara är anställd på företagshälsovården som 

beteendevetare/organisationskonsult. Sara är i grunden utbildad som socionom men har 

vidareutbildning inom konflikthantering och har tidigare arbetat med organisationsutveckling. 

Hon har jobbat för organisationen i 5 år. 

Respondent 3: Anna är den undersökta avdelningens chef. Hon är utbildad sjuksköterska och 

har arbetat på avdelningen i sammanlagt 21 år, de första 11 åren som sjuksköterska och 

därefter 10 år som chef. Hon har genomgått ledarskapsutbildning inom ramen för 

organisationen. 

Respondent 4: Annika arbetar som undersköterska.  

Respondent 5: Lisa arbetar som sjuksköterska.  

Respondent 6: Elina arbetar som undersköterska.  

Respondent 7: Helena arbetar som sjuksköterska.  

2.4 Litteratursökning 
Vi fann våra vetenskapliga artiklar genom sökningar i databaserna Sociological absctracts 

samt Cinahl. Vi avgränsade sökområdet genom att använda fölajnde sökord; ”conflict” 

”conflict management” ”nursing” ”intragroup conflict” ”communication” samt 

”management”. I samband med dessa ord sökte vi även på ”women” och ”age”. Det 

resulterade i ett mindre antal artiklar som vi valde att använda oss av i studien. Vi sökte övrig 

litteratur på biblioteket där vi genom att söka på ”konflikter” och ”konflikthantering” fann 

passande böcker.  

2.5 Intervjuguide 
Inför de kvalitativa intervjuerna utformade vi fyra intervjuguider (se bilaga 1-5), vilka följde 

samma struktur för samtliga respondenter men frågorna anpassades utifrån respondentens 

yrkesroll. Intervjuguiden strukturerades upp utifrån teman och frågorna var relativt öppna i sin 

formulering, de kunde därför anpassas beroende på dynamiken i intervjusituationen. För att 

följa samtalets gång och erhålla mer uttömmande svar ställdes även frågorna i vissa fall i en 

annan ordningsföljd (Kvale 1997:121). Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor kring 

utbildning och arbetslivserfarenhet. Till ledningen ställdes även frågor om antalet 

medarbetare, könsfördelning samt medelålder inom organisationen. Efter de inledande 

bakgrundsfrågorna så tog vi utgångspunkt i våra frågeställningar när vi utformade våra teman. 

Det första temat berörde ämnet konflikter och det operationaliserades genom frågor om syn på 

konflikter samt vilka typer av konflikter som ansågs vanligast. Respondenterna tillfrågades 

även om anledningen till varför konflikter uppstår samt vilka konflikter som ansågs svårast att 

lösa. 
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Det andra temat berörde ämnet konflikthantering och operationaliserades genom att tillfråga 

respondenterna om vilken roll de tar i en konflikt, om konflikter kan förebyggas och hur de i 

så fall arbetar för detta. 

2.6 Genomförande 
Vid genomförandet av vår kvalitativa studie följde vi Kvales (1997) sju stadier vid kvalitativa 

forskningsundersökningar; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering samt 

rapportering (ibid:85ff). Vårt första steg innebar att vi träffade en PA-konsult inom 

organisationen där han fick ta del av ämnet och vi kunde samtidigt avgöra om organisationen 

var lämplig för vår studie. Vi frågade om hur strukturen inom organisationen såg ut samt 

arbetssituationen för PA-konsulten, avdelningschefen och avdelningens anställda i syftet att 

kunna utforma lämpliga intervjufrågor. Vi informerade även om anonymiteten i studien vid 

samma tillfälle. Efter mötet reflekterade vi över ämnet och formulerade frågeställningar och 

gjorde en planering inför studien för att besvara våra forskningsfrågor.  

Vi genomförde våra sju intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Vår första intervju 

genomfördes med PA-konsulten, därefter intervjuade vi konflikthanteraren, avdelningschefen 

och slutligen medarbetarna. Vi genomförde i snitt en intervju per vecka, med undantag för en 

vecka då vi genomförde de fyra intervjuerna med medarbetarna. Det var en fördel att 

genomföra få intervjuer per vecka då det gav oss utrymme till reflektion efter intervjuerna. 

Under intervjuerna höll en av oss i intervjun och den andra personen antecknade kontinuerligt 

kroppsspråk och yttre omständigheter i intervjusituationen för att underlätta analysen (Kvale 

1997:121). Den intervjuguide som vi utformat omarbetades efter hand. Vi plockade bort, lade 

till och formulerade om vissa frågor så de innehöll mindre värdeladdade ord.  

Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser, på deras kontor eller i 

konferensrum. Inledningsvis informerades samtliga respondenter än en gång om de 

forskningsetiska principerna, intervjupersonerna hade sedan tidigare fått ta del av ett 

missivbrev (se bilaga 6). Intervjuernas längd varierade mellan 18 min – 1 h. Efter att 

intervjuerna genomförts transkriberades de direkt. Vi valde att transkribera intervjuerna 

ordagrant, där vi även tog hänsyn till skratt och pauser. Vi noterade om det var en kort eller 

lång paus men angav dem inte i sekunder (Kvale 1997:156).  

2.7 Bearbetning av material 
Vi har inspirerats av Kvales (2009) meningskoncentrering i vår bearbetning av vårt empiriska 

material. Meningskoncentrering innebär att först läsa igenom materialet för att skapa en 

helhetsuppfattning och därefter fastställs de meningsenheter som materialet består av. Vidare 

formuleras teman som beskriver meningsenheterna så enkelt som möjligt. Alltså forskaren 

tematiserar respondenternas uttalanden. Därefter granskas meningsenheterna utifrån studiens 

syfte. Slutligen sammanställs materialet utifrån de centrala teman som arbetats fram (ibid: 

221f). 

Inledningsvis läste vi igenom intervjuerna för att skapa oss ett helhetsintryck av materialet 

och vad det handlade om. Därefter har vi analyserat vissa delar av materialet djupare och 

markerat de delar av intervjumaterialet vi fann relevant. Delarna döptes till följande teman; 

konflikter, konflikthantering, kommunikation, ledarskap samt arbetsbelastning. I nästa steg 

beskrev vi varje tema med nyckelord som uppgick till mellan 20-30 ord. Vidare 

sammanställde vi nyckelorden vilket gav oss en bild över vad som hörde ihop och utifrån 

detta skapades kategorier; intergruppkonflikter, ålder/erfarenhets konflikter, kommunikation, 

konflikter och arbetsbelastning, konflikter och arbetsfördelning, kvinnlig konflikthantering, 

sakfrågor, kommunikationskonflikter, personligheter, situationsanpassat ledarskap. På grund 
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av ett högt antal kategorier sammanställde vi dessa under följande tre; konflikttyper, 

konflikthantering, kommunikation.  

2.8 Reliabilitet och validitet och generaliserbarhet 
För att en undersökning ska anses vara valid krävs att forskaren identifierar och mäter den 

som avses med undersökningen (Mason 2002:39). Vi har sökt höja vår validitet genom att vi 

har intervjuat personer i olika led och positioner inom organisationen för att få en bredare 

förståelse kring begreppen. Vidare har våra intervjuguider utformats med utgångspunkt i våra 

forskningsfrågor samt med avstamp i våra första grundläggande intervjuer. Kvale (2009) 

menar även att man genom att teoretiskt tolka, kontrollera och ifrågasätta sina resultat genom 

hela studien, ökar sin validitet (ibid:264). Detta har vi haft i åtanke och således innan och efter 

varje intervjutillfälle diskuterat resultat, omformulerat frågor och knutit an till våra teoretiska 

begrepp 

Gällande en undersöknings reliabilitet så syftar det till tillförlitligheten och korrektheten i 

studien . En annan forskare ska kunna genomföra en liknande undersökning och komma fram 

till samma slutsats (Mason 2002:39). Vi har sökt stärka vår reliabilitet genom att vissa frågor 

är direkt kopplade till våra frågeställningar. Vi inser däremot att vår reliabilitet sänks på grund 

av att våra intervjuer med medarbetarna innefattade flera följdfrågor som inte fanns i 

intervjuguiden samt att intervjufrågorna omformulerades inför de två sista intervjuerna. Kvale 

(2008) skriver ”Intervjuforskning är ett hantverk och kan, om den bedrivs väl, bli en konst” 

(ibid:19).  Han betonar att olika intervjuare med största sannolikhet kommer erhålla olika svar 

i intervjusituationen. Med andra ord så har en van intervjuare bättre förutsättningar, i och med 

sin bredare erfarenhet, att ställa passande följdfrågor samt att anpassa sig till dynamiken i 

intervjusituationen (Kvale: 2009: 263f). Vi inser att vår ringa erfarenhet gällande kvalitativa 

intervjuer påverkar vårt förhållningssätt samt vår förmåga att uppmärksamma intressanta 

trådar under intervjuerna. Även detta faktum påverkar vår reliabilitet då en van intervjuare 

med största sannolikhet genererat mer uttömmande och nyanserade svar.  

Ytterligare en undersökning på avdelningen skulle eventuellt resultera i liknande, möjligtvis 

mer uttömmande svar, då respondenterna haft tid att reflektera över ämnet. Väl värt att ha i 

minnet är dock att resultatet är individers subjektiva utsagor vilket innebär att de delvis är 

kontextuella samt att de kan förändras över tid. För att höja reliabiliteten har samtliga 

intervjuer även spelats in och transkriberats ordagrant. 

En aspekt som är viktig att ha i åtanke är begreppet intervjuareffekt, vilket kan påverka främst 

studiens reliabilitet. Det innebär att respondenten svarar på ett visst sätt för att göra ett gott 

intryck eller visa sig kunnig. I en undersökning innebär det med andra ord att respondenterna 

svarar det som de tror att intervjuaren vill höra (Halvorsen 1992:89). Vi är medvetna om det 

faktum att avdelningschefen i studien valt ut respondenter som hon anser lämpliga för vår 

studie påverkar vår studies tillförlitlighet, då risken finns att hon medvetet valt respondenter 

vilka ger en positiv bild av avdelningen. Vi har försökt höja reliabiliteten genom att betona 

respondenternas anonymitet och på så sätt få dem att tala mer fritt och ohämmat utan risk för 

att identifieras. 

Syftet med undersökningen är att få en bredare förståelse för fenomenen konflikter och 

konflikthantering. Vi är inte intresserade av att göra en allmängiltig generalisering som är 

beständig över tid och situationer utan fokus ligger på respondenternas subjektiva utsagor och 

att bidra med en djupare förståelse för valda begrepp inom den undersökta organisationen. 

Genom den kunskap vi erhåller utifrån studien hoppas vi kunna bidra med insikter som kan 

generera i analytisk generalisering som ger andra forskare en djupare inblick i ämnet. 
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2.9 Etiska överväganden 
Vi utgår i detta avsnitt från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka är avsedda att 

vägleda forskare vid planering och genomförande av ett projekt. Konflikter och 

konflikthantering är ett känsligt ämne vilket kräver reflektion och noggrann förberedelse från 

vår sida för att inte agera oetiskt gentemot någon som medverkar i vår undersökning. 

Vetenskapsrådet tar upp fyra punkter som forskaren aktivt ska ta hänsyn till före, under samt 

efter ett projekt – informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

Vi uppfyller informationskravet genom att vi både i direkt kontakt med våra respondenter och 

via missivbrevet informerade om projektets syfte, vilka vi är, deras egen roll i projektet samt 

hur och var resultatet kommer användas/publiceras. Slutligen poängterades att de 

medverkande deltar frivilligt och själva bestämmer över sin delaktighet samt att de kan 

avbryta sin medverkan när de vill vilket uppfyller samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet 

syftar till att obehöriga inte kommer ha tillträde till information som uppkommer under 

projektet samt att inga personuppgifter kommer användas vilka kan leda till att de 

medverkande kan identifieras. Detta tar vi hänsyn till genom att radera intervjuerna då de 

transkriberats och slutligen även transkriberingarna då analysen är färdigställd. Vi använder 

inte heller namn, ålder eller annan avslöjande information i studien vilken skulle kunna röja 

respondenternas identitet. Sista principen, nyttjandekravet, uppfylls genom att insamlat 

material enbart kommer användas till vår studie (Vetenskapliga rådet, 2011).  

Jennifer Mason (2002) menar att forskaren måste tänka på vem som lämnar samtycke till en 

intervju. Om det är från en tredje part, exempelvis en chef, så är det inte alltid tillräckligt 

etiskt. Forskaren måste betänka möjligheten att respondenten blivit övertalad att delta. Vidare 

menar hon att det är upp till forskaren att avgöra hur mycket information kring studien som 

bör delges respondenterna (ibid:79ff). Då samtycket från avdelningschefen och medarbetarna 

är just genom en tredje part har vi försökt vara extra tydliga med att poängtera att intervjun är 

frivillig och att de när som kan avbryta sin medverkan. Vi är även medvetna om att ämnet vi 

valt att undersöka kan upplevas som känsligt och obehagligt att tala om. Vi har därför betonat 

att ingen information kommer användas som kan röja respondenternas identitet samt att 

eventuella konfliktsituationer inte kommer att återges ordagrant. Detta för att respondenterna 

skulle känna sig trygga och kunna tala mer öppet kring sina erfarenheter.  
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3 Tidigare forskning 

Konflikter och konflikthantering är vida begrepp som det forskats mycket kring. I detta kapitel 

presenterar vi ett mindre antal artiklar som vi valt ut då vi anser att de beskriver begreppen 

ur olika perspektiv samt visar både hur individer och grupper påverkas. Artiklarna är 

relevanta för vårt arbete då de ger en översikt kring ämnet samt specifik information kring 

sjukvården och vidare kvinnors hantering av konflikter.  

De vetenskapliga artiklarna bidrar med kunskap om konflikter och konflikthantering. 

Konflikter uppstår när två eller fler individer är otillfredsställda på grund av skillnader i 

värderingar, idéer och känslor (Leever m.fl. 2010:612ff). Det diskuteras även i stor 

utsträckning vilken konflikthaneringsstil olika individer väljer samt vikten av kommunikation 

på arbetsplatser.  

Joan Almost m.fl. (2010) redogör i sin artikel Antecedents and consequences of intragroup 

conflict among nurses för konflikter bland sjuksköterskor. Studiens resultat visar att 

kontextuella faktorer, berörda individers personliga egenskaper samt möjlighet att själva 

påverka sin situation kan påverkar förekomsten av till konflikter. Den konflikt som upplevs 

som mest stressande är de mellan kollegor och dessa konflikter uppstår ofta på grund av 

olikheter personerna emellan vilket leder till irritation, misstro samt ogillande. Författarna 

påpekar även att minskat engagemang gentemot arbetsgruppen och svårigheter att 

kommunicera ökar mängden konflikter (ibid:981ff).  

Ett flertal av artiklarna diskuterar personliga egenskaper, andras påverkan samt den 

arbetsmiljö som vården innebär. Dessa faktorer spelar in i förekomsten av konflikter och 

kanske framförallt hanteringen av dem. Arbetsmiljön inom vården kännetecknas av en 

komplexitet i arbetsuppgifter, ett högt tempo och den ständiga utveckling i arbetssätt som 

branschen innebär. Almost m.fl. (2010) påpekar just detta, att organisatoriska faktorer 

påverkar förekomsten av konflikter vilket bland annat kan bero på instabilitet och variation. 

Hög omsättning av personal är något som skapar oro inom en arbetsgrupp och kan på så sätt 

vara en källa till konflikter.  Personerna i grupperna hittar inte varandra på samma sätt när de 

ofta byts ut. Ytterligare en aspekt som ökar mängden konflikter är osäkerhet gällande 

patienters individuella vårdbehov och de arbetsuppgifter som detta medför (ibid:981ff). 

Även Leever m.fl. (2010) betonar i artikeln Conflict and conflict management in the 

collaboration between nurses and physicians att vårdens mer komplexa och tidsödande 

uppgifter ökar mängden motsägelser inom arbetsgruppen. Författarna menar att 

samarbetsförmågan är mycket viktigt för att kunna hantera arbetet. Dåligt samarbete kan ses 

som en ond cirkel där konflikter kan vara ett resultat av dåligt samarbete likaväl som att 

konflikter kan resultera i dåligt samarbete. Professionell kommunikation samt ömsesidig 

respekt och förståelse för varandras roller beskrivs som nyckeln till ett lyckat samarbete 

(ibid:612ff).  I artikeln Intraprofessional relations in nursing av Duddle & Boughton (2007) 

menar att när stressen är hög i arbetssituationen så medför de att konflikter uppstår i högre 

utsträckning på grund utav att sjuksköterskorna upplever en frustration i arbetet. Missnöjet de 

upplever i en stressig arbetssituation tar de då ut på sina kollegor (ibid:29ff) 

Enligt Leever m.fl (2010) kan individer antingen välja att engagera sig i och försöka lösa en 

konflikt eller ignorera en konflikt. Författarna menar att detta avgöras av fem faktorer; 

självpåverkan, andras påverkan, konfliktens natur, kontextuella faktorer samt personliga 
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motiv (ibid:612ff). När det gäller individers förmåga att själva påverka sin situation så nämner 

Almost m.fl. (2010) locus of control. Detta begrepp syftar till en individs uppfattning om egen 

kontroll över sin situation. Vidare menar de att uppfattningen kring egen påverkan styr 

individens konflikthantering. Personer som har ett högt internt locus of control känner att de 

själva har en förmåga att påverka sin situation, de kan se sin egen delaktighet och anser sig ha 

makten att förändra situationen. I motsats till detta finns personer med ett högt yttre locus of 

control. Dessa personer ser sig i större utsträckning som ett offer för omständigheter och anser 

sig ha små eller obefintliga möjligheter att påverka sin situation (ibid:981ff). 

Duddle & Boughton (2007) menar även de att motståndskraft mot konflikter hos 

medarbetarna är beroende av personliga egenskaper. De ser självinsikt som centralt och finner 

att personer med hög självinsikt hanterar konflikter bättre. Detta beror på att dessa individer 

kan se sina egna begränsningar. Dessa personer vet hur hög arbetsbelastning de klarar av och 

de vet när det är läge att söka hjälp i en konfliktsituation. Individerna med hög självinsikt har 

således lättare att be om hjälp när de inte kan hantera situationen på egen hand (ibid: 29ff). 

Fiona Timmins (2011) lyfter i sin artikel Managers duty to maintain good workplace 

communications skills fram några faktorer som är viktiga vid konflikthantering. Det handlar 

om att identifiera konfliktens kärna och att kunna se den objektivt. Att se vad konflikten 

handlar om och hur den uppstod. Självinsikt är viktigt på så vis att det är fördelaktigt att veta 

hur man själv reagerar på konflikter. Chefen behöver få en förståelse för konflikten genom att 

prata med personalen, att planera åtgärder samt att låta konflikthanteringen ta den tid som 

krävs (ibid:30ff).  

Almost m.fl. (2010) kan se två dimensioner av konflikthantering, hur man tillfredsställer sina 

egna behov och hur man tillfredsställer någon annans. Detta resulterar i fem olika 

konflikthanteringsstilar; den samarbetande, anpassande, konkurrerande, undvikande samt 

kompromissande. Det som avgör vilken hanteringsstil man väljer beror återigen på personliga 

egenskaper. Hur brådskande man ansåg konfliktsituationen kan också relateras till vilken 

konflikthanteringsstil man använder sig av enligt Almost m.fl. Författarna fann att den 

konflikthanteringsstil som användes mest var den samarbetande, som syftar till att genom 

samarbete tillgodose allas idéer och förväntningar. Det samarbetande förhållningssättet visade 

sig vara mest effektivt gällande att lösa relationskonflikter. Som nämnt tidigare anses dessa 

som de mest svårlösliga att använda sig av en samarbetande hanteringsstil medför att båda 

parternas behov tillgodoses (ibi:981ff). 

Tidigare forskning påvisar även att det finns skillnader mellan hur kvinnor och män hanterar 

konflikter. Helené Thomas och Ylva Elvin-Nowak (2010) påpekar i sin bok, 11 nyanser av 

tystnad: om maktspel och konflikter på arbetsplatsen, att det är naturligt att olika individer har 

olika personligheter. De beskriver bland annat den relationsinriktade personligheten som 

värdesätter relationer till andra högt och att detta personlighetsdrag oftare återfinns hos 

kvinnor. De framför också att vissa normer påverkar kön olika. Något som påverkat kvinnor 

genom tiden är att de ska kliva tillbaka för andra och sätta andra personer framför sig själva, 

att ta strid för andra personer är naturligt men inte ta strid för sig själv (ibid:54).  

Valentine (1995) framför i artikeln Management of conflict: do nurses/women handle it 

differently?, att en orsak till att kvinnor har ett annat förhållande till andra individer jämfört 

med män, bland annat beror på att kvinnor lärt sig att förlita sig på andra när det gäller att 

tillgodose sina emotionella behov.  Konflikter ses som ett hot som kan separera kvinnan från 

de personer hon förlitar sig på (ibid:142ff). 
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 Även Ekstam (2000) betonar att kvinnor i större utsträckning är beroende av andra människor 

och till följd mer hänsynstagande och måna om att alla ska vara nöjda. Kvinnor hjälper 

varandra när någon far illa och de är rädda för att förstöra relationen till sina kollegor om de 

engagerar sig i en konflikt. Arbetsplatser som domineras av kvinnor blir således mer 

relationsorienterade. När problem ska lösas mellan kvinnor ligger fokus på att alla ska vara 

överens medan män fokuserar på att lösa sakfrågan i sig (ibid:16ff). Ett flertal studier styrker 

detta påstående då de visat att kvinnor i störst utsträckning använder sig av den 

kompromissande konflikthanteringsstilen följt av den undvikande. Specifikt inom sjukvården 

påvisas att kvinnliga chefer följer normen och använder den kompromissande hanteringsstilen 

men att den undvikande hanteringsstilen däremot användes mest bland medarbetarna 

(Valentine 1995:142ff). 

Duddle & Boughton (2007:29ff) menar att självinsikt är viktigt för att skapa ett gott 

arbetsklimat. Medarbetare behöver förstå hur deras eget beteende påverkar och uppfattas av 

andra. Timmins (2011) har fokus på vikten av kommunikation, både hos chefer samt hos 

sjuksköterskor. Chefer har i uppgift att se till att personalen både är kompetent och duktig på 

att kommunicera genom att bland annat; rekrytera rätt personal, se till att personalen är 

kompetent i alla situationer samt att personalen uppmuntras till att utveckla sin 

kommunikativa förmåga genom utvecklingssamtal. När chefen har god kommunikativ 

förmåga så skapar det ett bra arbetsklimat som ökar motivationen, moralen samt 

självförtroendet hos sjuksköterskorna. De interpersonella kraven samt kraven på 

kommunikation som ställs på sjuksköterskor är bland annat; bygga goda relationer genom att 

beakta individuella skillnader, förmågor och behov. Enligt Timmins (2011) så behöver chefen 

vara öppen, arbeta för ett bra arbetsklimat och tillfredsställelse hos personalen genom att 

aktivt lyssna och respektera samt att involvera medarbetarna i beslutsfattande på 

arbetsplatsen. Om en chef lever upp till dess krav och lyssnar på personalens idéer bidrar det 

till att personalen känner ett stöd i arbetet (ibid:30ff). Valentine (1995) betonar å andra sidan 

att chefens kommunikativa förmåga kan resultera i konflikter. Om den kommunikativa 

förmågan saknas hos chefen så kan även kvaliteten på vården samt patienters säkerhet 

riskeras. Vidare framförs att för att motverka samt hantera de konflikterna som kan uppstå 

mellan personalen så behöver arbetsklimatet ge möjlighet till kommunikation. Detta genom 

att sjuksköterskorna känner att de kan ventilera när något problem uppstår (ibid:142ff). 
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4 Teori 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som utgör basen för vår analys. Vi 

beskriver här grunderna gällande konflikter och konflikthantering. Vi utgår från Thomas 

Jordans konflikttriangel, Arne Malténs olika konflikttyper samt Tor-Johan Ekelands 

allmängiltig beskrivning av konflikthanteringsstilar. Vidare beskrivs olika synsätt gällande 

konflikter. Slutligen redogör vi även för kommunikationens roll i organisationer och 

ledarskap. 

4.1 Konflikter 
Olikheter mellan personligheter är en faktor som påverkar konflikters förekomst och inom 

psykologin brukar man skilja mellan två olika personlighetstyper vad det gäller skillnaden i 

värderingar och hur dessa påverkar vardagen (Thomsson & Elvin-Nowak 2010: 55f).  

Den ena typen är den relationsinriktade personligheten där behovet av närhet och ett positivt 

samspel med andra är mycket starkt. Som beskrivningen antyder är relationer mycket viktiga 

för denna typ av människor och det gör att de är både sårbara och lättare blir påverkade av sin 

omgivning. De åsidosätter ofta att uttrycka sina egna åsikter då de inte vill förstöra sina 

relationer till andra genom att hävda sig (ibid.). 

Den andra personlighetstypen är prestationsinriktad och lägger mer fokus på att åstadkomma 

saker och lägger mindre vikt vid andras åsikter och känslor. Det är viktigt för en sådan 

personlighet att få ge uttryck för sina känslor och åsikter, utan att andra står i vägen för detta. 

Denna personlighet är däremot mycket mer känslig för att andra människor ska lägga sig i, 

eller tar över. Om någon därför lägger sig i eller tar över är det risk för att en konflikt uppstår 

(ibid.). 

4.1.1 Konflikter på olika nivåer 
I vår undersökning har vi begränsat oss till interpersonella samt intergruppkonflikter. 

Interpersonella konflikter innefattar konflikter mellan en eller flera personer medan intergrupp 

konflikter är konflikter mellan grupper. De personliga konflikterna är ofta direkta och sker 

ansikte mot ansikte. Vidare kan den sortens motsättningar beskrivas som ”varma” i och med 

att de ofta involverar starka känslor. Dessa känslor grundar sig i olika värderingar, olika 

uppfattning kring fakta och sakinnehåll och slutligen personkemi. Här är det viktigt att göra 

en uppdelning av personliga och rollrelaterade motsättningar; beror konflikten på att 

individerna inte tycker om varandra eller är det oklarheter gällande exempelvis ansvar och 

gränsdragningar (Ekeland 2006:100ff). Detta redogörs mer ingående för under punkt 4.2.3. 

4.1.2 Syn på konflikter 

Duddle och Boughton (2007) menar att vissa nivåer av interpersonella konflikter är 

oundvikligt i alla organisationer men det viktiga är hur konflikterna hanteras. De framför att 

konflikter som hanteras väl kan ses som positiva om de är konstruktiva och därmed leder till 

förbättring i arbetssätt och kreativitet. I motsats till detta så kan konflikter leda till minskad 

effektivitet och dåligt samarbete samt att förekomsten och intensiteten i framtida konflikter 

kan öka då konflikter hanteras dåligt. Ekstam (2000) och Maltén (1998) redogör för två olika 

synsätt gällande konflikter; undvikande/destruktivt eller vitaliserande/konstruktivt. 

4.1.2.1Undvikande/destruktivt 

Maltén (1998) menar att vi svenskar har växt upp och fostrats med uppfattningen att problem 

”ska sopas under mattan” och lämnas åt någon annan vilket leder till att de flesta ser 

konflikter som någonting negativt som borde undvikas. Vidare menar han att många svenskar 

är konflikträdda då vi är rädda för att såra andra, tappa kontrollen eller själva känna oss 

kränkta i en eventuell konflikt. Han nämner ”osäkerhet, tvekan och rädsla” som nyckelord 
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och menar att detta synsätt blir ett hinder i arbetet då förändringar blir omöjliga och arbetet i 

stället stannar upp (ibid:151f). Ekstam (2000) poängterar att de destruktiva konflikterna 

uppstår när sakfrågan lämnas och deltagarna istället ger sig på varandra som individer vilket 

leder till att inblandade blir kränkta och klyftan mellan parterna istället ökar. Fokus läggs på 

att ”vinna” konflikten, individens känslor tar över och förnuftet försvinner (ibid:20). Denna 

syn på konflikter kan kopplas samman med den relationsorientering som Ekstam (2000) 

menar existerar på kvinnodominerande arbetsplatser, nämligen att fokus ligger på att alla ska 

vara vänner och komma överens. Konflikter ses då som destruktiva och som någonting som 

kan hota gruppen (ibid:16ff). 

4.1.2.2 Vitaliserande/kontruktivt 

Individer med detta synsätt ser istället konflikter som någonting positivt. Istället för att 

undvika konflikter och se dem som hotande så upplevs de som utvecklande, kreativa och 

positiva möjligheter till förnyelse. Inblandade parters åsikter förs fram och med respekt för 

dessa granskar man gemensamt problemet och kommer överens om en gemensam lösning 

som passar alla. Fokus ligger alltid på sakfrågan vilket resulterar i bättre idéer och gemensamt 

upprättade mål. Förhållningssättet ökar även förståelsen kring sitt eget och andras beteende 

vilket i sin tur gör att arbetet aldrig stannar upp samt att acceptansen och lyhördheten hos 

deltagarna ökar (Maltén 1998:152f, Ekstam 2000:20). Det konstruktiva synsättet kan utifrån 

Ekstam (2000) istället beskrivas som typiskt manligt då det följer normen att fokus ligger på 

sakfrågan och konflikterna löses snabbt och utan större problem (ibid:16ff). 

4.1.3 Konflikttyper 

Vi utgår ifrån Thomas Jordans modell för att få en översikt av våra respondenters situation. 

Thomas Jordan, forskare och lärare vid Göteborg Universitet använder sig av Johan Galtungs 

ABC – modell, även kallad konflikttriangeln för att ge en snabb, första diagnos av konflikter 

på en arbetsplats. Modellen ger en första överblick av rådande problem och synliggör 

konfliktens olika sidor utifrån vilka vi senare kan fördjupa oss. Genom att reflektera kring 

varje unik konflikt uppmärksammas vilka faktorer som är viktiga för de inblandade, 

sakfrågor, attityder eller beteendeaspekten dominerar. Modellen består av en triangel där varje 

hörn representerar en utgångspunkt för var en konflikt startar; 

 

 

Figur 1: Modifierad figur av Thomas Jordans konflikttriangel 

Triangelns olika hörn ger även en inblick i konflikternas dynamik, hur de förhåller sig till 

varandra samt hur konflikten uppkommer och utvecklas. De flesta konflikter börjar i C hörnet 

med en intressekonflikt. Om A och B hörnen är stabila, om personerna respekterar varandra 

och har bra förhandlingsmetoder, så hamnar sakfrågan i centrum och man finner en lösning. 
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Om konflikten däremot inte går att lösa så påverkas i första hand A hörnet och sedan B 

hörnet. Detta uttrycks genom negativa attityder, ilska och orolighet eller med ett fokus på att 

röja undan motparten. Om konflikten inte heller löses när den nått A hörnet uppstår ofta 

konfrontationer, alltså att de inblandade går från diskussioner till handling (Jordan, 2011) 

Vi kommer i vår diskussion kring olika slags konflikter även att utgå från Maltén 

(1998:158ff) och de sex konflikttyper han presenterar då vi anser att övrig facklitteratur kan 

sammanfattas av hans begrepp; kommunikations-, sak-, roll-, intresse-, värderings- samt 

strategikonflikter.  

 Kommunikationskonflikter uppstår oftast på grund av missförstånd som beror på både 

brister i information och beskrivningar samt mer personliga aspekter som kroppsspråk, 

tonfall och att individer uttrycker sig otydligt.  

 

 I en sakkonflikt har individer olika åsikter om hur arbete ska utföras, vilka regler som 

gäller i den givna situationen eller hur en situation ska beskrivas och bedömas. 

 

 Rollkonflikter i sin tur innefattar att en individs förväntningar inte uppfylls gällande 

exempelvis vem som utför vilka uppgifter, att någon inte lever upp till ett förväntat 

beteende eller att identitet och lojalitet ställs emot varandra. 

 

 I en intressekonflikt ser parterna enbart till sitt eget bästa, intressen, behov, 

förväntningar och krav drar åt olika håll vilket kan ske vid exempelvis en individuell 

lönesättning. 

 

 Värderingskonflikter beskrivs som en av de mest svårlösta då de inblandade parter ofta 

har svårt att kompromissa. Motsättningarna rör ofta känsliga ämnen som politik, etik 

och personers moral och vidare olika attityder, värderingar samt olika syn på livet.  

 

 Slutligen förklaras strategikonflikt vilket innebär oenigheter angående vilken väg man 

väljer för att nå ett mål eller i vilken takt någonting sker. 

4.2.Konflikthantering 
Genomgående i skandinavisk litteratur gällande konflikthantering presenteras samma 

konflikthanteringsstilar. Både Ekstam (2000:84) och Ekeland (2006:202) menar att alla 

stilarna är framgångsrika på sitt sätt och att det är främst situationen som avgör vilken man 

utgår ifrån. Vidare betonar Ekeland (2006) att ledare och anställda inte innehar samma 

position i en konflikt exempelvis utifrån ett maktperspektiv, vilket påverkar hur man väljer att 

hantera konflikten. Detta medför även ett ansvar hos ledare att göra en konfliktanalys innan 

beslut tas gällande konflikhanteringsstil (ibid:202f). Grunden till vilken hanteringsstil som 

används ligger i individens villighet att tillfredställa sina egna samt andras behov och 

intressen samt balansgången dem emellan. Maltén (1998) ser flera faktorer som påverkar 

individens val av hanteringsstil, bland annat avgör individens personlighet och erfarenhet om 

det är personens egna eller motpartens intressen som dominerar (ibid:182f). Vidare är det av 

stor vikt att lokalisera vilken nivå konflikten befinner sig på samt vilken typ av konflikt det 

rör sig om. Ekeland (2006: 202ff) beskriver fem olika synsätt vilka redogörs för nedan. 

 Konkurrens: fokus ligger på att tillfredställa egnas behov. Att ”vinna” konflikten är 

högsta prioritet man bortser från andras behov. Används främst vid förhandlingar och i 



19 
 

pressade situationer som kräver snabba beslut. 

 

 Kompromiss: båda parterna involverade i konflikten är beredda att ge upp någonting 

de vill ha och mötas på halva vägen. Det fungerar bäst i situationer där det står mindre 

på spel men kan däremot lämna efter sig en känsla av missnöje där ingen part känner 

sig helt nöjd.  

 

 Undvikande: ingen parts behov tillfredställs utan konflikten undviks helt enkelt. Att 

vara konfliktundvikande rekommenderas inte men det erkänns att i vissa situationer, 

exempelvis vid triviala konflikter, kan det vara att föredra för stunden. 

 Anpassning: fokus läggs på att tillgodose motpartens behov, att anpassa sig till dennes 

önskningar. Ur ledningssynpunkt kan detta vara viktigt då det visar på sympati att i 

vissa situationer prioritera andra. Att ”lägga sig” i en konflikt är dock inte att föredra. 

  

 Samarbete: denna strategi värderas högt och omtalas som en ”vinna-vinna” situation 

då den bygger på att parterna accepterar och försöker tillgodose bådas behov.  

Individerna jobbar tillsammans mot gemensamma lösningar.  Denna hanteringsstil är 

att föredra gällande viktiga beslut och konflikter.  

4.3 Kommunikation  
Inom organisationer finns olika nivåer av kommunikation, bland annat dyadisk- och 

smågruppskommunikation som är direkt kommunikation. Utöver dessa finns 

intraorganisatoriskt kommunikation som syftar till kommunikationen inom en organisation . 

Dyadisk – och smågruppskommunikation kan vidare delas upp i interpersonell och 

impersonell, den som är ansikte mot ansikte och den som sker exempelvis via mail eller 

telefon (Clegg m.fl. 2008:307ff). 

Dyadisk kommunikation är som sagt en direkt kommunikation som sker mellan exempelvis 

chef och medarbetare, medarbetare och patient eller mellan medarbetarna själva. Hur en 

individ uppfattar en förfrågan om att göra en uppgift beror på hur frågan formuleras. Det 

medför i praktiken att om frågan ställs på ett sympatiskt och genomtänkt sätt så kommer det 

tas emot bättre. Hur en chef kommunicerar till sina medarbetare säger mycket om deras 

relation. Därför bör ledare ha en medvetenhet om att hur denne uttrycker sig är lika viktigt 

som det som sägs (Clegg m.fl. 2008:307ff). 

Smågruppskommunikation sker på möten och workshops eller när de anställda arbetar i team. 

Även här sker kommunikationen ansikte mot ansikte men kommunikation i grupper är 

komplext då denna inte sker mellan enbart två personer. Inom grupper finns en annan 

dynamik och medlemmarna intar olika roller och subgrupper bildas. Hur väl en grupp kan 

lösa ett problem kan relateras till interaktionen och den kommunikativa förmågan inom 

gruppen (Clegg m.fl. 2008:312).  

Inom en organisation är det mycket viktigt att kommunikationen sker både uppåt, nedåt och 

horisontellt. Nedåt i den bemärkelsen att ledning ger feedback, riktlinjer samt förmedlar 

organisationens mål och visioner, uppåt genom att de anställda ger sin feedback kring det 

aktuella arbetet och hur det fungerar samt horisontellt då olika avdelningar eller grupper 

kommunicerar med varandra (Clegg m.fl. 2008:319)  

Clegg m.fl. betonar vikten av hur man kommunicerar då kommunikation inte bara innefattar 

den information som delges utan även tonfall, kroppsspråk, ordval och tolkningar. Tydlighet 
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är viktigt för att undvika missförstånd (ibid:308ff). Arne Maltén (1998) menar att kroppsspråk 

faktiskt betyder mer än de faktiska orden. Så mycket som 70 procent av kommunikationen 

bedöms vara icke-verbal utan består snarare av kroppsspråk, uttryck, tonläge och så vidare. 

Då all kommunikation förutsätter att det finns en sändare och en mottagare är även 

återkoppling av största vikt, feedback. Genom att ofta ge feedback kontrolleras att det sända 

budskapet uppfattats korrekt. Maltén menar att kommunikation lätt kan missuppfattats då 

exempelvis ena parten förmedlar sina tankar kring ett ämne medan den andra svarar med sina 

känslor (ibid:15,31). 

4.3.1 Kommunikativt ledarskap 

Att vara en ledare innebär att man genom kommunikation leder andra individer och grupper 

att uppnå mål och lösa givna uppgifter. Enligt undersökningar (se t.ex. Handbook of 

leadership, Bass 1981) bör en god ledare vara kreativ, social, begåvad, ha högt 

självförtroende och samarbetsförmåga samt vara resultatinriktad. Däremot betonas att det, 

som Arne Maltén (1998) uttrycker det, är ”samspelet mellan situation och personlighet” som 

formar ledarskapet vilket gör det situationsanpassat (ibid:106f). 

Situationsanpassat ledarskap avgörs av bland annat ledarens egen erfarenhet och 

förhållningssätt till uppgiften, gruppens mognadsnivå och miljön den befinner sig i, 

uppgiftens innehåll samt den tidsaspekt som föreligger. Ledaren behöver helt enkelt ha bred 

personkännedom och vara flexibel nog att kunna göra en analys av situationen och anpassa 

sig till den. Vilken ledarstil som appliceras påverkas mest utifrån gruppens mognadsnivå 

vilket inkluderar medlemmarnas ålder men kanske mest motivation och erfarenhet. Fyra 

mognadsnivåer presenteras vilka paras ihop med fyra ledarstilar; (Maltén 1998:106f). 

 

Figur 2: Situationsanpassat ledarskap genererar fyra ledarskapsstilar. 

Att vara en god bra ledare innefattar även att vara en god lyssnare. Maltén (1998) använder 

begreppet aktivt lyssnande vilket innebär att personen i fråga har ögonkontakt med personen 

de pratar med samt att man bland annat anpassar sig efter dennes talrytm och inte avbryter 

samtalet i onödan. Den aktiva lyssnaren bör också visa ett intresse för vad samtalspartnern 

säger och gör med hjälp av kommentarer, tonfall och kroppsspråk. Det viktigaste är dock att 

visa motparten respekt, empati och att just våga lyssna (ibid:19f). 
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi undersökningens resultat som analyseras utifrån de teorier och 

den information som presenterats i tidigare kapitel. Vi kommer först redogöra för resultat och 

därefter ge vår analys av det empiriska materialet kopplat till teori och bakgrund. PA-

konsulten Leif, konflikthanteraren Sara och avdelningschefen Anna kommer sammantaget 

respresentera ledningens syn på konflikter och konflikthantering. Resultatet och analysen 

kommer först att presenteras utifrån våra frågeställningar därefter ges en redogörelse för 

resultat och analys utifrån kommunikation och ledarskap.  

5.1 Vilka synsätt på konflikter kan vi identifiera hos medarbetarna samt 

ledningen?  

5.1.1 Ledning 

Trots deras olika positioner inom organisationen ser vi en överensstämmande syn på vad 

konflikter är och varför de uppstår. Sara som arbetar som konflikthanterare visar sig vara 

bekant med Thomas Jordans teorier och säger själv att hon använder sig av det i sitt dagliga 

arbete. Den konfliktdefinition hon utgår från härstammar från Thomas Jordan vilken kan 

sammanfattas som att det räcker inte att personerna tycker illa om varandra eller tycker olika 

utan det måste finnas ett behov, ett önskemål, som man upplever att motparten blockerar och 

man agerar för att uppnå. Även att Leif och Annas definition innefattas i den beskrivningen då 

de betonar att individers respekt för varandra är vitalt samt att starka känslor måste finnas för 

att en konflikt skall utvecklas. 

Det är ju inte bara att man är oense om någonting utan det måste finnas mer inlägg än bara 

oense. Det måste finnas mer starka känslor och lite aggression för att det ska kunna kallas en 

konflikt. Och att de som är inblandade i det har svårt att se en lösning själva, det är också en 

ingrediens. (Leif) 

En konflikt är när en eller flera personer inte riktigt kommer överens eller inte har respekt för 

varandra eller respekt för sitt arbete, eller respekt för den andres arbete. (Anna) 

Leif och Sara menar båda att det råder en harmonisyn inom organisationen. Med det menar de 

att man överlag undviker konflikter då de ses som någonting jobbigt och obehagligt. De 

poängterar båda även att detta synsätt är typiskt ”svenskt”, att det finns en rädsla för 

konflikter och hur de förstör relationer.  

Vi har någonting i vår kultur som är hämmande vilket även blir hämmande i utvecklingen. Man 

är rädd att man ska påpeka någonting för någon annan […] om man inte vågar säga det för att 

man är rädd för en konflikt så blir det ju hämmande och konserverande av dåliga beteenden. 

(Leif) 

Konflikter ska man inte ha, de är utav ondo […] konflikter sopar vi under mattan, lägger locket 

på. (Sara) 

Leif påpekar att vid exempelvis strukturella förändringar inom organisationen så hamnar 

konflikterna på golvet. Att de anställda då inte har makt att förändra sin situation är något han 

menar upplevs som negativa konflikter.  

Konflikterna hamnar nere på golvet […] de har inte makten över att förändringen har skett utan 

de måste finna sig i det hela tiden. Har man inte makt att förändra sin situation och att konflikten 

grundar sig i det, det är då de upplevs negativt. (Leif) 

Ledningens personliga åsikt är dock att konflikter är någonting bra och utvecklande. Leif 

menar att individer under en pågående konflikt kan ha svårt att se den positiva sidan. Men att 

konflikten betraktas som någonting positivt när den väl är löst och att individerna då förts 
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närmare varandra. Avdelningschefen Anna menar att om en konflikt bearbetas och hanteras 

på rätt sätt bör den leda till någonting positivt vilket även är hennes utgångspunkt. 

Jag har alltid utgångsläget att det ska bli någonting bra av en konflikt. (Anna) 

5.1.2 Medarbetare 

Samtliga medarbetare finner det tämligen svårt att ge sin definition av en konflikt, vi kan 

däremot särskilja beskrivningarna åt. Sjuksköterskorna Helena och Lisa beskriver en konflikt 

som att involverade personer inte har en vilja att kompromissa. Vidare betonas att begreppet 

innefattar starka känslor och att personer tycker olika.  

Man kan ju tycka olika men om man inte har en vilja att mötas då blir det ju en konflikt. 

(Helena) 

Det är ju egentligen inte bara när ett par eller flera inte är överens utan det är väl när man inte 

kan komma överens heller. Man kan ju vara oense men ändå tycka att det är ok, att förstå 

varandras situation. Det är när man är lite låst och känslorna går över i försvar eller attack, det är 

då det övergår till en konflikt. (Lisa) 

Undersköterskorna Annika och Elina beskriver en konflikt som något som sker mellan 

grupper. Med grupper talar de båda om sjuksköterskor och undersköterskor. 

Vi undersköterskor anser att vi inte får hjälp av sjuksköterskorna ute på fältet. De tycker väl att 

vi inte hjälper till med deras uppgifter, det blir mycket sånt. (Annika) 

Samtliga medarbetare berättade att de fann ämnet konflikter och konflikthantering svårt att 

prata om. De säger att det inte är något de reflekterat över och inte heller ett ämne de brukar 

diskutera med varandra.  

Jag tycker det är jobbigt att bli osams med någon och tanken på att kanske bli det […] det är 

bättre att bita ihop inombords även fast man vet att det inte är nått bra. Det beror ju på vem det 

är. (Annika) 

Ingen av medarbetarna nämner att konflikter i något led ses som utvecklande eller leder till 

kreativa lösningar och förbättringar. Samtliga betonar att konflikter påverkar arbetsmiljön och 

att detta märks av hos patienterna, alla är dock övertygade om att patientvården inte påverkas. 

Flera betonar ändå att det finns en hög grad av professionalism och menar att patienterna 

alltid kommer först. Konflikterna snarare trycks undan för att de inte ska bli påtagliga för 

patienterna.    

Jag tror att patienterna känner av det. Att de märker jättetydligt hur vi mår, hur vi är mot 

varandra och hur vi tilltalar varandra. Vi kanske inte tänker på hur mycket det märks och det 

smittar av sig på patienten [...] de får ett annat lugn eller mer oro om det är oro i 

personalgruppen, då blir det en ond cirkel av allt. (Helena) 

5.1.3 Analys 

Vi ser i medarbetarnas uttalanden en koppling till den ”harmonisyn” som ledningen beskriver, 

alltså att konflikter bör undvikas och att de inte för något gott med sig. Medarbetarna förklarar 

att konflikter påverkar både patienterna och arbetsmiljön i negativ bemärkelse. Annika tycker 

till och med att det är bättre att undvika en konflikt eftersom det är jobbigt att vara osams. Vi 

tolkar medarbetarnas uttalanden samt ledningens beskrivning av ämnet i likhet med den 

destruktiva synen som beskrivs i teoriavsnittet. Malténs (1998) beskriver det som att 

konflikter ska sopas under mattan vilket även konflikthanteraren Sara återger ordagrant. 
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Utifrån medarbetarnas uttalanden kan vi även se en distinktion angående vilken nivå 

konflikten ligger på. De konflikter som medarbetarna beskriver är interpersonella, mellan 

människor, och intergruppkonflikter, mellan grupper.  Vår tolkning är att medarbetarna har 

delar av vad Maltén (1998) benämner som en vitaliserande syn på intergruppkonflikter, alltså 

konflikterna mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Med det menar vi att fokus läggs på 

sakfrågan vilket gör att de inblandade individerna inte blir påhoppade eller attackerade 

personligen utan konflikterna kan kopplas till organisationsstrukturer och hur arbetet utförs. 

De interpersonella konflikterna tenderar att vara av en mer personlig karaktär vilket gör att de 

konflikterna får en negativ klang och undviks.  

Att de interpersonella konflikterna är något medarbetarna undviker tolkar vi som en destruktiv 

syn. Vi ser att detta beror på att de interpersonella konflikter är mer intima och sker ansikte 

mot ansikte vilket vi tror upplevs som mer känsligt då det blir ett påhopp på den egna 

personen. De konflikterna som sker mellan sjuksköterskegruppen och undersköterskegruppen 

diskuteras mest på möten då man är mer skyddad i gruppen och inte utsatt som individ, vilket 

vi ser som anledningen till att intergrupp konflikterna upplevs som mer konkreta. Som vi 

nämnde tidigare handlar de flesta grupp konflikterna om sakfrågor vilket om de diskuteras rätt 

leder fram till positiva lösningar och förbättringar.  Konflikterna mellan två personer är vad 

Maltén (1998) benämner som varma konflikter, de innefattar mer starka känslor och blir 

personliga. Att ledningen ser konflikter som konstruktiva kan bero på att de inte är 

involverade i konflikterna själva och således har en känslomässig distans till dessa situationer. 

Vidare ser vi att de olika synerna på konflikter kan relateras till individernas 

personlighetsdrag. Tidigare forskning påvisar att det är typiskt kvinnor att ha en 

relationsinriktad personlighet vilket medför att de åsidosätter sina egna behov för att inte 

förstöra relationerna. Enligt Valentine (1995) ser kvinnan konflikter som ett hot och 

någonting som separerar henne från de personer hon förlitar sig på. Om så är fallet förefaller 

det sig logiskt att ha en destruktiv syn på interpersonella konflikter då möjligheten finns att 

relationer skadas vilket försvårar arbetssituationen för medarbetarna.  

5.2 Vilka typer av konflikter upplevs som vanligast förekommande inom 

organisationen? 

5.2.1 Ledning 

Gällande de konflikter som finns på arbetsplatsen så skiljer sig ledningens uttalanden åt. Leif 

menar att de flesta konflikter är vardagskonflikter. Till exempel gällande arbetsfördelning, 

vem som gör vad och hur man utför jobbet. Han påpekar vidare att det ofta grundar sig i 

missuppfattningar och dålig kommunikation.  

Det är nog vardagskonflikter. Man har olika åsikter om hur man ska utför jobbet eller andra 

saker, vem som ska göra vad, vem som ska resa sig från fika rummet vid en ringning. Är det ok 

att sätta sig när alla inte är färdiga? Missuppfattningar, misskommunikation. (Leif) 

Avdelningschefen Anna betonar individernas personlighet gällande konflikter men poängterar 

ändå att högre arbetsbelastning har stor betydelse.  

Jag tycker nästan att allting handlar om personlighetskrockar beroende på hur man tar saker. 

Småtjafset handlar ju ofta om att det är så pass mycket att göra och då kommer ju huggormarna 

fram hos oss alla. (Anna) 

Citatet syftar till när avdelningen i våras bytte verksamhet med grannavdelningen vilket 

resulterade i att avdelningen hade äldre, multisjuka patienter med större omvårdnadsbehov. 
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Hon menar att medarbetarna blev mer slitna och trötta, fick jobba övertid och att det därför 

blev sämre stämningen med mer ”tjafs”. Vidare säger hon att avdelningen nu är mer 

harmonisk då verksamheten återigen bytts ut och de multisjuka patienterna återgått till 

grannavdelningen. Av de specifika konflikter Anna berättar om så kopplar hon samman 

samtliga med personlighet. Att individernas olikheter gör det svårt för dem att arbeta 

tillsammans och samarbeta. 

De har varit så olika i sina egenskaper, sitt sätt att arbeta. Oftast är den ena personen väldigt 

kontrollerande och noggrann och velat ha det på ett visst sätt. Den andra personen har också 

varit duktig men arbetat på ett annat sätt. Den ena personen har känt sig kränkt av den andras 

frågor ‘har du gjort det, varför gjorde du så’ o.s.v. (Anna) 

Konflikthanteraren Sara ser att uppkomsten av konflikter antingen beror på relationen mellan 

individer eller på organisationens struktur. Mer ingående menar hon att personkemi mellan 

individer inte stämmer, att missförstånd inte reds ut eller att ”det inte är någon ordning och 

reda”, alltså organisationen har hög omsättning av chefer och medarbetare samt mycket 

förändringar.  

Det här med metoder, arbetssätt och arbetsfördelning mellan personer. Det brukar vara en källa 

till konflikter. Att man känner att jag får göra mer än någon annan. Man har olika bild utav 

varandra. Eller så är det personkonflikter som har uppstått av olika skäl, A-hörnet, attityder som 

sedan skapar ett lustigt beteende [---] det kan vara små, små saker som får igång oss, som vi 

börjar reagera på. (Sara) 

5.2.2 Medarbetare 

Det finns två övervägande anledningar som samtliga medarbetare berör gällande frågan om 

konflikter; arbetsfördelning och gruppkonflikter mellan sjuksköterskor och undersköterskor. 

Arbetsfördelningen syftar i första hand till den verksamhetsförändring som vi beskrivit i 

avsnittet ovan där avdelningarna bytte patienter. Medarbetarna upplevde då att arbetstempot 

blev högre i och med att arbetsbelastningen ökade, detta i sin tur ökade mängden konflikter 

bland personalen och då främst mellan sjuksköterskor och undersköterskor. 

Ju mer stressad man är i sin situation så är det ju lättare att bli osams. I våras hade vi ett väldigt 

högt tempo här och då var vi mer trötta på varandra, man orkade inte lika mycket och kände att 

man hela tiden gick över gränsen. (Annika) 

Det blev för tungt, då kommer huggen. När det blir en för hög arbetsbelastnings så orkar man 

inte riktigt. (Lisa) 

Det är mycket det här mellan undersköterskor och sjuksköterskor, att man känner att man inte 

hjälps åt alla gånger och det är ju ofta i stressiga situationer. När vi har så mycket att göra så 

skulle vi behöva hjälpa varandra, ibland räcker det med att någon säger åt en ”varför har du inte 

gjort det här” och då ger man kanske tillbaka [---] nu när vi hinner prata med varandra så uppstår 

inte konflikterna på det sättet. Nu hinner vi diskutera det som är, när det var mycket att göra 

hann vi inte det. Alla bara sprang. (Annika) 

Utöver dessa påtalas missförstånd angående kommunikation som en vanlig anledning till 

osämja. Annika förklarar att när hon och en kollega tar hand om en patient så uppfattar hon 

kollegan fel och blir irriterad. 

Vi uttryckte oss på fel sätt. (Annika) 

5.2.3 Analys 

Vi kan se att de vanligaste konflikterna enligt PA-konsulten och medarbetarna handlar om 

arbetsfördelning vilket enligt Thomas Jordan är en konflikt som grundar sig i C-hörnet, 

fördelningskonflikter. Vidare nämner medarbetarna gruppkonflikter vilket kan kopplas 
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samman med det som Maltén (1998) benämner som rollkonflikter, att en persons 

förväntningar på kollegan inte levs upp till. Avdelningschefen uppger att konflikter alltid 

uppstår på grund av olika personligheter vilket vi tolkar som A-hörnet, tankar, känslor och 

viljor. Å andra sidan kan avdelningschefens beskrivning om att personer varit olika i sina 

arbetssätt vara ett exempel på vad Maltén (1998) benämner som en sakkonflikt eller 

värderingskonflikt. Sakkonflikter innebär olika åsikter om hur arbetet ska utföras men vi ser 

ändå att det även kan kopplas till värderingskonflikter som innebär att personerna har olika 

attityder och värderingar gentemot någonting eller helt enkelt olika syn på livet.  I frågan om 

arbetsfördelning ser vi att man utifrån Maltén (1998) kan göra en vidare tolkning och dela upp 

i kommunikations samt rollkonflikter. 

Medarbetarna nämner som sagt konflikter kring arbetsfördelning och gruppkonflikter som de 

vanligaste konflikterna. När arbetsbelastningen blir högre ser vi även att 

kommunikationskonflikterna ökar vilket också medarbetare uppger då de inte har tid att 

stanna upp och diskutera och prata med varandra. Vi ser att gruppkonflikterna kan kopplas till 

Malténs (1998) rollkonflikter vilka också ökar då förväntningarna på varandras 

arbetsprestation förändras när det finns mer att göra och dessa förväntningar inte alltid 

uppfylls. Enkelt sagt hinner medarbetarna inte stanna upp och kommunicera.  

Jordan menar att de flesta konflikter börjar i C-hörnet med sakfrågan i centrum och när A- 

och B-hörnet är stabila löses konflikten relativt snabbt. Avdelningschefen och medarbetarna 

uppger att de har en låg förekomst av konflikter vilket enligt Jordan kan bero på att A- och B-

hörnet är stabila.  

Konflikthanteraren relaterar konflikter till dels personligheter men även att konflikter grundar 

sig i missförstånd vilket ofta kan relateras till Malténs (1998) beskrivning av en 

kommunikationskonflikt. Vidare framför konflikthanteraren att uppkomsten av konflikter kan 

hänföras till organisationens struktur, här drar vi en parallell till Almost (2010) beskrivning av 

instabilitet och variation som skapar konflikter i organisationer.  

5.3 Hur hanteras dessa konflikter av medarbetarna samt ledningen?  

5.3.1 Ledning 

Som vi påpekat tidigare genomför organisationen en medarbetarutbildning för att utveckla 

verksamheten gällande bland annat eget ansvar och reflektion kring sin egen roll. Det 

diskuteras även vad som kännetecknar en god arbetsplats, en god medarbetare och en god 

chef samt att alla äger den relationsbaserade arbetsplatsen. Samtliga respondenter lägger 

fokus på det egna ansvaret att förebygga och hantera konflikter. Leif berättar att han ofta 

diskuterar olika typer av ledarskap i samband med chefskapet, han menar att medarbetarna 

måste ta eget ansvar men att många chefer i allt för hög grad försöker ”ta hand om” sina 

anställda. Vidare poängterar han det situationsanpassade ledarskapet. 

Ett bra ledarskap grundar sig i vilken grupp man har att göra med. Är det en omogen grupp så 

borde man definitivt utöva ledarskap och peka med hela handen. Är det en mogen grupp måste 

man ha ett coachande ledarskap och låta gruppen växa. (Leif) 

Han nämner att mogna och omogna grupper kräver olika ledarskap samt vikten av att man 

löser konflikten där man är och inte arbetar sig runt konflikter genom exempelvis 

omplaceringar. Leif berättar även att feedback begreppet är en återkommande fråga under 

medarbetarutbildningen och något man försöker utveckla.  
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Sara betonar att konflikter är ett komplext ämne och eftersom alla konflikter är unika krävs 

olika metoder för att lösa dem. I arbetet med en konflikt träffar hon först de berörda parterna 

var för sig och gör en första diagnos över konflikten. Hon ifrågasätter vad medarbetarna kan 

bidra med för att det ska bli bättre.  

Jag tycker en bra grundtes är att folk ska hälsa på varandra på en arbetsplats, det är jätteviktigt. 

(Sara) 

I arbetet som konflikthanterare handlar det om att klargöra vad det bakomliggande behovet till 

konflikten bottnar sig i för att kunna lösa situationen. Sara beskriver vidare att hon tycker det 

är väldigt få konflikter som inte går att lösa över huvudtaget. Hon förklarar att de flesta 

individer är villiga att bidra för att försöka lösa konflikten. 

Då är det chefen och jag och de inblandade personerna. Då forskar jag lite i ‘det minsta 

möjliga’, alltså vad är det minsta möjliga man kan bidra med för att försöka komma tillrätta med 

konflikten. Typ att man hälsar i alla fall. (Sara) 

Ledningen betonar också det egna ansvaret i konfliktsituationer. Alla personer har ett ansvar 

för arbetsklimatet och att ha ett arbetsklimat där individer kan kommunicera med varandra ser 

de alla som mycket viktigt. De påpekar vidare att individer själva behöver ha en insikt i hur de 

uppfattas av andra. 

Anna förklarar att förekomsten av konflikter är låg på avdelningen men att hon arbetar 

förebyggande mot konflikter. Hon uppmuntrar sina medarbetare till ett arbetsklimat där de 

kommunicerar med varandra. Hon påpekar vidare att hon arbetar för att personalen skall lösa 

sina konflikter själva vilket hon tycker att de är duktiga på, att de direkt tar upp problemet 

med den berörda personen. 

Jag jobbar mycket med att man ska känna sitt eget ansvar överhuvudtaget, allt handlar inte om 

chefen att man ska ha det bra utan vi är alla en kugge i ett hjul. (Anna) 

5.3.2 Medarbetare 

Helena beskriver en konflikt hon själv var involverad i, hon förklarar att hon var trött och 

markerade detta till sin kollega som reagerade på ett oväntat sätt. Helena hanterade 

situationen genom att själv be om ursäkt. Situationen pratades aldrig igenom utan personerna 

fortsatte efter en tid att jobba tillsammans igen. 

Jag blev ju ledsen, det blev jättedumt. Jag försökte be om ursäkt fast jag inte hade något att be 

om ursäkt för. Det blev bra efter hand men det tog ett tag. (Helena) 

Många av de konfliktsituationer som beskrivs av medarbetarna visar att man ofta väljer att 

inte involvera sig i eller ”uppmuntra” en konfliktsituation. Detta kan även kopplas till 

Annikas tidigare uttalande om att hon tycker det är jobbigt att vara osams.  

När man är ute bland patienter måste man ju vara professionell om man tycker någon gör något 

dum eller säger något klumpigt får man ta det utanför sen. Om man inte tar upp det direkt kan 

det lätt rinna ut i sanden. (Annika) 

Är det bara en liten grej så tycker jag nog att jag släpper det, det är inte så mycket att irritera sig 

på. (Lisa) 

Personer kan ju komma och säga att den ena säger så och den andra så, man hör ju bådas 

version. Ja vad brukar jag göra, jag brukar nog inte göra så mycket. (Elina) 
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Elina förklarar också att hon försöker ”lirka” sig fram i vardagen. Hon menar att hon inte 

visar om hon blir irriterad eller tappar tålamodet och att om någon påpekar att det är 

exempelvis dålig stämning på avdelningen så blockerar hon ett vidare utlägg genom att svara 

”jasså?”. Medarbetarna engagerar sig däremot och försöker medla om de anser att någon blir 

orättvist behandlad. 

Två av respondenterna påpekar även att man kan undvika att arbeta ihop med vissa personer 

man kommer sämre överens med då avdelningen är relativt stor och man på så sätt kan arbeta 

i ”den andra gruppen”. Vissa respondenter nämner själva att kvinnor och män hanterar 

konfliktsituationer olika och talar om hur det gäller även på deras arbetsplats.  

Jag tror att vi kvinnor går med saker länge innan man säger det till personen ifråga. (Annika) 

Jag kan känna att på en kvinnlig arbetsplats blir det en typ av konflikter, man blir rädd att såra 

varandra, trampa varandra på tårna. Män är mer raka och det kan inte vi vara, då blir det 

konflikter. (Helena) 

5.3.3 Analys 

Det vi uppmärksammar från ledningens håll är att hur man väljer att hantera konflikter går 

hand i hand med att man jobbar förebyggande mot konfliktsituationer. Leif betonar det 

situationsanpassade ledarskapet som enligt Maltén (1998) bland annat avgörs av ledarens 

egen erfarenhet. Anna har själv arbetat som sjuksköterska på avdelningen vilket teoretiskt sett 

borde gynna hennes ledarskap. Ledningen uppmuntrar även till att lösa sina konflikter 

kommunikativt och direkt. Vår tolkning är däremot att medarbetarna övervägande använder 

sig av det Ekeland (2006) beskriver som den undvikande samt den anpassande 

konflikthanteringsstilen. Helena hanterade sin situation genom att be om ursäkt för något hon 

inte själv ansåg var fel. Hon tillgodosåg enbart motpartens behov och inte sina egna, hon 

använde en anpassande hanteringsstil. Något vidare samtal där man fick möjlighet att 

ventilera uppstod inte vilket kan ses som undvikande. Återigen kan detta kopplas till kvinnlig 

konflikthantering, Thomas och Elvin-Nowak (2010) menar att kvinnor ofta tar ett steg tillbaka 

och sätter andras behov framför sina egna vilket vi kan se att Helena gjorde här. 

Vidare redogör medarbetarna för en tydligt undvikande hanteringsstil, man undviker helt och 

hållet att involvera sig i befintliga konflikter eller konfliktsituationer som skulle kunna uppstå. 

Detta kan även kopplas tillbaka till om individer väljer att engagera sig i eller ignorera en 

konflikt. Hanteringsstilen rekommenderas inte men anses ”ok” vid triviala konflikter. 

Tidigare forskning visar att kvinnor främst använder sig av en kompromissande hanteringsstil 

men att hos just sjuksköterskor dominerar den undvikande hanteringsstilen.  

Valentines (1995) forskning visar även att kvinnor har en tendens att sätta andras behov 

framför sina egna. Konflikter ses som ett hot mot relationer som man förlitar sig på vilket 

skulle kunna vara en förklaring till varför medarbetarna väljer en undvikande hanteringsstil. 

Vi tolkar medarbetarna på det sättet att de engagerar sig i en konflikt om något blir orättvist 

behandlad men ignorerar annars. Arbetet förutsätter ett nära samarbeta vilket sätter 

individerna i en beroendeposition gentemot varandra. Möjligtvis är det mer lönsamt som 

Ekeland (2006) säger att undvika än att uppmärksamma triviala konflikter. Att undvika större 

konflikter kan i värsta fall resultera i att konflikten eskalerar och då blir mycket svårare och 

mer tidskrävande att lösa. 

Annas hanteringsstil tolkar vi snarare som samarbete än kompromissande vilket tidigare 

forskning visar är normen för kvinnliga chefer. Både Anna och Sara har som mål att parterna 

ska acceptera och förstå varandra och tillsammans arbeta mot gemensamma lösningar. För 
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Annas del applicerar hon detta synsätt både på konflikter mellan grupper och individer. Vi ser 

även att ledningens hantering av konflikter är i linje med Timmins (2011) rekommendationer 

att först få en förståelse för konflikten, prata med personalen och därefter planera åtgärder. 

5.4 Vilken betydelse har ålder och yrkeserfarenhet för vilka konflikter som 

uppstår inom organisationen? 

5.4.1 Ledning 

PA-konsulten Leif förklarar för oss att han ser det som en generationsskillnad hur man ser på 

livet, hur man hanterar saker och ser på kunskap. Han pratar om erfarenhet och rutinarbete 

och att konflikter kan uppstå när det arbetssättet blir hotat. Vidare berättar han att de 

konflikter han är inblandad i mestadels innefattar individer över 50 år. 

Man kan tänka att den äldre gruppen skulle vara mer erfarenhetsmässigt trygg men så är det inte 

riktigt. (Leif) 

Även konflikthanteraren Sara pratar om svårigheter mellan mer eller mindre erfarna personer. 

Hon förklarar att organisationsförändringar gällande exempelvis datorer och teknisk 

kompetens möts av ett motstånd från den äldre stammen då de upplever det som svårare än 

den yngre, något hon menar leder till skev arbetsfördelning och i sin tur konflikter. 

Nya känner sig utsatta av de äldre, och de äldre kanske har ett arbetssätt som inte funkar idag 

och då blir det konflikter mellan gammalt och nytt [---] den gamla stammen har fokus på 

omvårdnad […] de nya har en rehabiliterande syn. (Sara) 

Avdelningschefen Anna ser däremot inte att antalet konflikter eller konfliktens natur har 

någonting med ålder att göra.  

De konflikter jag varit med om har varit mellan både erfarna och bland yngre, och mellan 

erfarna och yngre. (Anna) 

5.4.2 Medarbetare 

Medarbetarna menar att arbetserfarenhet kan spela in hur man tacklar och uppfattar händelser 

och problem. Lisa menar att personer som jobbat länge kan ha en ”såhär har det alltid varit” 

attityd vilket skulle kunna påverka. Samtliga medarbetare menar att skillnader som kan leda 

till konfliktsituationer är mer erfarenhetsbaserat än åldersbaserat. Det framgår att 

sjuksköterskegruppen mer består av yngre personer och undersköterskegruppen av äldre, 

därav förklarar Elina att sjuksköterskorna är mer teoretiska men att undersköterskorna är mer 

erfarna. Även Annika stämmer in och menar att mer erfarna sköterskor har ett sätt att arbeta 

vilket kan leda till spänningar om detta arbetssätt hotas. 

Vi som har jobbat länge vi tycker att det ska gå efter vissa rutiner som de tycker att de ska bryta 

och vissa saker har man ju sett att de måste göras på ett visst sätt när man har jobbat i många år. 

Vissa saker går ju att ändra på och andra inte. (Annika) 

 

5.4.3 Analys 

Gällande om ålder och erfarenhet påverkar förekomsten av konflikter ser vi att 

respondenterna, främst medarbetarna benämner dessa på gruppnivå och inte utifrån 

interpersonella konflikter. Även om konflikten sker mellan två personer så hänvisar de ändå 

till att det beror på vilken yrkesroll de innehar. PA- konsulten Leif ser en åldersdistinktion i 

konflikter och menar att de kan kopplas till generationsskillnader. Även konflikthanteraren 

Sara ser en generationsskillnad i vissa typer av konflikter, hon förklarar också att många 

konfliktsituationer grundas i att de involverade parterna har olika erfarenhet av arbetet. Sara 
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beskriver problematiken utifrån ett omvårdnadsperspektiv, att de äldre är mer måna om att ta 

hand om patienterna medan de yngre uppmuntrar att de ska klara av olika uppgifter själva.  Vi 

kopplar detta till Thomas Jordans A-hörn, skillnader i tankar, viljor eller känslor. Vi tolkar 

även Saras uttalanden som en av Malténs (1998) värderingskonflikter, att individerna har 

svårt att kompromissa då de har olika värderingar och olika syn på livet. Vidare ser vi vad 

Maltén (1998) benämner som sakkonflikter, olika åsikter om hur arbete ska utföras, samt 

rollkonflikter, att de förväntningar som finns på individens arbete inte uppfylls. Anna ser inte 

någon koppling mellan konflikter och ålder eller erfarenhet. Hon menar att de konflikter hon 

är inblandad i sker mellan både yngre och äldre samt mer eller mindre erfarna. Medarbetarna 

säger sig inte se någon koppling till ålder men menar däremot att många av konflikterna sker 

mellan sjuksköterskor och undersköterskor och de ser att deras olika erfarenhet kan vara en av 

orsakerna.  

Vår tolkning är att det indirekt finns en åldersdistinktion i och med att en stor del av 

konflikterna är erfarenhetsbaserade. Det beskrivs att sjuksköterskor ofta är yngre medan 

undersköterskor är äldre. Gruppuppdelningen leder till en åldersdistinktion och olika 

uppfattningar om hur arbetet bör utföras. Sjuksköterskorna som oftast är yngre har en mer 

teoretisk och färsk kunskap då de har en akademisk utbildning, undersköterskorna som oftast 

är äldre har däremot mycket erfarenhet och arbetar mycket på rutin. Något som medarbetarna 

själva poängterar att det arbetats fram över tid genom att de vet vad som fungerar och inte. Att 

fastna i rutinarbete ser vi som mycket lätt och som ett mönster som är svårt att bryta. Detta 

kan vara en förklaring till varför de nyexaminerade och yngre möts av ett visst motstånd. Att 

bryta en rutin handlar inte enbart om att byta ett arbetssätt mot ett bättre. Det handlar också 

om att byta ut en trygghet och någonting som går fort mot ett arbetssätt som kräver 

ansträngning och eftertanke innan det upplevs som enkelt. Detta är något som de själva menar 

kan bli hotat av nyutbildade sjuksköterskor. Medarbetarna menar också att olika erfarenhet 

också kan spela in gällande hur situationer uppfattas exempelvis svåra patientfall.  

Det kan dock ifrågasättas om skillnaderna är gruppbaserade, alltså mellan sjuksköterskor och 

undersköterskor, åldersbaserade eller är skillnaderna helt och hållet erfarenhetsbaserade. 

Möjligheten finns att en grupp nyexaminerade, medelålders sjuksköterskor upplever att 

samarbetet fungera bättre i och med att sjuksköterskorna och undersköterskorna ligger 

närmare varandra åldersmässigt och på så sätt delar samma värderingar. En annan möjlighet 

är att samma konflikter finns kvar eftersom de nyutbildade sjuksköterskorna helt enkelt har ny 

teoretisk kunskap men inte besitter samma erfarenhet och rutin som de äldre. En tredje 

möjlighet är att konflikterna är gruppbaserade och finns på grund av dynamiken mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor där sjuksköterskorna rent teoretiskt innehar en 

arbetsledande position gentemot undersköterskorna. Om så är fallet borde varken ålder eller 

erfarenhet vara en avgörande faktor gällande intergruppkonflikterna.  

5.5 Kommunikation och ledarskap 

5.5.1 Ledning 

Som vi varit inne på tidigare betonar Leif vikten av ett situationsanpassat ledarskap. Han 

menar att även kommunikationen till cheferna är av yttersta vikt så att cheferna kan utvecklas 

och känna sig trygga i sin roll att hantera och medla i konflikter. 

Ett bra ledarskap grundar sig alltid i vilken grupp man har att göra med [---]det må vara bra med 

riktlinjer men det gäller att slipa chefernas personliga verktyg så de kan hantera konflikterna på 

rätt sätt. (Leif) 
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Han betonar att chefen bör leda på ett sådant sätt att medarbetarna själv i första hand ska lösa 

sina konflikter. Han betonar att om inte medarbetarna är delaktiga och själva reflekterar över 

sin roll så blir det svårt för en chef att åstadkomma förändringar.  

Arbetslivet har ju utvecklats med delaktighet och då måste man ju fundera över sin egen roll. 

Utifrån det här med konflikttemat om inte medarbetarna själva reflekterar över hur de beter sig 

så är det ju ingenting chefen kan reparera. (Leif) 

Leif precis som konflikthanteraren Sara betonar vikten av kommunikation. De nämner båda 

vikten av att inse att sättet man uttrycker sig på ibland kan vara mer stötande än de faktiska 

orden som sägs. Sara anser att mer utbildning behövs kring ämnet kommunikation. Att chefen 

är lyhörd och arbetar aktivt för ett klimat där det är accepterat att lyfta problem är också av 

yttersta vikt enligt Sara.  

Det är en bra tanke det där hur man kommunicerar med folk, att man går rakt på sakfrågan och 

inte på beteende och lägger till massa värdeord. (Leif) 

Man missar ofta det här med kommunikation, feedback, återkoppling [---] men det krävs att man 

har en lyhörd och modig chef som ser det och som jobbar för att gruppen ska få ett bra forum att 

lösa problem och som jobbar för ett klimat där man vågar lyfta problem. (Sara) 

För att kunna ha en öppen dialog med varandra krävs det ett sådant arbetsklimat, att det känns 

naturligt att prata av sig. Sen tror jag att det överlag behövs mer utbildning i kommunikation 

både i chefsledet och medarbetarledet. Det finns ju olika sätt att säga saker på ‘det är inte vad du 

säger utan hur du säger det’ är något jag ofta hör. (Sara) 

Gällande den undersökta avdelningen så förklarar Anna att hon arbetar mycket mot att alla 

ska känna sig delaktiga i vilken arbetsmiljö som råder och att man inte ska förlita sig helt och 

hållet på sin chef.  

Det är inte bara jag som är ansvarig utan jag försöker få alla att känna delaktighet, att alla är 

ansvariga på en avdelning att vi trivs [---] Allt handlar inte om chefen, vi är alla kugge i ett hjul 

[---] Jag pratar mycket om att det är vi som bygger avdelningen och ingen annan. (Anna) 

Delaktighet är även något hon applicerar på sitt eget ledarskap. Hon går ofta klädd i 

arbetskläder och hjälper till ”ute på golvet” när det behövs. Hon menar att hon på så sätt får 

bästa överblicken över hur tungt arbetet är och hur personalen arbetar, något som underlättar 

hennes arbete som chef.  

Jag är ju klädd såhär för jag är ute i vården mycket och finns, jag ersätter inte och jobbar inte 

som sjuksköterska men jag hjälper till. Jag lyssnar alltid och finns där vilket gör att jag ser hur 

vårdtyngden är, hur personalen mår, ja hur snacket går. Jag försöker prioritera så mycket jag kan 

att vara ute hos personalen för det är då jag ser hur de mår och kan föra det vidare till 

sjukhusledning och så vidare samt ha de bästa medarbetarsamtalen och lönesamtalen. (Anna) 

Anna förklarar även vikten av att lyssna och verkligen ta in vad personalen säger och hur de 

mår. Hon menar att det handlar om att ge och ta, att man genom att bry sig om varandra får 

mer tillbaka och på så sätt bygger upp ett fint arbetsklimat. Att vara lyhörd och ta sig tid att 

lyssna ser hon som nyckelpunkterna i hennes ledarskap. 

Ja för det första är det väldigt viktigt att vara lyhörd och lyssna in hur personalen mår och hur de 

liksom kommunicerar och hur jag kommunicerar och så. (Anna) 

Jag tror väl att ledarskapet till viss del påverkar hur personalen har det och hur de mår och hur 

de löser saker, visst är det så. Vi har ett väldigt fint arbetsklimat här, man ger och tar, jag brukar 

säga att man får den personal och den chef man förtjänar. Bryr dem sig om och lyssnar på mig så 

är jag ju givetvis mån om dem också, ge och ta hela tiden. (Anna) 
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I våras försökte vi hela tiden ventilera, hela tiden prata. För mig som chef var det väldigt viktigt 

att lyssna, lyssna, lyssna, inte gå i försvar utan försöka lyssna [---] Det jag får tillbaka är att de är 

väldigt nöjda med ett sådant ledarskap. (Anna) 

 

5.5.2 Medarbetare 

Annas sätt att leda sin personal speglas i personalens beskrivningar och uttalanden. De 

nämner också att det är viktigt att de tar eget ansvar över de situationer de hamnar i men 

menar ändå att vissa konflikter eller dispyter bäst hanteras med hjälp av chefen. 

Det är upp till allas ansvar att reda ut någonting, men ibland går det ju inte. Här är det ju så att 

om det skulle vara något gnabb mellan två personer så får de gå in till chefen. (Elina) 

Medla tycker jag inte att jag är rätt person att göra, då hänvisar jag till Anna. Jag tycker det är en 

chefs uppgift och Anna är bra på det. (Helena) 

Vidare pratar alla om kommunikation och vikten av hur man kommunicerar. Elina förklarar 

att det är viktigt att veta vad de andra arbetar med under ett arbetspass och menar att rak och 

tydlig kommunikation därför är av yttersta vikt. 

Man måste ju veta vad den andra gör, rak kommunikation hela tiden. Vi har ju arbetsplatsträffar 

där vi pratar och ventilerar. Men just det där hur man pratar och hur man kommunicerar, det är 

viktigt. (Elina) 

Att få möjlighet att ventilera både med varandra och med chefen beskrivs som mycket viktigt, 

däremot förklarar Annika att det alltid kan blir bättre. Hon önskar att kommunikationen 

mellan grupperna kunde öka samt att alla skulle våga uttrycka sig på mötena. 

Vi ventilerar ju mycket på våra respektive möten men Anna kunde ta upp det mer gemensamt 

för vi jobbar ju ändå ihop, vissa saker vore kanske bättre om vi tog upp tillsammans på möten [--

-] Man ser att vissa är tystare, de pratar väldigt mycket ute på avdelningen och sen när de 

kommer till mötena så säger de ingenting. (Annika) 

Samtliga medarbetare är nöjda med Annas ledarskap och menar att den goda stämningen och 

det faktum att de har ”högt till tak” till stor del beror på hennes ledarskap. Elina berättar om 

andra avdelningar där det förekommer fler konflikter, något hon tror beror på att de inte 

kommunicerar väl vilket hon kopplar till deras chef.  

Anna är rak och rättvis. Hon är bestämd och törs säga ifrån på ett bra sätt. Man är inte rädd för 

henne, hon är en av oss, jobbar med oss, ingen som sitter på expeditionen hela tiden [---] Jag tror 

avdelningen mittemot har mycket konflikter, där pratar de inte med varandra och det tror jag har 

mycket med chefen att göra. (Elina) 

 

5.5.3 Analys 

Vi kan tydligt se att Anna och hennes medarbetare tänker i samma banor när det gäller 

ledarskap. Samtliga betonar samma nyckelpunkter såsom delaktighet, eget ansvar, lyhördhet 

och ventilation. För att koppla tillbaka till teorin så tolkar vi Annas ledarskap som det 

stödjande, att den ledarskapsstilen nyttjas då gruppen kan men inte riktigt vill nå målet. Även 

om Anna anser att de flesta medarbetare löser sina konflikter och problem själva så menar hon 

även att många kommer till henne, detta är även något som flera medarbetare styrker. De 

förklarar att vissa saker är bäst lämpade för Anna att lösa. Vi tolkar deras utsagor som att de 

förlitar sig på att hon ska finnas där och lösa de situationer som de finner obehagliga eller 

svåra. Som nämnt tidigare ser vi Annas ledarskap som situationsanpassat och utifrån det 
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stödjande ledarskapet ser vi att medarbetarna kanske inte vill lösa problemen själva utan som 

vi just nämnde förlitar sig på Anna.  

Kommunikationen som nämns i intervjuerna hänvisar mest till det Cleff m.fl. benämnder som 

dyadisk och smågrupps kommunikation och då uteslutande den interpersonella, den som sker 

ansikte mot ansikte. Vi kan se att kommunikationen på avdelningen är mest välfungerade 

uppåt och nedåt, alltså att Anna är tydlig och rak i sin kommunikation till sina medarbetare 

men också att medarbetarna är tydliga och finner kommunikationen till Anna vital. Den 

horisontella kommunikationen mellan undersköterskegruppen och sjuksköterskegruppen är 

något som finns men som medarbetarna önskar kunde förbättras. Konflikthanteraren Sara 

menar att mer utbildning inom kommunikation är nödvändig. Det nämns att andra avdelningar 

inte kommunicerar väl och vi tolkar avdelningens arbetsklimat som ett resultat av Annas 

tydliga riktlinjer angående hög förekomst av och rak kommunikation. Vi ser att Annas 

bakgrund som sjuksköterska och det faktum att hon själv arbetat på avdelningen ger henne 

insikt i vad som kännetecknar en god ledare just på denna arbetsplats. Att hon ses och finns 

mycket ute bland medarbetarna förmedlar ett förtroende och en omtanke vilket vi ser gynnar 

avdelningens arbetsklimat. Malténs (1998) aktiva lyssnande anser vi återfinns tydligt i Annas 

ledarskap. Hon betonar starkt vikten av att lyssna på sina medarbetare och hon menar att man 

måste ta sig den tiden som chef.  

Ingen arbetsplats är dock fullkomlig och avdelningen kan självklart förbättra sin 

kommunikation vilket skulle förbättra individernas konflikthantering samt minska antalet 

konflikter. Missförstånd nämns som en vanlig orsak till konflikter. Arne Maltén (1998) menar 

att upp till 70 procent av kommunikation är icke verbal, det faktum att både ledning och 

medarbetare betonar vikten av hur man uttrycker sig tolkar vi som att många missförstånd 

uppstår just på grund av den icke verbala kommunikationen. Utbildning inom detta område 

skulle kunna förbättra förståelsen för vikten av kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge. Den 

medarbetarutbildning som pågår inom organisationen ser vi som ett viktigt steg och ett 

utmärkt tillfälle att öka förståelsen för vikten av eget ansvar, feedback och just föra upp till 

diskussion hur man uttrycker sig.  
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6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras svaret på uppsatsens fyra frågeställningar utifrån resultat och 

analys av vårt material.  

I anknytning till frågan om vilka synsätt som kan identifieras hos medarbetarna och ledningen 

finner vi utifrån vår undersökning att ledningen har en ”harmonisyn” på konflikter. Denna syn 

är vad som kallas en destruktiv syn och ledningen tror att det är den synen som råder inom 

stora delar av organisationen. Å andra sidan framkom det att ledningen personligen anser att 

konflikter är konstruktiva, att de leder till positiv förändring.  

Det visade sig att medarbetarna ser på intergrupp och interpersonella konflikterna på olika 

sätt. Medarbetarnas syn på intergrupp konflikterna är vitaliserande och fokus ligger på 

sakfrågan medan de interpersonella konflikterna ses som destruktiva av medarbetarna. Dessa 

konflikter mellan två personer innefattar starka känslor och blir personliga. Individen är inte 

skyddad av gruppen i en interpersonell konflikt.  

När det handlar om de vanligaste förekommande konflikterna framkom det att uppfattningarna 

inom organisationen skiljer sig åt. Ledningens PA-konsult anser att konflikter gällande 

arbetsfördelning är vanligast. Denna typ av konflikt kan kopplas till C-hörnet i Thomas 

Jordans modell och handlar om fördelningskonflikter. Avdelningschefen och 

konflikthanterarens uppfattning liknar varandra. Avdelningschefen uppgav att de vanligaste 

konflikterna uppkommer på grund av personlighet, vilket är A-hörnet i Jordans modell och 

handlar om tankar och vilja, eller ökad arbetsbelastning vilket är en sakfråga och då hör 

hemma i C-hörnet.  Konflikthanteraren Sara uppger att både konflikter kring organisationens 

struktur och olikheter i personlighet är vanligt. 

Enligt medarbetarna ses konflikter kring arbetsfördelning och konflikter mellan grupper som 

vanligast och det är vad Maltén benämner som rollkonflikter och Jordan som 

fördelningskonflikter.  Det framgick även att när arbetsbelastningen blir större så ökar det 

som Maltén kallar för kommunikationskonflikter. Det orsakas av att medarbetarna inte har tid 

att stanna upp och prata med varandra vid höga arbetstoppar.  

Gällande hur uppkomna konflikter hanteras visade det sig att medarbetarna och ledningen 

använder sig av olika hanteringsstilar. PA-konsulten Leif betonar att ett situationsanpassat 

ledarskap är grundläggande för att lösa konflikter. Det framgick att avdelningschefen Annas 

konflikthanteringsstil är samarbetande och hon använder denna hanteringsstil för att lösa 

konflikter mellan grupper såväl som mellan två personer. Anna och konflikthanteraren Sara 

påpekar att konflikter löses genom att parterna accepterar och förstår varandra.  

Det framgick att medarbetarna använde sig av den anpassande och undvikande 

konflikthanteringsstilen. Den undvikande hanteringsstilen är dominerande bland 

medarbetarna och den medför att man undviker eller försöker undvika konfliktsituationer 

vilket kan relateras till att det är en kvinnodominerad arbetsmiljö. Kvinnor värdesätter i högre 

utsträckning relationen till andra individer och det medför att de ofta åsidosätter sina egna 

behov och därav inte engagerar sig i konflikter.  

Skillnaderna kring ledningens samt medarbetarna sätt att hantera konflikter kan kopplas till att 

ledningen har en distans till konflikterna då de inte är personligt involverade vilket gör det 

lättare att engagera sig i konflikten och aktivt arbeta för att lösa den. Medarbetarna har en mer 
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påtaglig närhet till konflikten vilket gör den personlig och resulterar i en undvikande 

hanteringsstil. 

I anknytning till vår sista frågeställning angående vilken betydelse ålder och yrkeserfarenhet 

har för vilka konflikter som uppstår ser vi att PA-konsulten och konflikthanteraren ser en 

koppling mellan ålder och konflikter. Leif framför att olika generation skiljer sig i sina 

värderingar och att detta kan skapa konflikter i arbetet. Det framgår av Sara att dessa 

konflikter kan relateras till A-hörnet i Thomas Jordans modell, att personerna har olika vilja 

och tankar. Hon framför och att det kan röra sig om sakkonflikter enligt Maltén, att personer 

har olika åsikter om hur arbetet skall utföras vilket hon i sin tur även kopplar till individernas 

olika yrkeserfarenheter. Vidare framför hon att denna typ av konflikter kan handla om att 

förväntningar på arbetsprestation inte uppfylls, vad Maltén kallar en rollkonflikt. Det framgår 

å andra sidan att avdelningschefen inte kan se att konflikter kan kopplas till ålder.  

Av medarbetarna framkommer det att många konflikter som uppstår kan relateras till 

yrkeserfarenhet. Sjuksköterskorna är i högre utsträckning yngre än undersköterskorna och 

konflikter förekommer ofta mellan grupperna. Undersköterskorna arbetar mer efter gamla 

rutiner och dessa blir till viss del hotade av sjuksköterskorna, vilket främst leder till konflikter 

kring hur arbetet skall utföras och vem som skall göra vad. Alltså C – hörnet i Jordans modell 

samt Malténs roll- och sakkonflikter. 
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7 Slutdiskussion 

7.1 Resultatreflektion 

Konflikter och konflikhantering är ett känsligt ämne att prata om vilket vi märker har påverkat 

resultatet av vår studie. Vi ser en tydlig skillnad i bekvämligheten att prata om konflikter från 

ledning och medarbetare något vi tror beror på att ledningen diskuterar ämnet genomgående 

på möten och på så sätt är mer bekväma och vana att tala om det.  Medarbetarna visade tydligt 

och förklarade att de inte brukar prata om konflikter eller konflikthantering och att det inte 

heller är ett ämne de brukar reflekterar över det, vilket vi märkte ledde till svårigheter att 

definiera vad en konflikt innebar för dem. Vi anser att detta försvårade våra möjligheter till 

tillförlitliga svar eftersom medarbetarna klassade en konflikt som någonting stort och 

negativt, en händelse som får konsekvenser, medan vår definition var mildare än så. Utifrån 

detta så har vi tolkat uttalanden kring ”tjafs” och ”bråk” enligt vår definition av en konflikt. 

Ju mer vi blivit insatta i vår empiri och utvecklar vår studie desto mer inser vi vilket komplext 

och nyanserat ämne konflikter och konflikthantering är. Vår studie skrapar bara på ytan och vi 

inser att många aspekter spelar in i vilka olika utfall som kan detekteras. Något vi har 

diskuterat genomgående under projektets gång är vikten av att se hela människan. 

Anledningarna till att du hamnar i en konflikt kan bero på allt från när du åt senast, hur du sov 

den natten, om du har ett instabilt privatliv, svåra patienter, hög arbetsbelastning eller helt 

enkelt att du inte tycker om personen du arbetar med. Vi inser att det inte finns ett svar till 

varför en konflikt uppstår eller varför den hanterades som den gjorde. Som många teoretiker 

redan poängterat före oss så är orsakerna situationsanpassade och högt påverkade av 

individens personlighet. 

Vår tolkning kring att förekomsten av konflikter är så låg på den undersökta avdelningen är 

för att respondenterna har så pass stor erfarenhet. De kan sitt arbete, de har arbetat länge 

tillsammans på samma avdelning och med samma chef och som de själva påpekar, de trivs 

helt enkelt tillsammans. Det faktum att många har arbetat ihop i mer än 10 år innebär att de 

lärt sig hur deras medarbetare arbetar samt att vissa störnings- och irritationsmoment helt 

enkelt är bättre att släppa för stunden. Konflikter som handlar om vilken jos som ska beställas 

vilket en respondent uppgav klassar vi som trivialt småtjafs och att hantera den situationen 

undvikande eller anpassande må vara det optimala.  

7.2 Teoridiskussion 

Våra avsnitt kring kommunikation i teori och tidigare forskning lades till efter att vi utfört 

våra första intervjuer då vi insåg att kommunikation är en vital del i hur en verksamhet 

hanterar konflikter, samt att bristande kommunikation också är en vanlig orsak till att 

konflikter uppstår. Samtliga respondenter nämner vikten av kommunikation och även vikten 

av ett gott ledarskap. På grund av detta valde vi att utöka med information kring 

kommunikation och kommunikativt ledarskap. Att denna del inte var integrerad från början 

resulterade i att inga direkta frågor ställdes kring kommunikation då intervjuguiden skapades i 

ett tidigare skede. Vi är medvetna om att det hade varit fördelaktigt för vår studie att redan 

från start haft större fokus på kommunikation. 

Vidare reagerar vi på att Malténs (1998) och Ekstams (2000) beskrivning av destruktivt samt 

konstruktivt synsätt på konflikter är väldigt svart eller vitt. Vår personliga åsikt och även 

något som resultatet visar är att det är väldigt svårt att se konflikter som någonting positivt då 

man har dem framför sig eller är mitt uppe i dem. Som vi nämner i analysen ser vi att det är 

lättare att ha en vitaliserande syn när man står utanför konflikten och förblir objektiv.  
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Alla teoretiker som skriver om konflikter har olika beskrivningar och uppdelningar av 

begreppet vilket resulterar i en djungel av konfliktbegrepp för oss att reda ut. Många 

beskrivningar är snarlika och vi har i våra diskussioner uppmärksammat att de kan vara svåra 

att skilja åt. Vi valde Thomas Jordans konfliktriangel då vi anser att det ger en enkel första 

överblick av vad en konflikt grundar sig i och också dynamiken runt konflikten. Arne Maltén 

erbjuder en mer detaljerad uppdelning av konfliktbegreppet och vi anser att de båda 

tillsammans ger en övertäckande bild av vilka olika typer av konflikter på individ och 

gruppnivå som existerar. 

I efterhand ser vi också att det hade gynnat vår undersökning att i teoriavsnittet utvecklat 

kopplingen mellan kön och konflikter som vi nuddar vid i vår tidigare forskning. Vår tanke 

från början var även att fokusera djupare på yrkesrollerna sjuksköterska och undersköterska 

och hur man identifierar sig med sin yrkesroll. Vi fann det svårt att finna det material vi 

önskade och lämnade därför den aspekten åt sidan. Med resultatet i hand hade ett teoretiskt 

material kring yrkesrollerna, samspelet dem emellan samt den maktrelation som skapas 

mellan yrkesrollerna varit ett bra komplement till vår studie.  

7.3 Metoddiskussion 

Under arbetets gång men framförallt i efterhand uppmärksammade vi förbättringar som hade 

kunnat genomföras och möjligtvis gett oss en bättre och bredare utdelning. Som vi nämner 

innan så skriver Kvale (2008): ”Intervjuforskning är ett hantverk och kan, om den bedrivs väl, 

bli en konst” (ibid:19). Då snabba beslut ibland måste tas under en pågående intervju menar 

han att det krävs att intervjuaren har stor kunskap inom det aktuella ämnet och är skicklig nog 

att ta dessa beslut utan att det påverkar intervjuns kvalitet (Kvale 2008:19ff).  

När det gäller våra genomförda intervjuer anser vi att dessa helhetsmässigt hade kunnat vara 

mer förberedda och våra frågor hade kunnat utformas på ett fördelaktigare vis. Det visade sig 

att ämnet upplevdes som svårt att prata om. Möjligtvis hade vi erhållit mer uttömmande svar 

om vi hade skickat ut intervjuguiden i förväg. På så sätt hade respondenterna fått en möjlighet 

att förbereda sig, reflektera över ämnet och sin arbetserfarenhet.  

När det kommer till studiens urval så inser vi att det faktum att PA-konsulten och 

avdelningschefen valt ut vad de anser vara lämpliga respondenter kan utgöra en problematik. 

Möjligheten finns att vi inte varit tydliga nog gällande våra önskemål eller att respondenter 

valts ut för att för att ge en vinklad bild av organisationen. Det hade gynnat undersökningen 

att haft fler intervjuer bland medarbetarna och då också haft möjligheten att intervjua yngre, 

eventuellt nyexaminerade sjuksköterskor och undersköterskor. Nu föll det sig så att samtliga 

respondenter hade gedigen erfarenhet och befann sig i medelåldern vilket ger en subjektiv bild 

kring ålders- och generations problematik.  

Vidare ser vi att vår validitet och reliabilitet påverkats av det faktum att förekomsten av 

konflikter ansågs vara låg på avdelningen. Respondenternas definition av konfliktbegreppet 

skiljde sig åt och vissa hade stora svårigheter att prata om och beskriva konflikter och 

konfliktsituationer, ett faktum som givetvis påverkar studiens tillförlitlighet. Vidare blev vissa 

av våra intervjuer kortare än väntat vilket resulterade i många oplanerade följdfrågor i hopp 

om mer matnyttiga svar. Ytterligare en fördel hade varit att utforma nedskrivna alternativa 

följdfrågor något som kunnat underlätta under intervjuns gång och möjligtvis gett oss mer 

relevanta och kunskapsbringande svar. Vi är väl medvetna om vår knappa erfarenhet kring 

intervjuer inte ger oss den skicklighet som krävs för att genomföra en felfri intervju. Inte 

heller innehar vi den mängd kunskap inom ämnet eller organisationen som fordrades för att 

obehindrat kunna ställa passande följdfrågor. 
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7.4 Fortsatta studier inom området 

Vi ser att det vore intressant att undersöka samma arbetsgrupp ur ett rent kommunikativt 

perspektiv från start. Vidare vore det spännande att se vilka konflikter män hamnar i samt hur 

de hanterar dem på en kvinnodominerad arbetsplats. Socialiseras de in i den kvinnliga normen 

med relationsfokuserade konflikter eller håller de sig till sakfrågor vilket forskningen visar? 

Att undersöka konflikter kopplat till det maktperspektiv som går att återfinna delvis mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor men också mellan medarbetare och ledning vore också ett 

intressant ämne att undersöka. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide PA – konsult 

Bakgrundsfrågor 

Bakgrund, arbetserfarenhet, arbetstid på X 

Könsfördelning 

Medelålder 

Konflikt 

Hur definierar du en konflikt? 

X syn på konflikter. 

Kan du ge exempel på när en konflikt varit negativ/positiv? 

Vilken typ av konflikt är vanligast förekommande på X? 

Spelar erfarenhet en central roll? 

Konflikthantering 

Hur hanteras dessa konflikter? 

I vilken utsträckning låter man medarbetarna lösa konflikterna själva? 

När kallas företagshälsovården in? Kan du beskriva den processen? 

Finns det någon konflikthanteringsplan? 

Har någon omplacerats på grund av en konflikt? 

 Om ja, hur hanterades det? 

Har någon slutat på grund av en konflikt? 

Om ja, hur hanterades det? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Konflikthanterare 

Bakgrund 

Kan du berätta om din bakgrund, vilken utbildning du har och hur länge du arbetat som 

konflikthanterare? 

Hur arbetar man som konflikthanterare? När når konflikten dig och hur hanteras de? Kan du 

beskriva den konflikten? 

Konflikt 

Kan du definiera en konflikt? 

Vad skulle du säga är en positiv respektive negativ syn på konflikter? Kan du ge exempel? 

Hur skulle du beskriva organisationens syn på konflikter? 

Vilka typer av konflikter är vanligast förekommande? 

Vilka orsaker ligger oftast bakom konflikter? Hur uppstår de? 

Vilka är de mest svårlösliga konflikterna? 

Ser du att olika erfarenhet spelar in i förekomsten av konflikter? 

Konflikthantering 

I vilken utsträckning låter man medarbetarna sköta konflikterna själva? 

Hur kan den enskilda personen förbättra sin hantering? 

Hur anser du att chefen bör hantera konflikter? 

Är det så det är idag? 
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Bilaga 3 intervjuguide Avdelningschef 

Bakgrund 

Utbildning, titel, arbetserfarenhet, anställningstid 

Hur många arbetar på avdelningen 

Könsfördelning 

Ålder 

Är det bra stämning på avdelningen? Ja/nej – vad tror du det kan bero på? 

Konflikt 

Hur skulle du definiera en konflikt? 

Hur tror du att dina medarbetare ser på konflikter? 

Ser du konflikter som någonting dåligt eller något som kan tillföra positiva förändringar? 

Varför bra, varför dåligt? Kan du ge exempel? 

 Vilka konflikter är vanligast förekommande? Vad handlar de om? 

 Vilka orsaker ligger oftast bakom konflikter? Hur uppstår de? 

Tror du att konflikter är vanliga i samband med förändring? 

Vilka är de mest svårlösliga konflikterna? 

Ser du någon att olika erfarenheter av arbetet påverkar förekomsten av konflikter? 

Konflikthantering 

Om du får kännedom om en konflikt på avdelningen, vad gör du då? 

 Vilken roll tar du i en konflikt? 

Har du fått någon utbildning i konflikthantering? 

Känner du att du har stöd av personalavdelningen gällande konflikthantering? 

Hur arbetar du för att avdelningen ska vara så konfliktfri som möjligt? 

Vilka metoder använder du för att hantera konflikter? 

Tror du att konflikter kan förbyggas? Hur då? 

När känner du att du behöver koppla in företagshälsovården? 

Hur tycker du att medarbetarna hanterar konflikter? 

 I vilken utsträckning löser medarbetarna konflikterna själva? 

 Hur kan den enskilda personen förbättra sin hantering? 
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Bilaga 4 intervjuguide medarbetare 

Bakgrund 

Yrkestitel 

Ålder 

Utbildning, arbetserfarenhet 

Hur är stämningen här på avdelningen? 

Konflikt 

 Hur skulle du definiera en konflikt? 

 Hur tror du dina kollegor skulle definiera en konflikt? 

 Ser du konflikter som någonting dåligt eller något som kan tillföra positiva förändringar? 

 Varför bra, varför dåligt? Kan du ge exempel? 

 Hur påverkar förändringar ert arbetsklimat? 

 Vilka orsaker ligger oftast bakom konflikter? Hur uppstår de? 

 Vilken typ av konflikter hamnar du oftast i? 

 Vilken typ av konflikter tror du är vanligast?  

 Vad beror det på? Tror du att olika erfarenheter påverkar förekomsten av konflikter? 

Konflikthantering 

 Har du fått ngn utbildning i konflikthantering? 

 Kan du berätta om en konflikt du nyligen varit med i? 

 Vad hände? Vilken roll tog du? Hur hanterades den? Är den löst? 

 Vilken roll tar du i en konflikt? 

 Om personer runt omkring dig har en konflikt, vilken roll tar du då? 

 Vart vänder du dig i en konflikt? 

 Har du upplevt att en konflikt påverkat arbetets kvalitet? 

 Hur tror du att konflikter kan förebyggas? 

 Hur tycker du att din chef hanterar konflikter? Bra/dåligt? Varför? 

 Hur skulle din chef kunna förbättra sin konflikthantering? 

 Hur skulle du kunna förbättra din konflikthantering? 
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Bilaga 5 omarbetad intervjuguide medarbetare 

Bakgrund 

Yrkestitel 

Ålder 

Utbildning, arbetserfarenhet 

Hur är stämningen här på avdelningen? 

Konflikter 

Hur skulle du beskriva en konflikt? 

Hur tror du att dina kollegor uppfattar en konflikt? 

Om det är dålig stämning på avdelningen, vad tror du att det oftast beror på? 

Om det är dålig stämning mellan exempelvis två personer, hur tror du att det påverkar ert 

arbetsklimat? Kan du ge exempel? 

Hur förändras stämningen när någonting nytt inträffar? 

Vad tror u orsakar spänningar på arbetsplatsen? 

Finns det några situationer som du uppfattar som extra känsloladdade? 

Konflikthantering 

Har du själva varit med om någon jobbig situation? Vad hände? Hur hanterades den? 

Om personer runt omkring dig är osams, vilken roll tar du då? 

Vart vänder du dig om du är osams med någon? 

Har du upplevt att arbetets kvalitet påverkats på grund utav att några är osams? 

Har du fått någon utbildning i konflikthantering? 

Hur tror du att konflikter kan förebyggas? 

Hur tycker du att din chef kan förbättra sin konflikthantering? 

Hur skulle du kunna förbättra din egen konflikthantering? 
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Bilaga 6 - Missivbrev 

Information till deltagare i intervjuer. 

Vi är två studenter från Örebro Universitet som läser femte terminen på 

Personalvetarprogrammet. Vi skriver nu C-uppsats i Sociologi och socialpsykologi med 

inriktning mot organisation och arbetsliv. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för 

konflikter samt konflikthantering inom en kvinnodominerad arbetsplats. Vi är intresserade av 

att belysa både medarbetares och chefers syn på dessa begrepp.  

Vi hoppas på ett öppet och avslappnat samtal kring konflikter och konflikthantering på 

arbetsplatsen. Viktigt för dig att veta är att ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att 

avbryta din medverkan när du vill. Intervjuerna behandlas anonymt vilket innebär att varken 

ditt, avdelningens eller organisationens namn kommer nämnas i den färdiga uppsatsen. 

Däremot kommer din position inom organisationen och din anställningstid kort förklaras. 

Intervjuerna kommer att ske enskilt och de kommer att spelas in. Om du efter intervjun har 

något att tillägga eller ta bort är du välkommen att kontakta oss. 

Tack för din medverkan. 

Med vänliga hälsningar 

Moa Wennlöf och Maria Eriksson 

Tel: 070-227 26 39 

E-mail: moawennlof@hotmail.com 
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