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Sammanfattning  

Denna uppsats behandlar ämnet konflikt och konflikthantering inom offentliga verksamheter. 

Syftet med studien var att få kunskap om konflikter och en fördjupad förståelse om hur olika 

chefer inom äldreomsorgen arbetar med konflikthantering bland personalen. Studien utgår 

från en hermeneutisk ansats och data är insamlad genom intervjuer. 

Studiens resultat påvisar att konflikterna grundas oftast i missförstånd och misstolkningar i 

kommunikationen. Resultatet visar tre typer av konflikter som namngavs som 

vardagskonflikter, djupa konflikter och olösta konflikter. Det först nämnda anser cheferna 

vara lätthanterliga som tas om hand med hjälp av samtal. De djupa konflikterna var mer 

problematisk för cheferna att hantera, dessa innefattar ofta många iblandade och konflikten 

har därmed vuxit. Verksamheten har tillgång att ta hjälp från andra verksamheter såsom 

företagsvården (landstingshälsan), psykologer eller beteendevetarna. En konfliktbehandlare 

kan vara till stor hjälp att lösa eller hantera konflikterna på arbetsplatsen. En grupp som möter 

på problem eller en situation där en konflikter påbörjats kan ett kollektivt lärande ge en 

positiv inverkan. Lärandet kan därmed innefatta en användning av dialoger och reflektioner 

över situationen och kan bidra till att de inblanda parterna finner gemensamma lösningar. 

Cheferna som intervjuades menar att de inblandade inte alltid är villiga att delta och därmed 

kan de heller inte hjälpa dem att lösa konflikterna. Genom att kunna lösa en konflikt måste de 

iblandade gå med på att kommunicera med varandra, acceptera varandras olikheter och se sitt 

eget bidragande i konflikter. Chefernas syn på konflikter är att de bör hanteras snarast annars 

ligger den kvar och gror, som kan försvåra fortsatt samverkan i gruppen. 

Nyckelord: Konflikt, konflikt inom äldreomsorgens personal, konflikthantering, kollektiv 

lärande, handledning, förebyggande insatser inför konflikter.  
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Inledning  

Människor tenderar att finna obehag i konfliktsituationer. Vilket medför förändringar i 

individens beteende och påverkar dennes sätt att agera. Det bidra till en upplevelse av att det 

egna önskemålet blir blockerat av en motpart. Jan Atle Andersen (2009) menar att det beror 

på att alla människor har sin egen verklighetsuppfattning om världen och vad som är rätt och 

fel utifrån sina tidigare erfarenheter. Konflikter är däremot inte något människan har med sig, 

utan det är något som individen skapar utifrån användningen av ett olämpligt beteende när en 

tanke, idé, värdering eller åsikt uttrycks. 

Konflikter framförs som att det är en återkommande företeelse i sociala situationer både i 

vardagen och arbetslivet. Konfliktens effekter kan påverka både den enskilda individen eller 

en grupp negativt och bidra till ohälsa. Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, 

Gunn Johansson och Ulf Lundberg (2006) förklarar att konflikter påverkar individens hälsa 

oavsett om den är privat eller arbetsrelaterad men konflikter i arbetsrelationer har en större 

benägenhet att skapa oro och ångest. Prestationskrav, stress och en ökad arbetsbelastning är 

viktiga faktorer som påverkar hälsan negativt och kan leda till utbrändhet. Dessutom kan 

dessa faktorer förstärka uppkomsten av konflikter på arbetsplatser. Konflikter på 

arbetsplatserna påverkar arbetsmiljön oftast i den riktningen att individen minskar sin 

samarbetsförmåga och blir orkeslös inför sina arbetsuppgifter. Det gynnar därmed varken 

organisationen, arbetsplatsen eller individen. De Chefer som intervjuades menar att lösa 

konflikter är A-O, särskilt när de påverkar arbetsmiljön eller gruppen. Om konfliktlösningen 

hanteras på rätt sätt kan den till och med ge positiv inverkan på de sociala relationerna och 

utveckla organisationen. Enligt Björn Nilsson (2005) kan konflikter bidra till ett nytänkande, 

förändringar i dåliga mönster, skapar öppnare klimat och skapa klarare mål på arbetsplatsen.  

Den positiva synen på arbetsplatskonflikter innebära därmed att det kan medföra både en 

utveckling samt ett lärande för organisationen och medarbetarna. Marianne Döös (2003) 

förklarar att genom en användning av ett dialogiskt lärande på en arbetsplats kan olika 

individers perspektiv mötas. Samtalande har betydelse för utvecklingen av organisationen och 
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är ett lärande för verksamhetens uppgifter. Genom att samtala om de gemensamma 

arbetsuppgifterna kan personalen hjälpa varandra att sätta olika fenomen i större 

sammanhang. Konflikter kan dessutom minskas och lösas i samband med ett kollektivt 

lärande, enligt Jon Ohlsson & Lisbeth Stedt (2003) innebär att individer delar med sig av sina 

egna erfarenheter. Genom ett samspel i kommunikationen och gemensamma reflektionerna 

kan förståelse, kunskap och kompetens öka. Dessvärre verkar det som att de berörda 

personerna i en konflikt inte är direkt mottagliga för samtal med den andra parten. Chefens 

ansvar blir därmed att försöka uppnå att de berörda parterna är villiga för samtal.  

Enligt Thomas Jordan (2006) har varje organisationer och företag ett 

konflikthanteringssystem att tillgå när det kommer till att lösa en konflikt men allt för ofta 

föregås det enbart av allmängiltiga lagar, regler och organisationens egen policy. Genom att 

enbart förhålla sig därefter kan den skapa konsekvenser för arbetsinsatsen och delaktigheten i 

verksamheten.  

 

Syfte och Frågeställning 

I denna uppsats studeras konflikthanteringen inom offentliga verksamheter. Syftet med 

studien är att få kunskap om konflikter och en fördjupad förståelse om hur olika chefer inom 

äldreomsorgen arbetar med konflikthantering bland personalen. 

 

Utifrån ovanstående syfte avser vi att belysa följande frågeställningar 
 

Vilka konflikter uppstår på verksamheterna?  

Hur hanteras dessa konflikter av chefen?  

Hur kan konflikter förebyggas enligt chefen?  
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Litteratur genomgång och Tidigare forskning  

Konflikt 

Ordet konflikt beskriver Nilsson (2005) och Jordan (2006) som en krock eller 

sammanstötning mellan individers olika åsikter, förväntningar, krav, värderingar, behov, 

viljor, synsätt, personligheter, vanor och känslouttryck. Andersen (2009) förklarar att 

konflikter uppstår i sociala samspel mellan människor och beror på att alla människor har sin 

egen verklighetsuppfattning om världen. Enligt Jordan (2006) är en konflikt en 

meningsskiljaktighet mellan individer. När uppfattningar eller upplevelser kring egna 

önskemål blir blockerade av en annan individ utgöras ett hinder och konflikter uppstår.  

Andersen (2009) beskriver vidare att konflikter är en form av beteende och det är inte något 

människor har med sig, utan det är något som dem gör med sig själva och mot varandra. 

Konflikter uppstår inte på grund av skilda åsikter, utan på vilket sätt människan väljer att 

uttrycka sina åsikter. Människan skapar konflikter utifrån att använda ett olämpligt beteende 

när åsikter, värderingar, idéer eller tankar uttrycks i form av ordval, tonfall, miner eller gester.  

Konflikter innebär en viss kamp mellan människor, den innehåller en känslomässig dimension 

som rädsla, bitterhet, ilska eller sorg. Allan F. Simpoa (2013) tydliggör fem olika 

bakomliggande källor till konflikters uppståndelse såsom känslor, kommunikation, värden, 

struktur eller historia. Nilsson (2005) menar att allt kan ge upphov till en konflikt i en 

situation när något blir känslomässigt laddat. Det som orsakar en konflikt i en situation kan 

passera obemärkt i en annan men som tidigare nämnt om konflikten blir känslomässig laddad 

ger den upphov till en blivande konflikt. Många motsättningar och konflikter kan däremot 

lösas snabbt och nästan passera obemärkt medan andra konflikter förblir olösta eller 

obearbetade. Enligt Nilsson (2005) är det viktiga i en konfliktsituation att upptäcka om den 

blir laddad, väcker känslor och fientlighet. Om karaktären på en konflikt inte hanteras 

kommer den att ligga och växa, tills den rotar sig djupt och tillslut exploderar. 
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Konfliktens uppkomst 

Robert J. Edelmann (2000) förtydligar att människan tillbringar stora delar av sitt liv på 

arbetet. En människa jobbar mellan sju till åtta timmar/dag, fem dagar i veckan, 40 till 45 år 

vilket motsvarar runt 100 000 timmar av livet. Många olika individer arbetar tillsammans på 

en arbetsplats, anställningar skapar integrationen och tilldelar kunskaper mellan människor. 

Enligt Edelmann (2000) är konflikter mellan olika individer på en arbetsplats i forma av 

mindre oenigheter inte ovanligt. Mindre och upprörda diskussioner är oundvikliga på 

arbetsplatsen eftersom individers tankar, idéer, värderingar och åsikter blandas.  

Människor med olika yrkesgrupper inom en offentlig verksamhet arbetar som regel sida vid 

sida. Edelmann (2000) beskriver att många individer på en arbetsplats har en stark lojalitet till 

sin professionella grupp. Den integritet och sammanhållning gruppen har stärks genom deras 

gemensamma kunskap och kvalifikationer. En kraftfull innegrupp bildar svartsjuka när 

konflikter utvecklas mellan olika professionella grupper istället för en strävan mot att skapa 

ett samarbete. Detta menar Edelmann (2000) inte är ovanligt inom vårdyrken av den orsak att 

verksamheternas struktur är uppbyggd på så sätt att olika professionella grupper som ska 

arbeta nära varandra men egentligen av orsak till att uppnå en god vårdkvalitet.  

Konflikter på en arbetsplats uppstår i samband med att personalen inte förstår att arbetsplatsen 

inte är en politisk organisation där majoriteten bestämmer. Andersen (2009) tydliggör att det 

inte finns någon demokrati på en arbetsplats, utan är en hierarkisk organisation och ledningen 

har den beslutande rätten. Konflikter uppstår därmed genom att frustration skapas hos 

medarbetarna, när de anser att ingen i ledningen ”hör” deras åsikter. Andersen (2009) 

förklarar att en arbetsplats har en demokratisering och medverkan, men däremot har den ingen 

demokrati med ett medbestämmande. De anställda får inte lön genom att vara överens och 

glada, utan de är på sina arbetsplatser för att göra ett jobb.  

Beteende mönster  

Andersen (2009) beskriver att konflikt är något som människan själv skapar, med och mot 

varandra. Vid konflikter tar den vuxna människan till beteende från barndomen såsom ilska, 

tystnad, bortförklaringar, skvaller, gråt, anklagelse, lögner eller minspel. Andersen (2009) 
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hänvisar till något vuxna bör fundera över att: "Din chef är inte din mor eller far!" (Andersen 

2009, s 21) som menas med att du är vuxen och bär ditt eget ansvar. Andra beteendeformer 

som ironi, sarkasm, avbrott och arrogans ger utlopp för konflikt och dessa beteendemönster är 

vanligtvis omedvetna. Enligt Jordan (2006) är ett beteendemönster något som automatiseras 

hos människan. Det är ett invanda beteenden eller mönster i vardag, som är omedvetet och 

individen beter sig därefter. Detta präglar i hur människan agerar i konflikter och därmed kan 

oönskade konsekvenser uppstå. 

Kommunikation  

Ohlsson & Stedt (2003) förklarar att genom kommunikation och samarbete skapas en 

synergieffekt som innebär att två olika faktorer förstärker varandra. Det menas med att 

människan lär sig mer och på andra sätt tillsammans än vad de hade klarat av själva. Detta 

kallas för ett kollektivt lärande, att människor t.ex. i ett arbetslag samordnar. Individerna delar 

med sig av sina erfarenheter genom kommunikation samt har ett samspel av olika handlingar 

och därefter har gemensamma reflektioner ökar förståelse, kunskap och kompetens.  

Döös (2003) menar att samtalande har betydelse för utvecklingen av en organisation och 

verksamhetens uppgifter. Vid lärandets dialoger kan individers olika perspektiv på en 

arbetsplats mötas och bli synliga. Genom att samtala om de gemensamma arbetsuppgifterna 

som finns kan personalen hjälpa varandra att sätta in olika fenomen i större sammanhang. 

Utgångspunkten att använda dialog som ett pedagogiskt verktyg menar Granberg (2003) 

innebär att varje individ som deltar har sina egna erfarenheter att bidra med. Genom att våra 

olika erfarenheter innebär det också att vi har olika sanningar med oss som ska kunna 

användas till att utveckla och förändra både verksamheten och individerna. 

Kommunikationen kan ibland vara bristfälliga, speciellt vid komplicerade och känslomässiga 

frågor samt vid hindrande språksvårigheter. Där ökar missförstånden och ger upphov till 

konflikter Simpoa (2013). Nilsson (2005) menar i liknelse till Simpoa (2013) att olika 

uppfattningarna och felaktiga slutsatserna inför olika budskapet medför missförstånd och 

skapar konflikter. Nilsson (2005) förklarar att kommunikation är ett sätt att överföra budskap 

och förutsätter att ett kort muntliga uttrycket räcker för en förståelse. Information utelämnas 

genom att individen inte utvecklar sitt påstående till mottagaren, det kan bidra till att 
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mottagaren inte har kunnat uppfatta budskapets riktiga innehåll. Missförstånd eller konflikter 

beror dock inte på innehållet av budskapet till mottagaren. Enigt Nilsson (2005), Jordan 

(2006) samt Andersen (2009) beror det på vilket sätt budskapet uttrycks eller tas emot på, 

både genom det verbala och ickeverbala språket. Det leder till att mottagaren använder 

primära gissningar, olika föreställningar och uppfattningar som kan skapa missförstånd på 

grunda av den bristande kommunikationen. 

Konfliktens effekter 

Enligt Nilsson (2005) har konflikter på arbetsplatser varit mer diffusa tillbaka i tiden mot hur 

det ser ut idag. Konflikter utspelats inom sociala arenor och i miljöer där sammanstötningar 

kan ge uppkomst till ett ökat konfliktförlopp. Arbetslivet i sin helhet har utvecklat olika 

konstellationer inom ramen för organisationer. Det har medfört att arbetsuppgifter och 

arbetsutförande i större omfattning har bildat ett evidensberoende till de andra arbetstagarna i 

organisationen samt för individens eget utförande kring arbetsrelaterade uppgifter. Genom att 

arbetsplatserna ökar sina sociala arenor och miljöer för konstellation till arbetet i 

organisationen kan det medföra att individen skapa motsättningar utifrån individens 

reaktioner på olika upplevelser, vilket i sin tur kan bidra till att konflikter på arbetsplatsen 

uppstår. (jfr Stedt, 2013) 

Konflikter har således olika effekter både på verksamheten och personalen. Det är det 

negativa effekterna som det vanligtvis diskuteras kring men konflikter som hanteras på rätt 

sätt kan bidra till en positiv inverkan på arbetsplatsen. (Allvin m.fl. 2006) 

Negativa effekter 

Enligt Allvin m fl. (2006) framkallar konflikter i arbetsrelationer oro och ångest vilket kan 

leda till utbrändhet hos individen, om arbetsrelationen ses som labil. Prestationskrav, stress 

och ökad arbetsbelastning är viktiga faktorer som påverkar hälsan. Enligt Helena Mirsch 

(2012) sammanfattning av TCO (tjänstemännens central organisation) stressbarometers 

undersökning förekommer stress ofta hos personal inom vården. Personalen upplever och 

påpekar att det beror på den tunga arbetsbelastning som råder samt på grund av en bristande 

kontroll av arbetsutförandet. Personalen menar även att brist i personligt stöd och 

uppskattning är en bidragande faktor. Folkhälsomyndigheten (2003) förklarar att yrken som 
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upplevs ha hög arbetsbelastning skapar psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan som är 

sammankopplad med stress menar Allvin m fl. (2006) kan vidare påverka individens 

handlingsutrymme gällande konflikter och Mirsch (2012) belyser att den ökade stressen 

framkallar konflikter på arbetsplatsen. De negativa effekterna av interpersonella konflikter 

menar Edelmann (2000) är med största sannolikhet stressrelaterade. De drabbade visar upp 

både psykiska och fysiska symtom såsom koncentrationssvårigheter, irritation, huvudvärk, 

magsår, oförmågan att slappna av och sömnsvårigheter.  

Jordan (2006) påvisar att när individer inte har en realistisk självbild, ökar risken för ett dåligt 

mående vid konflikter och tär både på arbetsglädje och hälsa. Döös (2003) menar att det 

därutöver inverkar på lärandet som är av stort värde för organisationens 

verksamhetsuppgifter. När konflikter uppstår menar Jordan (2006) att individerna blir 

motsträviga och orkeslösa till att utföra sina arbetsuppgifter. Samarbetsförmågor och 

kommunikationen sinsemellan minskar och individen försämrar sitt utförande av de olika 

arbetsuppgifter den tilldelas. Det påverkar både effektiviteten för utförande hos individen och 

verksamhetens produktions kvalitet försämras.  

Edelmann (2000) förtydligar att konflikter påverkar organisationen eller avdelningens 

prestationsförmåga i helhet men inom sjukvården menar Simpoa (2013) att konflikter inte 

bara ger konsekvenser på självaste produkten eller de moraliska oenigheterna bland 

personalen. Den påverkar framför allt patienterna samt deras familjemedlemmar negativt. De 

blir indirekt påverkade genom att de anställda inom vårdyrken jobbar väldigt nära människan. 

Simpoa (2013) uttrycker att det är nödvändigt att hantera konflikter direkt när de uppstår, för 

att kunna förhindra negativa inverkningar på patientvården och säkerheten. 

Positiva effekter  

Per-Erik Ellström (2003) beskriver hur forskning visar att motsättningar och konflikter kring 

målen för en verksamhet inte behöver vara ett hinder för lärandet. Ett utvecklande lärande kan 

gynnas av motsättningar och konflikter kring de mål och synsätt som finns. Det innebär att det 

är en förutsättning för lärandet att det finns ifråga sättningar och diskussioner gällande mål 

och medel för verksamheten. Detta kan resultera i klarare mål för en verksamhet och bidra till 

att personalen på arbetsplatsen blir motiverade och få ökad möjlighet till lärandet.  
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Edelmann (2000) beskriver att vissa former av konflikter skapar kreativa lösningar och bidrar 

till stor tillfredställelse i arbetet. Konflikter som hanteras på ett effektivt sätt där människor 

med olika intressen eller åsikter diskuterar sinsemellan samt finner lösningar, ger 

förutsättning för kreativitet och leder därmed till en ökad produktivitet. Klarheten ligger vid 

rätt hantering av konflikterna till följd av att de positiva effekterna till förändring och 

nytänkande ska kunna utvecklas. Nilsson (2005) beskriver att konfliktens positiva bidragande 

medför till att öppna upp atmosfären och därmed skapas bättre villkor inom olika områden. 

Dessutom bidrar konflikter till att åsikter och tankesätt som varit fastlåsta i ett mönster luckras 

upp och stimulansen för kreativiteten till nya idéer hanteras positivt. En konflikt som 

systematiskt tas om hand om menar Edelmann (2000) kan stärka arbetsrelationer om parterna 

beaktar att de har meningsskillnader. Parterna måste kunna diskutera och förstå varför 

konflikten inträffade, om två individer löser en konflikt bidrar det till större tillit i framtiden.  

Jordan (2006) förklarar om hanteringen av konflikter sker med ett skickligt utförande skulle 

organisationer, verksamheter samt individer kunna få markanta vinster. Det skulle så väl 

vidga både synsätt, konstruera nya lärdomar samt bidra till en utveckling inom 

organisationens ramar. Jordans (2006) forskning har visat att kontinuerligt arbete, genom att 

underhålla ett konflikthanteringssystem inom arbetsplatserna är behövligt för olika 

förutsättningar. Tillit och förtroende stärks hos både i organisationen och individen. Det 

medför att varje arbetsplats utvecklas och tar lärdom utifån de konflikter som hanterats.  

Konflikthantering 

Generella regler för hur konflikter ska behandlas beskriver Nilsson (2005) som främmande 

eftersom det är människan självkänslan som står i fokus. Vårt agerandet i en viss situation är 

olika för alla människor. De riktlinjer som är centralt i konfliktsituationer är hanteringarna av 

konflikter, det har en stor betydelse för de konsekvenser som konflikter kan medföra. Bortses 

hanteringarna av en konflikten genom att fokus läggs istället på att hitta enkla lösningar ökar  

risken att den trissas upp vid ett senare skede. Bearbetningsprocessen för konflikter förklarar 

Nilsson (2005) har viktiga aspekter för konfliktsituationers lösningar.  

Uppgiften att lära sig hantera komplexa situationer och problem menar Ellström (2003) är inte 

att hitta en lösning utan att snarare identifiera och definiera vad problemet är. En grupp som 



 

 

 9 

 

 

 

möter på problem som exempelvis en konfliktsituation, kan ett kollektivt lärande ge en positiv 

inverkan. Otto Granberg (2003) beskriver att det är ett lärande som används för att finna 

gemensamma lösningar. Gruppen använder sig därmed av dialoger och gemensamma 

reflektioner över situationen som uppstått och diskuterar kring frågor som vad kännetecknar 

situationen? vad är skiljer den från likvärdiga situationer? vad kan ligga bakom problemet? 

Finns det några tänkbara lösningar? Dialoger och gemensam reflektion fortsätter till alla i 

gruppen gjort sin kompetens tillgänglig.   

Användningen av ett utvecklingsinriktat och kreativt lärande i en verksamhet innebär att 

personalen får vara ifrågasättande samt utföra kritiska reflektioner över olika förhållningssätt. 

Ellström (2003) menar att det även kan bidrar till att individerna reflekterar över sina egna 

invanda förhållningssätt, kunskaper och handlingsmönster inför de olika situationerna de står 

inför. Genom att se sitt egna bidragande i en problematik situation kan utveckla ett 

nytänkande hos individen utifrån sitt sätt att agera på. Konflikters uppkomst kan dessutom 

medföra ett utvecklande för organisationen med ett nytänkande till att prova olika 

tillvägagångssätt för att skapa en trygg arbetsmiljö.   

Simpoa (2013) påpekar däremot att fler tydliga strategier bör införas vid hanteringen av 

konflikter på arbetsplatser inom sjukvården. Simpoa (2013) menar att inom sjukvårdens 

verksamheter blir konflikthanteringen tidvis lagd åt sidan på grund av den upptagna 

arbetsmiljö. Många individer väljer att ta itu med konflikten genom att undvika den. När 

konflikter undviks avslutas de för tillfället men i realiteten innebär detta enbart att de 

inblandade individerna hamnar i en nerkylningsperiod innan konflikterna tar nya tag och 

fortsätter.  

Metoder/ Strategier 

En ledare, arbetsgivare eller en chef som upplevs kunna utföra sina arbetsuppgifter och har 

framgång i sitt ledarskap kan ändå behöva hjälp när det kommer till konflikter på 

arbetsplatsen. Andersen (2009) anser att en konfliktbehandlare kan bidra till stor hjälp med att 

hantera och lösa konflikterna på arbetsplatsen. Genom att lösa eller hantera konflikter inom en 

arbetsgrupp med hjälp av en konfliktbehandlare anses vara den sista lösningen innan 

omorganisation eller uppsägning sker. Konfliktbehandlaren samlar personalen i mindre 
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grupper, runt femton personer. I verkligheten finns det max två till fem personer som är de 

centrala i konflikten.  

Andersen (2009) belyser att förutsättningarna som bör finnas vid en konflikthantering är att 

alla inblandande ska acceptera en öppenhet för kommunikation och vara aktiva deltagare. 

Gemensamma reflektioner i grupp menar Granberg (2003) kan vara öppningen för ett 

närmande till att förstå varandras olika sätt att se på omvärlden. Dialoger och gemensamma 

reflektioner klargör gruppens alla olika individers sätt att tänka utifrån deras olika 

erfarenheter. Konflikter är till mestadels känsloladdade och personalen är vanligtvis skeptiska 

till att öppna upp sig. Andersen (2009) förklarar därmed att det krävs tålamod med gruppen 

och det är viktigt att ge de inblandade i konflikten en trygghet. Tryggheten skapas genom att 

få de inblandade att förstå hur behandlingen ska underhållas, till exempel att gruppen ska 

acceptera att alla har sina egna rättigheter och att alla får ställa frågor men det är inget krav på 

att svara. Rätten att säga nej till vissa frågor, menar Andersen (2009) är ett avgörande i 

hanteringen eftersom tvång skulle kunna ge upphov till en dålig grund för att nå uppriktighet 

och förtroende. Parterna vet därefter att de kommer bli respekterade och tryggheten bidrar till 

att de iblandade ger mycket mer av sig själva. Andersen (2009) menar vidare att detta tillslut 

medför att det alltid är någon som öppnar sig, men det är tungt eftersom hela behandlingen 

handlar om att obehagliga känslor måste komma upp och bli accepterade.  

Känslor är en viktig del i en konflikthantering och de ska uppmuntras, för om inte känslorna 

kommer fram menar Andersen (2009) att det är lika med att "Man har vapenvila, men inte 

fred" (Andersen 2009, s 85). Andersen (2009) förtydligar därefter att bearbetningen av 

känslor ska ske med försiktighet, den får inte löpa risk att utlösa nya konflikter. Konflikter 

anses lätt förekomma under tiden den första konflikten tas upp genom att de inblandade 

fastnar kring oväsentliga detaljer som till exempel olika ord, om vem som sa vad? Det finns 

därmed en risk att de olika parterna lägger in påstående som inte är sanna och de vill kalla på 

vittnen från sin sida för att få en mer trovärdighet. Andersen (2009) menar dock att det största 

problemet vid en konflikthantering är de personerna som inte säger något alls. Den som sitter 

tyst riskerar mer att bli sittande utan förändringar och är i största säkerhet mest i konflikt med 

sig själv. Det är någon som är bland det viktigaste att uppmärksamma.  

I andra konfliktsituationer beskriver Andersen (2009) exempelvis att de inblandade talar om 
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varandra i stället för med varandra. Dessa konflikter kan lösas snabbt om det finns rätt 

kunskap för hanteringen, ett exempel som Andersen (2009) tar upp är följer regeln:  

Om A ser på konfliktbehandlaren när han tala om B, skall konfliktbehandlaren 

uppmärksamma honom på detta, och uppmana honom att ta ögonkontakt med B. 

Om konfliktbehandlaren förbiser detta, kan han lätt bli indragen och bli en del av 

konflikten (Andersen 2009, s 61). 

Oavsett antalet inblandade i en konflikt är det väldigt viktigt för den som försöker hantera 

konflikten att vägleda de olika parterna i rätt riktning och samtidigt förblir objektiv. En 

kraftfull metod som Andersen (2009) tar upp är vänlighet. Det är ett tillvägagångssätt för att 

minska risken att bli indragen i konflikten. Konfliktbehandlaren ska vara professionell och 

tydlig med att alla har rätt dessutom ska han ha förmågan att se konfliktens uppkomst från 

allas synvinklar. 

Användningen av ett kollektivt lärande med dialoger och gemensamma reflektioner över 

gruppmedlemmarnas olika synsätt kan skapa möjligheter att utveckla nya kunskaper utifrån 

varandras erfarenheter. Det ger ett hopp om att gruppen vidare kan utveckla likartade 

kognitiva strukturer, som i sin tur ska medföra till att de kommer överens om ett sätt att lösa 

konflikterna på. Utifrån att gruppen skapar likartade tankesätt kan det medför till att de 

använder sig av det i senare skede, om ett nytt problem skulle dyka upp. Det finns därmed ett 

uppbyggt handlingsredskap hos arbetsgruppens medlemmar för hur de ska hantera situationen 

(Granberg 2003). 

Kring strategier att hantera och lösa konflikter framgår en grundsyn i sunt förnuft utifrån att 

acceptera, lyssna och förstå varandra. Simpoa (2013) beskriver att samverkan vore en idealisk 

metod vid konflikthantering genom att exempelvis försöka få de stridande parterna att arbeta 

tillsammans. Dessutom skulle kompromiss kunna vara en väg till att nå fram till de 

inblandande, men resultatet bör vara lämpligt och tillfredsställa båda och detta krävs därmed 

en ömsesidig acceptans. 

Konflikt en naturlig företeelse, enligt Jordan (2006) är varje konflikt unik och han anser att 

det råder ingen kunskapsbrist om fungerande metoder för att lösa problem i konflikter.  

[...]alla konflikter kan lösas, om bara ett villkor är uppfyllt: att parterna faktiskt vill 
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lösa konflikten. Det stora problemet är dock att i många konflikter så vill parterna 

inte samarbeta om problemlösning. [...]bearbetning av detta motstånd måste ses som 

en huvuduppgift för konflikthantering (Jordan 2006, s 25).  

Jordan (2006) menar att enbart kunskaper och metoder räcker inte för att bemästra individens 

känsla av en belåtenhet för slutresultatet från en konflikten. Den viktigaste delen för att 

besegra konfliktens negativa resultat är att lägga fokus på hanteringen av konfliktförloppet. 

Om hanteringen blir förskjuten finns det en risk att den endast förflyttas eller byter skepnad 

och inkräkta på andra arenor.  

Ledarskap/chef 

Alla som arbetar bär ett ansvar, Edelmann (2000) menar att alla arbetare står i ansvar för 

någon annan på arbetsplatsen när personen utföra vissa uppgifter och arbetar mot viss mål. 

Chefer i de hierarkiska verksamheterna befinner sig i gränsen mellan personalen de leder och 

dem de är ansvariga inför. En hierarkisk organisation har system- och maktordningar med 

tydliga strukturer, rutiner, uppgiftsfördelningar, roller, befogenheter och metoder. En chef har 

därefter många ansvariga roller i en hierarkisk verksamhet. Om chefens roll är klart beskriven 

menar Edelmann (2000) att det blir lättare att precisera ansvaret och delegera ut 

arbetsuppgifter till dem som chefen har ansvar för. Denna maktordningen kan däremot leda 

till att en chef blir begränsade uppifrån, dessa begränsningar påverkar därefter chefens 

ledningsförmåga. 

I en kort inblick i chefens roll beskriver Edelmann (2000) olika roller som ingår i att vara en 

chef. De interpersonella rollerna som innebär att presentera företaget, vara en ledare, ta ansvar 

genom att delegera ut arbetsuppgifter samt anställa och avskeda personal. Chefen ska kunna 

sätta upp mål och styra organisationen mot dem. Det ingår dessutom att var en samordnare 

som innebär att upprätthålla goda relationer både inom organisationen och med världen 

utanför. En annan roll som chefen har är formationsrollen som innebär att fatta beslut. Chefen 

ska vara en entreprenör som innebär att införa arbetsrutiner. Vid nödsituationer ska chefen ta 

initiativ till att förbättra arbetsmiljön genom en omorganisering eller omstrukturera 

verksamheten. 

En konkret del som läggs i fokus enligt Edelmann (2000) beskrivning av en chefs uppgifter 
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förutom att skapa en god arbetsmiljö och upprätthålla en god relation inom verksamheten är 

att hantera personalproblem. Det gäller att ta itu med dispyter och oenigheter, därmed krävs 

det att chefen har en lyhördhet för andras behov och har en öppen ledarstil. Det innefattar att 

chefen ska uppmuntra för kommunikation mellan deltagarna och att chefen ska ta till rättvisa 

beslutprocesser som anses vara allra effektivast.  

Edelmann (2000) hänvisar till att forskning har visat upp tre olika ledarskaps typer som en 

chef kan tänkas ha. Den första ledarskaps typ är den strukturerande stilen, denna typ fokuserar 

på de aktuella uppgifterna och lägger mesta dels av engagemanget på att slutföra dessa i rätt 

tid. Den andra ledarskaps typen är den stödjande stilen som innebär att vara omtänksam, 

chefen vill utveckla människors kapacitet. Huvudsyftet är att skapa goda relationer inom 

arbetsgruppen. Den tredje ledarskaps typen är den demokratiska stilen och innebär flexibilitet. 

Chefens ledarskap är både deltagande och övertygande. Det finns därmed möjligheter att ta 

itu med aktuella arbetsuppgifter och interpersonella frågor samtidigt. Det viktiga här är att 

chef bör veta när det är lämpligt att vara strukturerad och när det är viktigt att ta till den 

stödjande stilen.    

Nilsson (2005) tydliggör att chef bör även finna en växelvis balansgång mellan formell ledare 

och informell ledare. En chef som är en formell ledare agerar utifrån sin makt medan den 

informella ledaren agera med inflytande för påverkan sin personal. Ledarskapet är i helhet till  

för att ledarens ska med sitt eget beteende medföra en inflytande påverkan till både utveckling 

och framgång, både för individen såsom organisationen. En del i ledarskapet menar Jordan 

(2006) är att ha ett kontinuerligt ansvar över konflikter och konflikthantering, speciellt när de 

berörda parterna inte kan tillgodose en lösning själva. Det ansvar som chefen tar i konflikter 

är att tillämpa ledarskapet för att få förtroende inför sin personalen och skapar tillit för övriga 

faktorer som rör arbetsplatsen. Förbises konflikter som individer inte själva har benägenhet att 

lösa finns det risk för eskalation och andra arenor på arbetsplatsen kan blir drabbade. Jordan 

(2006) menar att det är lätt att konflikter eskalerar på grund av att ledarskapet inte är befäst i 

tillgänglighet av ansvarstagandet.   
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Förebygga konflikters uppkomst  

konflikthanteringssystem 

Alla konflikter och arbetsplatser är unika när det kommer till konfliktens uppkomst och dess 

hantering. Enligt Jordan (2006) ska det finnas ett konflikthanteringssystem i varje 

organisation men det är bara en minoritet som är medvetna om det. 

Konflikthanteringssystemet styrs ofta av organisationens policy och de förordningar som 

finns att hämta i regler och lagar som råder allmänt (Jordan 2005). Ansvarsförfogande och 

utformningen av ett konflikthanteringssystem till arbetsplatser är organisationens men det är 

arbetsgivaren, chefen eller ledaren som har det yttersta ansvaret. De har befogenhet över att 

utföra samt tillämpa konflikthanteringssystemet på arbetsplatsen. Utelämnar organisationer en 

utvecklingsprocess av konflikthanteringssystemet faller hanteringen av konflikter på 

arbetsplatsen samt chefens förmåga att leda .Hanteringen av konflikter på arbetsplatsen blir 

återspeglade i chefens personliga färdigheter av ett ledarskap. Risken finns att konflikten inte 

hanteras eller blir lösta på ett skickligt sätt om ledarskapet inte är framkomligt hos chefen.   

Jordan (2006) beskriver i sin forskning att arbetsplatskonflikters destruktiva karaktär kan 

förebyggas.  Ett konflikthanteringssytem  kan tillföra lärande men även minimera konflikter 

som påverka både organisationen och individen negativt. Konflikthanteringssystemet 

identifierar organisationens inbyggda problem som kan resultera i förändringar för 

hanteringen av konflikter samt minimera de skadliga konflikterna för arbetsplatsen. 

Konflikthanteringssystemet kan tillhandahålla och integrera olika instrument för skickligare 

hantering av konflikter för den specifika arbetsplatsen, som dessutom får en betydande del för 

den enskilda organisationens process i utveckling och lärande (Jordan, 2005). Döss (2003) 

förespråkar i likhet med Jordan (2005) att lärandet bör fortsätta utvecklas från den inbyggda 

infrastrukturen i organisationen. Fördjupande kunskaper sker genom att fokusera på den egna 

organisationen som skapar ytterligare lärprocesser istället för att integrera nya koncept.  

Målinriktat och kontinuerligt arbete av konflikthanteringssystemet förebygger åtkomsten till 

hantering av arbetsplatskonflikter samt utveckling. Underhållningen i 

konflikthanteringssystemet för arbetsplatser är fördelaktigt med att tillit och förtroende skapas 

sinsemellan organisation och individer ( Jordan, 2005). 



 

 

 15 

 

 

 

Kommunikationsregler 

Andersen (2009) påpekar att en god konstruktiv kommunikation är en förutsättning för ett gott 

samarbete. Ohlsson & Stedt (2003) tar upp att det kan bidrar till en mer ändamålsenlig, 

förståelseorienterad och handlingskoordinerade processer. Men menar att det inte går att 

säkerhetsställa att samarbete och kommunikation alltid leder till en positiv kompetens 

utveckling vid utförandet av olika uppgifter. När människor samarbetar i arbetslag uppstår 

aktiviteter och processer som dessvärre kan hämma de enskilda individernas kompetens och 

arbetslagets utveckling. Ohlsson & Stedt (2003) förklarar att det påvisas tydligt när 

människorna inte försöker förstå varandra eller uppgifterna de står inför. Bristande 

kommunikation kan utgöra ett hinder för människor vid beprövade delaktigheter i sociala 

processer. Andersen (2009) menar att när strukturen avbryts uppstår konflikter och dessa blir 

olösta tills den konstruktiva formen rättas till. Ett aktivt deltagande i sociala 

handlingssammanhang förklara Ohlsson & Stedt (2003) är ett viktigt villkor för exempelvis 

ett kollektiv lärande. Den enskilde använder och bidrar därmed med sitt kunnande och sin 

förståelse genom att delta i kommunikativa processer i det kollektiva sammanhangen. 

Vid förebyggande av konflikter är den centrala delen att följa sunda kommunikationsregler. 

Andersen (2009) syftar till att, om reglerna införs och efterlevs på en arbetsplats minimeras 

risken för nya konflikter. Dessa regler innebär generellt att individerna ska kunna be om hjälp 

för att lösa en konflikt som uppstått och erkänna att de inte har förmågan att lösa den själv. I 

bearbetningen av konflikter ska båda parterna vilja prova nya sätt att uppträda, vilja öppna 

upp sig samt våga utrycka sina känslor inför människor de inte tycker om eller är rädda för. 

Missuppfattningar samt feltolkning är rådande orsaker till konflikter och om det finns tvivel 

på förståelsen kring någons budskap ska det direkt ifrågasättas. Den som får ett svar bör 

därefter tro på den andres svar, Andersen (2009) menar att det finns ingen anledning till att 

grubbla och vara paranoid.  

Yrkesgrupper 

Ett idealiskt sätt att förebygga konflikter mellan olika professionella yrkesgrupper hänvisar 

Edelmann (2000) till att reglera förhållandet mellan yrkesgrupperna med löpande 

förhandlingar. Det innebära i praktiken att personalen skulle få teckna specifika avtal som 

skulle bidra till en lättare koll på yrkesgruppernas tilldelade ansvar. Edelmann (2000) menar 
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att denna lösning dessvärre inte finns utan att det finns enbart en utgångspunkt att personalen 

eller grupperna ska lita på varandra. När det kommer till att lösa eller förebygga konflikter 

mellan professionella yrkesgrupper i dagsläget innebär det att förhandla och förstå de regler 

som styr relationerna mellan kollegor. I dessa regler ingår det att de ska acceptera en rättvis 

fördelning av arbetet, vara vänliga och hjälpsamma om någon ber om hjälp, dock om kravet är 

rimligt. Samarbeta med olika kollegor trots att de inte gillar varandra. Personalen ska undvika 

att tala illa om en annan kollega, inte kritisera sina kollegor offentligt samt respektera 

varandras privata liv. En grundläggande förutsättning för en bra arbetsrelation med sina 

kollegor menar Edelmann (2000) är rättvisa och ömsesidighet. Däremot när vissa inte vill 

acceptera arbetsfördelning och inte tar ansvar för arbetsuppgiften eller när personalen 

exempelvis är lat, inkompetent eller bara förbiser arbetet är det lätt att konflikter på 

arbetsplatser uppstår.  

Simpoa (2013) förtydligar att det behövs ett förebyggande arbete för konflikter. Insatser som 

samarbete och kompromiss anses vara aktuella inom vården på grund av att olika 

yrkesgrupper bör samarbeta för att uppnå en vårdkvalitet. Vården innefattar många olika 

avdelningar, alla från administrationen, förvaltningen, tekniker till de professionella 

yrkesgrupperna. Alla dessa är beroende av varandra när de utför sina arbetsuppgifter, enligt 

Simpoa (2013) är det därmed nödvändigt att hantera konflikter i ett tidigt skede. Dessutom 

påverkar konflikterna inte bara vårdens personal utan drabbas även patienterna och 

organisationen i helhet. Simpoa (2013) vill förtydliga att strategier för hantering kring 

konflikter inom vården bör ses över. De bör nyttja en hantering framförallt för att förbättra 

den eventuella negativa inverkan konflikten bidrar till både på patientvården och säkerheten. 
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Metod  

Under detta avsnitt kommer vi redovisa valet av den teoretiska positionen, det metodiska 

tillvägagångssättet, urvalet, undersökningspersonerna, vårat genomförande, analysen, etiken 

och avsluta med en metoddiskussion. 

Hermeneutiken  

Den teoretiska ansatsen vi valde att förhålla oss till var hermeneutiken som innebär att tolka, 

förstå och förmedla ett fenomen. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) beskriver att 

användningen av hermeneutiken som en vetenskapsteoretisk ansats har till följd av att kunna 

tolka verkligheten. I studier har den som mål att undersöka studieobjektets innebörd, där 

tolkning används som kunskapsform. Hermeneutiken är en tolknings lära, ett fenomen sätts i 

olika sammanhang som och genom tolkning utvecklas förståelse. 

Fejes och Thornberg (2009) beskriver tre olika inriktningar inom hermeneutiken. Existentiellt 

inriktad hermeneutik innebär att försöka få en förståelse för författaren bakom en text. 

Forskaren ska med empati och inlevelse försöka förstå en annan människas drömmar, projekt, 

intentioner eller existens. Den andra inriktningen är misstankens hermeneutik som innebär att 

förstå själva meningen av textens innehåll. Tolkningen kan innefatta en strukturanalys, genom 

att textens olika delar registreras. Forskaren lägger fokus på hur ofta ord, satser eller tecken 

förekommer i texten. Misstankes inriktningen har kvantitativa inslag eftersom forskaren mäter 

ord och meningar för att nå en förklaring av textens innebörd. Den tredje inriktningen är den 

allmänna tolknings läran som är den vidaste riktningen inom hermeneutiken och är oberoende 

av vilket sorts empiriskt material som samlats in. Forskaren strävar efter förståelse och 

tolkningsprocessen utförs genom att ständigt ställa textens delar i relation till helheten, om 

delar av det empiriska materialet inte stämmer överens med helheten anses den inte ha en 

rimlig sanning.  

Hermeneutikens centrala begrepp är den hermeneutiska cirkeln eller spiralen som betyder att 

det aldrig finns ett avslut i kunskapsutvecklingen. Det som människan lär in blir ständigt 

insatt i nya sammanhang och bidrar till nya erfarenheter och kunskaper. Magdalene 

Thomassen (2007) förklarar att den hermeneutiska cirkeln innebär att tolkningar växer fram i 

en form av rörelse, där förförståelse ständigt möter nya erfarenheter från andra individer. 
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Genom ett dialogiskt deltagande delas kunskaper och erfarenheter ut mellan individerna och 

med en inre reflektion över förförståelsen utvecklas samt utvidgas djupare förståelse. Det 

bidrar till en djupare förståelse för sammanhangets helhet samt ökar förståelsen för de olika 

delarna på ett nytt och fördjupande sätt. Hermeneutiken söker enligt Thomassen (2007) inte 

efter en absolut sanning utan ändamålet är att skapa ett ständigt lärande som kan överskrida de 

kunskapsbegränsningar som finns. Hermeneutikens ständiga sökande efter ökad förståelse är 

en styrka genom att kunskap och förståelse oavbrutet kan utvecklas. Svagheten i teorin kan 

vara att sanningen enbart ses som rimlig eftersom att varken tolkningar, erfarenheter eller 

människors olika uppfattningar går att mäta och ge ett säkerställt resultat.  

Vi valde att utgå ifrån hermeneutiken eftersom vi strävade efter att få en fördjupad förståelse 

och kunskap om konflikter samt dess hanteringar ute i arbetslivet. Vi ansåg att hermeneutiken 

skulle passa vår studie genom att undersökningen skulle utgå ifrån olika människors 

verklighetsuppfattningar och erfarenheter kring konflikter. Det fanns hopp om att 

sammankomsterna med dessa individer skulle bidra till nya kunskaper och djupare förståelse 

utifrån den förförståelsen som redan fanns.  

Vi kunde utifrån den allmänna tolknings läran ställa det empiriska materialets delar mot 

varandra och jämföra likheter och skillnader till följd av att kunna tolka fram en helhetsbild 

och en rimlig sanning av verkligheten. Därefter togs den tidigare forskningen samt den 

vetenskapliga litteraturen och ställdes emot det empiriska materialet. Genom att ställa textens 

delar i relation till helheten gav det oss en djupare förståelse och kunskaper om konflikter, 

dess hantering samt hur de förebyggande insatserna såg ute på arbetsplatserna. 

Tillvägagångssättet gav oss hela tiden nya erfarenheter och kunskaper under hela processens 

gång.  

Intervjun 

De metodiska tillvägagångssätten som används inom hermeneutiken är interjuver, 

observationer och textanalyser. Martyn Denscombe (2009) beskriver att den kvalitativa 

intervjun bidrar till ett djup eftersom att forskaren söker en mening. Vi ansåg därmed att 

intervju var ett rimligt tillvägagångssätt för att nå en fördjupad förståelse av temat 

konflikthantering.  
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Denscombe (2009) beskriver tre typer av intervjuer, den strukturerade, den ostrukturerade och 

den semistrukturerade intervjun. Den strukturerade intervjun innebär att forskaren enbart står i 

relation till studiens utvalda frågeställningar och söker enbart svar på ett utvalt fenomen. 

Undersökningen genomförs med avsikt på att de intervjuade enbart ska kunna besvara 

studiens relevanta frågor, som har en hög kontroll och begränsade svars alternativ. 

Tillvägagångssättet har inslag från den kvantitativa ansatsen eftersom som metod kan få fram 

ett mätbart resultat i form av statistik. Den ostrukturerade intervjun innefattar enligt 

Denscombe (2009) att forskaren introducerar ett ämne eller ett visst tema. Forskarens roll blir 

att ta avstånd och hålla en neutral position. Inom den ostrukturerade intervjun ska forskaren 

låta de intervjuade få använda sina egna ord samt utveckla sina tankegångar och idéer.  

Semistrukturerade intervjuer ligger mitt emellan den strukturerade och den ostrukturerade 

intervjun. Den semistrukturerade innebär att forskaren har ett ämne som ska behandlas och 

frågor som ska besvaras. Frågorna är relativt öppna och ger den intervjuande möjligheten att 

uttala sig mer utförligt om det berörda ämnet. Denscombe (2009) beskriver att 

semistrukturerade intervjuer bör vara öppen för flexibilitet. Frågornas ordningsföljd kan 

variera och ska inte begränsa den intervjuades möjligheter till att utveckla sina tankar och 

synpunkter. Öppna frågor kan däremot leda till att den intervjuade talar vid sidan om ämnet. 

Känns det som att intervjun inte ger svar på studiens frågeställningar, kan forskaren inom 

semistrukturerade intervjuer använda följdfrågor. Dessa frågor kan hjälpa till att återkoppla 

den intervjuade till det berörda ämnet. Det semistrukturerade tillvägagångssättet ger vanligtvis 

större möjligheter till bredare kunskap och förståelse.  

Vi valde att använda oss av den semistrukturerade intervjun, för den verkade mest lämplig 

utifrån vårt syfte att nå en ökad förståelse och kunskaper om konflikthantering. Den 

semistrukturerade intervjun gav oss utrymmet att låta de intervjuade uttala sig fritt och mer 

utförligt om det berörda ämnet. De öppna frågorna tillförde ett öppet klimat och de som 

intervjuades fick möjligheter att utveckla sina egna tankar som därefter bidrog till att de 

delade med sig av sina egna upplevelser och erfarenheter. 

Förutsättningarna med den semistrukturerade var den flexibla ordningsföljden av frågor som 

gjorde det möjligt att slippa onödiga stopp i intervjun, istället tilläts den intervjuade att 
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ständigt vidareutveckla sina svar. Följdfrågorna bidrog dessutom till att vi kunde leda tillbaka 

intervjun till det berörda ämnet och öppna upp fastlåsta tankar. Vi ansåg att den 

semistrukturerade intervjun gav oss flera olika möjligheter till att kunna utveckla en 

förståelsen för vårt fenomen.  

Urval 

Denscombe (2009) hänvisar till att ett urval bör utföras omsorgsfullt och att det finns två typer 

av urvalstekniker. Den första är sannolikhetsurval som innebär att urvalet är slumpmässigt. 

Forskaren har en föreställning om att de som ingår i urvalsgruppen kan ge en sannolikhetsbild 

för undersökningen. Sannolikhetsurvalet innefattar antaganden om att urvalet gör ett sannolikt 

representativt tvärsnitt av människans eller företeelserna i hela populationen. Varje enhet i 

den undersökta populationen har lika stor chans att komma med i urvalet. Den andra typen är 

icke sannolikhetsurvalet som däremot inte innefattar att de som valts ut är representativa för 

populationen i helhet. Utan vid icke sannolikhetsurval träder vissa kriterier in, när det gäller 

varför människor eller företeelser kommer ingå i studien. Oavsett dess form är personerna 

som ingår i urvalet definitivt inte ett slumpmässigt urval. 

Vi valde att utgå från icke sannolikhetsurvalet inom ramen subjektivt urval som Denscombe 

(2009) beskriver är ett urval av handplockade personer för undersökningen. Urval används vid 

situationer när forskaren redan har en viss kännedom om människor eller företeelser som ska 

undersökas. Urvalet väljs medvetet ut efter en kunskap om att vissa personer anses kunna ge 

en värdefull data. Forskaren har ett speciellt syfte i åtanken och de utvalda människorna anses 

ha en särskild kvalité som är relevant till undersökningen utifrån forskarens synvinkel och 

genom det som redan framkommit i undersökningen.  

För att få svar på våra frågeställningar och syfte valde vi att utgå ifrån det subjektiva urvalet 

och intervjuade fyra olika chefer inom äldreomsorgen. Beslutet av valet äldreomsorgens 

verksamheter till vår studie grundades i de kunskaper och förståelse vi fått under 

forskningsprocessens början av det berörda temat. Både Simpoa (2013) och Mirsch (2012) 

beskrev att arbetsplatser med hög arbetsbelastning fanns inom vården. Dessutom förtydligade 

Folkhälsomyndigheten (2003) att yrken med hög arbetsbelastning kunde orsaka ohälsa och 

detta kan vara sammankopplat till konflikters uppkomst. Därefter påvisades det att inom 
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vården arbetar ofta olika yrkesgrupper sida vid sida för att komplettera varandra i 

verksamheten, Edelmann (2000) menar det kan dessvärre skapa negativa gruppindelningar. 

Olika grupperna har tidigare visat upp starka lojaliteter inför sin egna grupp och svartsjuka 

gentemot de andra, detta beteende kan bidra till att konflikter.  

Vi valde därefter att intervjua olika cheferna inom äldreomsorgen efter beskrivningen från 

Edelmann (2000) som uttrycker att en chef ligger i ett gränsland mellan personalen och 

ledningen. Chefen anses vara kärnan i verksamheten och skulle kunna ge oss värdefull 

information om konflikthantering, framför allt för att de har både ett ansvar för sin personal 

och ansvaret för en högre makt. Vi hoppades att genom de positionerna som cheferna befinner 

sig i skulle ge oss en övergripande och bred syn på konflikter och dess hantering på 

arbetsplatserna. Eftersom vi strävade efter att nå en djupare förståelse för hur verksamheten 

hanterar konflikter, hur konflikter uppstår, vem som tar ansvaret samt vilka förebyggande 

insatser verksamheten har. 

Undersökningspersoner 

Anonymitet tilldelades vid telefonkontakten, det önskades även av de fyra chefer inom 

äldreomsorgen som sedan intervjuades. Vi ansåg att det var av betydelse genom att det 

därmed inte går att koppla respektive chefer, personalen eller boende till den exakta 

verksamheten. Utifrån att kunna bevara anonymiteten fick de intervjuade i vår uppsats 

benämningarna: Chef 1, Chef 2, Chef 3 och Chef 4. Vi ansåg att vår studie inte vara av behov 

av att tillföra verksamheternas beteckningar eller de intervjuades namn, ålder, kön eller 

utbildningar. 

Genomförande  

Vid användningen av en kvalitativ ansats för att söka efter mening med ett fenomen förklara 

Fejes och Thornberg (2009) att forskaren bör ha i åtanken att vara öppensinnad, som menas 

med att forskaren ska sträva efter nya kunskaper och erfarenheter. Det omfattar ett ständigt 

utvecklande av förståelse utifrån den förförståelse av kunskaper, erfarenhet och fördomar som 

redan finns om världen eller människor. Utifrån att tolkning växer fram i en rörelse och 

förförståelse ständigt möter nya erfarenheter från andra individers upplevelser bör forskaren 

använda en inre reflektion över sin förförståelse för att utveckla och utvidga sin förståelse.  
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Vi ansåg att förförståelse var viktigt att ha i åtanken vid tolkning kring omvärlden och var 

därmed noggranna med att hålla oss öppensinnade med en strävan efter att ta in nya 

kunskaper utifrån de fördomar och erfarenheter som redan fanns. Under det dialogiska 

utförandet när vi tog del av andra individers synsätt skedde en tolkningen som ständig 

breddade och vidareutvecklar vår förståelse. Utifrån att vi reflekterade över vår inre 

förförståelse till den nya kunskapen kunde vi nå fram till relevanta och meningsfullt resultat.  

Genomförande av intervjun 

Vi tog kontakt med elva olika chefer inom äldreomsorgen via telefon och kunde boka in fyra 

intervju tillfällen, två intervjuer skedde vecka 50 och två intervjuer var vecka 51. Vår avsikt 

var att genomföra sex intervjuer men utifrån att tidsramen var begränsad både för oss och för 

de chefer vi tog kontakt med blev bortfallet större i jämförelse med våra förväntningar. Det 

berodde främst på chefens utsträckning inför sina egna arbetsuppgifter gällande 

omorganisering i verksamheten, pågående utvecklingssamtal samt arbetssituationens 

omständigheter inför jul.      

Via telefon presenterade vi oss och framförde en förklaring av vårt syfte med undersökningen. 

De chefer som kunde ta emot oss underrättades med information för den blivande intervjun 

och forskningsetikens krav presenterades. Vi meddelade att de forskningsetiska kraven 

kommer introduceras mer utförligt på plats tillsammans med personen. Samtalet avslutades 

med att vi bokade en tid och kontaktuppgifter lämnades för uppkommande frågor eller om 

andra angelägenheter behövdes förmedlas. 

När vi befann oss på intervju platsen utgick vi från Denscombes (2009) rekommendationer att 

genomföra en presentation av oss själva och förklara vårt syfte för den kommande intervjun. 

Innan vi påbörjade intervjun bekräftade vi ett samtycke till att dokumentera intervjun via 

ljudupptagning. Enligt Denscombe (2009) bör det vara en del av inlednings fasen med avsikt 

att skapa en avslappnad stämning. Den intervjuade bör känna sig bekväm för att kunna tala 

öppet om det berörda ämnet. I samband med detta arrangerade vi placeringen i den mån det 

var möjligt med en 90 graders vinkel mellan oss och den person som skulle intervjuas, som 

enligt Denscombe (2009) en viktig del inför intervju tillfället. Placeringen kan därmed bidra 

till en mindre känsla av konfrontation och skapa en mer avslappnad miljö för den som ska 
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intervjuas. 

Vi startar intervju genom att den intervjuade fick ta del av ett informationsbrev där det 

framkom information om de fyra grundläggande individskyddskraven som finns inom den 

vetenskapliga forskningsetiken. Vi gick igenom informationen både muntligt och lämnade 

över skriftligt samt försäkrades vi oss om att den intervjuade hade tagit del av de brev som 

lämnats med de etiska kraven. Vi kontrollerade åter om personen fortfarande ville delta i 

intervjun som skulle dokumenteras via ljudupptagning och samtycket bekräftades muntligt 

under inspelningen.  

Vårt upplägg för intervjun var uppdelad i tre faser: Inledande frågor, öppna frågor och 

avslutande frågor. Enligt Denscombe (2009) bör de inledande frågorna vara lätta att svara på 

med baktanke på att skapa en avslappnad miljön för den intervjuade. De inledande frågorna 

som ställdes berörde mest personen erfarenheter som chef samt personens egna uppfattningar 

om vad en bra chef var och vad ledarskap är. Frågeställningarna skulle mestadels medföra till 

att personen skulle börja utveckla tankar och idéer, vilket var relevant eftersom det skulle 

gynna svaren inför de öppna frågorna.  

De öppna frågorna berörde huvudämnet konflikt och konflikthantering. Dessa ställdes i 

relation till den intervjuades upplevelser av konflikters sammanhang, personen fick prata 

öppet om ämnet och uttrycka sig fritt. På grund av att den semistrukturerade intervjun har en 

flexibel ordningsföljd på frågorna, kunde vi avtäcka de öppna frågorna inom tidsramen och 

dessutom gav intervjuns följdfrågor oss ett djupare svar och täckte studiens frågeställningar. 

Vi förhöll oss neutrala till de resonemang och reflektioner som personen tilldelade under 

intervjun. Vi förde inga diskussioner i samtalet utan återgav enbart respons till personen i 

samtalet med ögonkontakt och instämmande nickningar under intervjun. När vi ansåg att 

intervjun hade tilldelat oss svar på våra frågeställningar övergick intervjun till de avslutande 

frågorna. Intervjun avslutades med allmänna frågor kring verksamheten för att intervjun 

skulle kunna avrundas med en mjuk övergång, från de personliga erfarenheterna som hade 

kunnat väcka starka känslor under intervjun till en mer neutral diskussion om verksamheten i 

allmänhet. Slutligen tillfrågades den intervjuade om det fanns något den ville tillägga. Den 

intervjuade ska enligt Denscombe (2009) få möjlighet att förtydliga det som berättats eller 
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påpeka om något inte har framkommit under intervjun som känns viktigt. Innan 

ljudupptagningen slutfördes tackade vi för den tid som avsatts för oss och för deltagande till 

vår studie.  

 

Etik  

Vår avsikt med intervjun var att den skulle utveckla och förbättra vår förståelse och kunskap 

om konflikter och konflikthantering inom offentliga verksamheter. Vi förhöll oss till de 

forskningskrav som bör följas efter forskningsetik, att skydda människan samt undvika att 

deltagarna inte skadas eller kommer lida av att de har medverkat i undersökningen. 

Forskningens undersökning ska ske samtidigt som forskaren respekterar deltagarnas 

rättigheter och värde. Enligt Vetenskapsrådet (2003) finns det fyra grundläggande 

individskyddskrav. Informationskrav som innebär att forskaren ska informera de berörda 

personerna i forskningen om sitt syfte samt informera vad materialets resultat kommer att 

användas till. Det andra är samtyckeskrav som innebär att forskaren måste se till att ha fått ett 

samtycke av deltagarna till metod och syfte, deltagarna har däremot alltid rätt att hoppa av 

undersökningen om de önskar. Det tredje är konfidentialitetskravet som skyddar 

uppgiftslämnaren, exempelvis vid undersökningar kring känsliga ämnen. Vid dessa tillfällen 

är det bra att de berörda personerna i undersökningen skriver under en tystnadsplikts avtal. 

Forskning bör lägga materialet i säkert förvar och ha kontroll på att det inte lämnas ut. Det 

fjärde grundläggande kravet är nyttjandekrav som menas med att uppgifter om enskilda 

personer bara får användas som forskningsändamål men att andra forskare kan få ta del av 

materialet för att kontrollera validiteten. 

Våra genomförda intervjuer följer individskyddskraven som innebär att vi inte på något sätt 

skulle kunna utsätta den intervjuade för psykisk- eller fysisk skada både under och nu efter 

intervjun.  På grund av att konflikter och konflikthantering kan vara ett känsligt ämne har vi 

haft i åtanken kring att hålla oss till enkla och relevanta frågor under vår intervju. Vi kommer 

samt skydda de intervjuade som uppgiftslämnare genom att de förblir anonyma. Däremot 

informerar vi de berörda personerna att de kommer få en angiven titel som chef och eventuellt 

lite fakta om deras tidigare erfarenheter. 
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De intervjuade fick redan vid telefonkontakten muntlig information om vårt syfte och en 

förtydlighet att materialet enbart kommer att användas i forskningsändamål till vår studie i 

pedagogik C. Personerna informerades dessutom om deras rättigheter till att de kommer att 

förbli anonyma. Vid intervjutillfället gavs ett informationsbrev ut till de intervjuade och vi 

gick även igenom det muntligt innan intervjun startade. I brevet tog vi upp syftet och hur 

intervjun kommer att ske. Vi gav de berörda personerna möjlighet till samtycke för intervjun 

och försäkrade oss om att personen i fråga blev medveten om att de godkände vår användning 

av dokumentations verktyg ljudupptagning. Dess godkännande till intervjun förklarades 

tydligt för den intervjuade efter Denscombes (2009) beskrivning, att intervjun inte måste 

fullföljas utan den intervjuade har rätt till att hoppa av undersökningen om det önskas både 

före, efter eller under processens gång.  

Analys  

Det empiriska materialet ska analyseras och tolkas i strävan att nå en rimlig sanning, enligt 

Fejes och Thornberg (2009) finns det ingen konkret sanning inom hermeneutiken eftersom vi 

alla tolkar och förstår olika. Hermeneutiken anses vara en induktiv forskningsprocess i och 

med att den bygger på erfarenheter. Slutledningen utgör ett påstående utifrån våra upprepade 

erfarenheter och ger ingen logisk slutsats som deduktionen har som krav. Denscombe (2009) 

förklarar att forskaren måste av den orsaken sträva efter att försöka hitta en rimlig sanning 

som möjligen kan behålla en validitet. Forskarens roll är att vara uppmärksam på vad som 

kommer fram och vad dess innebörd är, med hjälp av tolkning och analys ska forskaren få en 

djupare förståelse för fenomenet. Denscombe (2009) förtydligar att innan forskaren kan 

analysera måste det insamlade materialet bearbetas och sorteras av den orsaken att kunna gör 

dem tillgängliga för analys. Analys av data innehåller fem olika steg, förberedelse, 

förtrogenhet, tolkning, verifiering och presentation av data. Det innebär inte att ett steg måste 

vara fullbordat innan nästa steg påbörjas, utan forskaren kan behöva pendla mellan de olika 

stegen genom att gå fram och tillbaka som en dataanalys spiral. 

Det första steget är att förbereda och organisera rå data. Det innebär att forskaren använder ett 

systematiskt och meningsfullt sätt att hantera materialet på, exempelvis genom att ha en 

säkerhetskopia av materialet och ha allt material i samma form. Forskaren bör få en 

förtrogenhet till data genom att åter läsa, titta eller lyssna igenom data flera gånger. Det ska 
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bidra till att nå en djupare bild och förståelse för vad som egentligen har sagts eller gjorts. När 

en förtrogen till data skapats kan forskaren börja läsa mellan raderna och ta upp aspekter, 

identifiera koder som är lämpliga att tillämpa. (Denscombe, 2009) 

Det sker sedan en början av en formell tolkningsprocess som omfattar fyra huvuduppgifter. 

Den första är att koda data som innebär att genom ett systematiskt sätt länka databitarna till en 

idé som leder till analysen. Koderna delas in i olika grupper som kategorisera, det medför att 

forskaren kan identifiera samband och plocka fram olika begrepp som träder fram i data. 

Forskaren måste fatta beslut om vad som ska kodas eller inte, det styrs efter 

forskningsproblemets karaktär. Det går inte att presentera all data utan en prioritering av 

materialets väsentliga delar måste ske. Efter tolkningen sker en verifiering av data som 

innebär att forskaren behöver granska validiteten, tillförlitlig, generaliserbarhet och 

objektivitet. Avslutningsvis presenteras data som ska visa upp ett resultat. (Denscombe, 2009) 

Vi utgick från Denscombes (2009) modell och började vår analys med att bearbeta 

intervjuerna. Vi lyssnade igenom de inspelade intervjuerna flera gånger och plockade ut 

relevanta uttalanden i form av stödmeningar från intervjun som skrevs ner ordagrant, dessa 

meningar blev koder. Vi fattade beslutet att koda chefernas relevanta uppfattningar och 

erfarenheter och placera dessa koder under gemensamma teman som kategoriserades utifrån 

våra frågeställningar. Genom att göra en jämförelse mellan dessa intervjuers likheter och 

skillnader kunde vi dra en slutsats om en rimlig sanning om konflikter och 

konflikthanteringarna inom äldreomsorgen. Kategoriseringen av dessa olika teman och dess 

svar som framkommit i intervjuerna presenteras i form av citat under olika rubriker i 

resultatet.  

Vissa av citaten i resultatet har bortfall av ord på grund av att kunna framställa läsbara 

meningar. Bortfallet i intervjuerna omfattar ord som, aah, mmm, och upprepningar av samma 

ord flera gånger. Det tolkades att de intervjuade tänka under tiden dessa uttalanden skedde.   
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Metoddiskussion 

Vi ansåg att användningen av den teoretiska ansatsen hermeneutiken var mest lämplig utifrån 

att kunna uppnå studiens syfte, att få kunskap om konflikter och en fördjupad förståelse om 

hur olika chefer inom äldreomsorgen arbetar med konflikthantering bland personalen. Vi 

kunde genom hermeneutiken använda tolkning och få fram en helhetsbild samt en rimlig 

sanning om verkligheten utifrån det empiriska materialet. Inom Hermeneutiken fick vi 

dessutom möjligheten att ställa textens delar, det empiriska materialet, tidigare forskning samt 

litteraturen i relation till en helhet.    

Användningen av den kvalitativa ansatsen med semistrukturerade intervjuer hade stor 

betydelse för vår undersökning eftersom att konflikter kan vara ett känsligt ämne. Strukturen 

medförde att den intervjuade kunde prata fritt om ämnet och risken till tvång att svara på vissa 

frågor påträffades inte. Vi ansåg att intervjuerna bidrog till att vi kom nära cheferna och fick 

ta del av deras erfarenheter och upplevelser kring konflikter bland sin personal. Utifrån 

urvalet chefer ansåg vi att validiteten håller eftersom dessa personer ansågs vara relevanta i 

vår undersökning och kunde ge oss svar på studiens syfte. Validiteten grundar sig därmed på 

att de personer som vi intervjuade besatt med kunskap och erfarenheter om ämnet 

konflikthantering. De gav oss en bred, djup och väsentlig information som gick att koppla till 

den tidigare forskningen samt litteraturen vi tagit del av. Således undersökte vi det som 

studien hade i syfte att undersöka. Vi fick möjligheten att intervjua fyra olika chefer, däremot 

hade vi förbestämt sex deltagare men på grund av att intervjuerna skedde nära jul blev tiden 

begränsad. Bortfallen av intervjutillfällena ansågs som en motgång för den interna 

validiteten och innebär att det finns en svaghet i studien som ligger i att undersökningen är 

liten. Det skapar därmed en svårighet att säkerställa om undersökningen helt stämmer överens 

med verkligheten. Det empiriska materialet innehåller enbart fyra chefer uttalanden som gör 

att vi heller inte kan säkerställa den externa validiteten och undersökningen minskar graden av 

generalisering. Det vill säga att vi inte kan säkerställa att andra chefer inom äldreomsorgen 

skulle ge samma svar. Dessa personer som intervjuades kan därmed inte spegla helheten av 

den utvalda populationen chefer via äldreomsorgen.   

Detta bidrar dessutom till att det blir svårt att uppnå en hög reliabilitet på så sätt att 

undersökningen blir svår att göras om flera gånger och få samma resultat. Trots om 
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en replikation av undersökningen skulle ske på exakt samma sätt, med samma 

intervjus personer kan det bli svårt att uppnå ett exakt lika resultat. Detta grundar vi på att 

svaren från intervjufrågorna som ställs kan variera beroende på vilken relation som byggs upp 

med de intervjuas och den som intervjuar. Dessutom är resultatet från undersökningen 

byggd på erfarenheter och upplevelser som lätt kan förändras övertid och är därmed inte 

mätbara. Vi ansåg däremot att användningen av instrumentet intervju var det lämpligaste 

tillvägagångssättet eftersom de fyra cheferna kunde ge en rimlig helhetsbild. Detta kunde vi 

säkerställa eftersom att alla de intervjuades uttalande förhållit sig under samma etapper med 

likvärdig information. Den likvärdiga informationen från empirin ökar tillförlitligheten i 

resultatet och därmed stärks reliabiliteten eftersom att informationen från de som 

intervjuades ansåg bli ett tillförlitligt material.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 29 

 

 

 

Resultat 

Chefens ansvar för konflikthantering 

Alla cheferna som intervjuades hade många års erfarenhet som chef och av att arbeta med 

olika dispyter bland personal. Cheferna ansåg att de bär ett ansvar när det kommer till att ta 

itu med konflikter på arbetsplatsen eftersom rollen som chef har det yttersta ansvarar för hela 

verksamheten. Chef 3 förklarar det med att säga:  

Fast det är ju jag, jag är ytterst ansvarig för verksamheten, sen vad jag plockar in för 

åtgärden och så är något annat, men det är klart att jag är ansvarig.  

Chef 4 förtydligar sitt ansvar i konflikthantering och sin roll i konflikter med att uttrycka: 

Jag är ytterst ansvarig, sen kan jag välja olika strategier hur jag löser det, antingen 

tar jag hjälp, antingen får de lösa det själva typ som nu får ni väl för fan prata med 

varandra, kom igen och lös det, det kan ju hända om det är tjafs eller så får man väl 

komma till mig så får jag hjälpa till eller så skickar jag dem till landstingshälsan. 

Det är egentligen dom tre varianterna. 

Liknelse till chef 4 hänvisar chef 1 att chefen har ett ansvar men att det finns hjälp att få från 

exempelvis personalavdelningen, de fackliga organisationerna och företagsvården som även 

namngavs som landstingshälsan. 

Det är mitt ansvar att se till men vi har ju hjälp av personalavdelningen, av de 

fackliga beroende på vad det är för konflikter. Konflikter i gruppen kanske man 

kan ha handledning från landstingshälsan för då blir det mycket större. Då behöver 

man göra en större grej i det. 

Chef 1 menar att de vardagliga konflikterna är lätt hanterliga med sitt ledarskap men att det 

finns andra djupa konflikter som inte är lika lätta att hantera. Chef 3 hänvisar till att större 

konflikter är svårhanterligare och beroende av vilka konsekvenser de får tar chef 3 hjälp av 

de resurser som finns inom verksamheten. 

Sen beror det på vad den får för konsekvenser. Jag är ju ansvarig för verksamheten 

och får den konsekvenser då kräver ju jag att vi går till landstingshälsan och vi har 

ju psykologer som hjälper till och också personal strateger … vi har ju olika 

ansvarområden, det beror ju på hur allvarligt det är, men i grund och botten har ju 
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även alla anställda ansvar också. 

Alla fyra chefer hänvisar till att vid djupare konflikter kan de genom verksamheten ta hjälp 

från olika håll såsom personalavdelningen, de fackliga organisationerna eller landstingshälsan 

(företagsvården). Detta beroende på konflikternas orsaker eller vad de har för effekter. Inom 

landstingshälsan finns det tillgång till sjuksköterskor, läkare, psykologer och beteendevetare 

som en förstärkande hjälp till att hantera konflikterna. Cheferna menar att genom 

landstingshälsan får chefen hjälpa med att hantera personal som mår dåligt med en 

professionell kontakt. De vanligaste yrkespersonerna cheferna tar hjälp ifrån är 

beteendevetarna. De kommer vid behov till deras verksamhet och hjälper till att handleda 

personalgruppen vid konflikter eller handleder enbart chefen med hur de ska tänka och agera 

vid konflikters uppkomst. Chef 2 hänvisar att det har bidragit till en stor hjälp med att ha fått 

handledning under sina år som chef, denne påpekar att det är viktigt och förmedlar: 

Jag har hela tiden haft handledning, personlig handledning av en beteendevetare 

som har jobbat med mig, hur jag är i visa situationer, hon har fått mig att tänka och 

hur jag ska hantera saker och ting och det är viktigt som chef. En del tycker inte att 

de behöver handledning med det har hjälpt mig... då kan man ta upp en konflikt 

som har hänt och då kan man få analysera den med en beteendevetare, jag lösa det 

här och vad blev fel, hur tänker jag nu? Så det har jag lärt mig efter åren att ta hjälp 

av andra, jag behöver inte lösa allting själv. 

Trots att inte alla chefer för närvarande kände behovet av personlig handledning från en 

beteendevetare har däremot alla chefer någon gång varit tvungna att ta till hjälp med 

handledning från en beteendevetare till att försöka lösa större konflikter i grupper.  

Verksamhetens metoder eller strategier vid konflikthantering  

När cheferna får vetskap om att en konflikt har uppstått sker det sannerligen genom att någon 

eller några kommer och berättar det. Samtliga förklarar cheferna att de efter en tid som chef 

inom samma verksamhet lär de känna personalen och ser om det är något som inte står rätt 

till. Alla chefernas första agerande vid uppstådda konflikter är att samtala med de berörda 

personerna. Samtalen innefattar att de inblandade ska få samtal med varandra om vad de 

känner inför konflikt situationen. Chef 2 påpekar tydligt att det inte alltid är upp till chefen att 

lösa en konflikt, utan samtalen grundas i att ge personalen möjligheten till att samtala med 
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varandra. Där igenom ska de försöka se sitt eget bidragande i konflikten samt försöka finna en 

lösning tillsammans.  

Jag har alltid arbetat så att när jag fått veta om en konflikt mellan två personer 

till exempel att man inte vill prata med varandra så har jag alltid tagit in dom två 

till mig, först en och en och pratat, sen har dom fått konfrontera varandra. Jag 

tror inte på att chefen kan lösa allting själv… man måste se att man kanske är 

ansvarig själv för sina handlingar. 

Denna beskrivningen stämmer i liknelse till alla chefers syn på ett lämpligt tillvägagångssätt 

vid konflikter. 

Utifrån intervjuerna tolkades det att den vanligaste strategin cheferna använder av vid 

hantering av konflikter är att försöka få de berörda individerna att samtala. Några av cheferna 

menar dessutom att de personerna som går med på samtal måste få ge upplopp för sina 

känslor, för att kunna lösa konflikten. Samtidigt bör chefen sätta sina egna uppfattningar åt 

sidan genom att vara lyhörd och inte ta någons parti. Dessa tolkningar gjordes utifrån tre av 

de intervjuade cheferna uttalanden: 

 Chef 4 uttalande:  

Jag har inte några speciella uttalade metoder som jag kan sätta namn på, utan jag 

tycker att var och en måste få säga sitt och då får den andra vara tyst, det är den 

enda metod jag har alltså. Nu får du börja och säga vad du tycker sen får du säga 

vad du tycker och sen får man resonera lite fram och tillbaka, ibland får man gå 

flera gånger så att de kan vara tysta liksom för att det inte ska blir kackel och man 

pratar i mun alltså.  

Chef 1 uttalande: 

Att man vågar låta dom bli arga, även på mig för det handlar om att den frustration 

och ilska. Får dom bara utlopp av det och får känna att man lyssnar på dom, så tror 

jag man kan lösa många konflikter. 

Chef 2 uttalande: 

I en konflikt måste man vara lyhörd och lyssna på alla i en konflikt och inte sätta sin 

egen uppfattning först, innan man vet vad det beror på. 
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Alla Cheferna menar att de flesta konflikterna inte är allvarliga och uppstår på grund av 

missförstånd mellan personalen. Konflikterna framkallas av allt från olika språksvårigheter 

som orsakar misstolkningar i kommunikationen till personalens egna anseende kring arbetet 

exempelvis att arbetsuppgifterna är fel uppdelade, att någon gör mer än någon annan eller att 

inte arbetsuppgifterna utförs ordentligt av sina medarbetare. Genom att ge personalen 

möjlighet att samtala i en lugn miljö med varandra finner de inblandade vanligtvis en lösning 

i konflikten och det skapar ett välbefinnande hos personalen.   

Det påvisas samtidigt i intervjuerna att de berörda personerna i en konflikt inte alltid är 

mottagliga för samtal med den andra parten. Tolkningen utifrån intervjuerna med chefen tyder 

på att de försöker få de berörda parterna till att villiga gå med på samtal eller få de iblandade 

att i alla fall uppträda professionellt på arbetsplatsen. Chef 1 menar att chefen bör få de 

inblandade parterna att samtala, annars är en omöjlighet att lösa konflikten. Denna tolkning 

framkom genom att chef 1 förklarar följande: 

Oftast vill dom inte att man ska prata med den andra! Jag brukar säger till dom: har 

du pratat med den andra personen (om det är personliga konflikter) och de svara: 

Nej. Jag försöker skicka iväg dom att prata med varandra.  

Jag säger: Vi måste ta upp det i alla fall men då säger de NEJ! Det vill man inte 

och då kan inte jag lösa den konflikten, man måste få personen att vara med på en 

konflikt annars kan inte jag lösa den. 

Chef 4 bekräftar i likhet med chef 1 att det finns svårigheter med att få personalen till att reda 

ut konflikter. Det får inte påverka verksamheten och arbetsmiljön måste fortfarande fungera. 

Chef 4 beskriver att personalen får trots omständigheterna sätta på sig sin yrkesroll: 

De kanske inte gillar varandra helt enkelt, att personkemin inte funkar, det kan vara 

sådana saker och då får man skärpa till sig från bägge håll, på jobbet är man på 

jobbet och då får man lägga undan såna här grejer, då är du undersköterska och ska 

jobba så bra som möjligt för dom som bor här. Det är väl lite så jag förhåller mig, 

att man får lägga undan trams. 
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Den problematik som tolkningen visade vara att personalen inte alltid är intresserade av att 

samtala med motparten. Det hanterar chef 1 genom att förklara att det inte är omöjligt att 

hitta andra lösningar för att hjälpa personalen om de mår dåligt av en konflikt. Chefen kan 

exempel ordna en omplacering eller göra en schema omläggning men Chef 1 menar att det 

egentligen inte är en optimal lösning. En konflikt som inte reds ut betvingas och ligger kvar. 

Om det känns obehagligt kan jag lösa det med att de får flytta till en annan grupp, 

byta scheman. Det finns jätte mycket saker man kan göra för den enskilde. Men det 

som jag tycker är viktigast i en konflikt är att man inte rymmer. Det finns ju de 

som känner att nää nu slutar jag här och så har man kvar sin konflikt och det är 

aldrig nyttigt att bygga på olika konflikter, att lösa en konflikt är A-O. 

 

Intervjuerna visade att det finns olika typer av konflikter och djupgångna konflikter i grupper 

beskriver alla cheferna som svårare att hantera. Det kan beror på att det är många iblandade 

och konflikten har vuxit sig stor. Vid sådant skede menar cheferna att det är bra att ta in 

handledning med en beteendevetare från landstingshälsan. Handledningen baseras på samma 

grunder som samtalsmetoden med att de inblandade ska kommunicera med varandra, tala ut 

och acceptera varandra. Beteendevetaren kommer till gruppen som stöd till att finna lämpliga 

sätt att hantera konflikten på. Chef 1 beskrev ett handlednings tillfälle där beteendevetaren 

strategi var att ge personalgruppen speciella uppdrag för hur de skulle börja kommunicera och 

acceptera varandra utanför handlednings träffar. 

Handledning det är då att det kommer en beteendevetare till gruppen där diskuterar 

man olika sätt att hantera konflikterna. Där ska man kunna prata om konflikterna, 

alla ska kunna komma till tals, man ska inte bli arga på varandra, man ska 

kommunicera. En del beteendevetare ger uppdrag. 

Uppdrag som en beteendevetare gav till en grupp det var att man skulle hälsa på 

varandra, så banalt kan det bli! Samarbeta med den man inte var vän med. Sådana 

enkla saker att lära sig kommunicera med varandra, acceptera varandra. 

Alla cheferna har med sina tidigare upplevelser av metoden handledning med en 

beteendevetare fått positiva resultat. Cheferna menar att vanligtvis löser de konflikterna 

tillsammans men vissa konflikter går inte att lösa, chef 1 menar att metoden var bra men i ett 
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fall beskriver chef 1 att: 

Alla i gruppen såg problemet, när de kom ut klarade de inte av att handskas med det.  

Denna situation fick som följd en lösning till att omplacera hela gruppen på olika 

arbetsplatser.  

Konfliktens betydelse 

Cheferna är överens om att det har en stor betydelse att lösa konflikterna som uppstår på 

arbetsplatsen och att det är chefen som har det yttersta ansvaret att hantera konflikter som 

uppstår. Cheferna anser att det är viktigt för allt och alla, arbetsmiljön, personalgruppen och 

det är även viktigt för de äldre människorna de hjälper. Chef 3 påvisar en tydlighet i detta med 

att utrycka: 

... om konflikter kommer upp får de boende ingen bra vård och omsorg och då trivs 

dom inte här. 

Chef 1 menar att: 

Det går inte att ha konflikter på en arbetsplats med människor som ska gå ut och 

arbeta med människor också. Det funkar inte om man har konflikter. 

Detta framkommer vidare utförligare i chef 2 uttalande: 

Framför allt för arbetsmiljön tänker jag, för allt som är runt där det finns en 

konflikt, delvis är det för gruppen sen kan det vara för andra som är berörda dels 

jag tänka på dom vi hjälper dom boenden, eller dom som bor i sina hem. Är det en 

konflikt kan även de gamla som vi har i äldreomsorgen bli berörda indirekt för 

dom känner ju av om inte personal mår bra och då gör vi inget bra jobb så ja det är 

för alla. Gruppen, arbetsmiljön och brukarna. 

Intervjuerna visade det tydligt, om konflikter ligger i luften på en arbetsplats där personalen 

arbetar med andra människor som är i behov av hjälp skapar konflikt inte bara negativt 

påföljder för de berörda individerna i konflikten. Den påverkar dessutom människorna de 

vårdar. Några av cheferna menar att de äldre som vårdas blir indirekt påverkade när 

personalen inte mår bra för mår inte personalen bra minskar arbetets effektivitet.  

De flesta av cheferna att konflikterna kan ändå vara nyttiga i slutändan, när det gäller andra 
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delar i arbetssituationen. Det kan innebära att verksamheten upptäcker att vissa förändringar 

bör ske gällande olika metoder eller rutiner som tidigare funnits. Vissa av cheferna 

förtydligar att vanligtvis blir det en bra lösning på konflikterna och kring de konflikterna som 

de inte får bukt på erbjuder verksamheten cheferna stöd och hjälp från både företagshälsan, 

personalavdelningen och fackliga organisationer. 

Verksamhetens arbetssätt för att förebygga konflikter 

De flesta av cheferna hänvisar till att de har en arbetsmiljögrupp som de kontinuerligt träffar. 

Den består av alla yrkeskategorier och tillsammans med ett skyddsombud granskar och 

diskuterar om vad som är bra eller dåligt kring arbetsmiljön och om några förändringar bör 

ske. Alla cheferna förtydligar vikten av att se till att arbetsmiljön är positiv på grund av att i 

en dålig arbetsmiljö uppstår det ofta konflikter. I alla verksamheterna har cheferna APT 

möten som står för Arbetsplatsträff, det är ett möte där hela arbetsgruppen tillsammans med 

chefen tar upp övergripande frågor och diskuterar kring olika arbetssituationer. Chef 3 

framhäver noggrant att APT inte är menat till att utsätta någon ur personalen för obekväma 

situationer när det gäller konflikter utan under APT arbetar verksamheten med hela gruppen i 

allmänhet om beteenden. Denna tolkning hänvisas till chef 3 uttalande att:  

På en APT målar vi aldrig ut en person så att man känner sig utpekad utan då har 

jag enskilda samtal... det vill jag aldrig på en APT för då blir det inte bra. 

Samtidigt påpekar chef 3 att under ett APT använder chefen en förebyggande insats genom att 

uppmärksamma betydelsen i beteendet för personalen, 

Jag pratar jätte mycket om tonläget, vad vi har för tonläge till varandra, alltså det 

kan jag prata mycket om på våra APTn, i grupper och på utvecklingssamtal, det är 

nog mitt sätt att förebygga. 

 

Cheferna förklarar ytterligare att en förebyggande insats är att få personalen delaktiga i 

verksamheten med exempelvis schemaläggning, rutiner, och allt som berör deras 

arbetssituation. Det kan bilda ett öppnare klimat till personalen och minimera konflikt 

situationer, genom att chefen därmed både lyssnar på deras önskningar och ser deras behov.  
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Chef 1 menar att: 

Det är hela deras arbetssituation man måste tänka på för att förebygga konflikter. 

Har vi en bra rutiner, bra arbetsmiljö, tillräckligt med personal och arbetsnivån är 

bra då tror jag att det blir mindre konflikter. 

Chef 2 hänvisar till att: 

Jag har alltid min dörr öppen.  

Chef 4 menar på att  

Det är bra att cirkulerar i korridorerna emellanåt.  

Chef 3 förtydligar samtidigt att olika besök och dialoger på kontoret har en viktig betydelse. 

Chefen menar att det inte är gynnsamt för en chef att sitta kvar bakom sitt skrivbord, utan att 

det är bra att konstruera en friare yta för kommunikation. Genom att förflytta sig bort från det 

aktuella skrivbordet kan bidrar till en tryggare miljö eftersom den markanta jag och ni 

perspektiv försvinner och det bildas ett synsätt där alla är lika viktiga för arbetsplatsen. 

Alla cheferna förtydligar att ett förebyggande arbete som chef rörande konflikter är att inte 

vara rädd att ta tag i problemet. Det gäller att vara snabb, så fort en konflikt uppstår ska den 

hanteras för att inte riskera att den blossar upp och blir större gentemot vad den egentligen 

behövde bli.  

Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visade det fram att urvalsgruppen av de chefer som intervjuats hade 

både kunskaper och erfarenheter om att hantera konflikter på arbetsplatsen. Ingen av 

cheferna nämner att det är en arbetsuppgift som ingår i chefs position utan nämner det som 

en naturlig del av att vara chef. Detta påvisar att cheferna på de verksamheterna som besöktes 

anser att de har det yttersta ansvaret att ta tag i konflikter som uppstår. Vid behov har chefen 

genom verksamheten möjlighet att få hjälp att hantera konflikten från ett samarbete med 

andra verksamheter såsom personalavdelningen och fackliga organisationer men framför allt 

är det företagshälsan (landstingshälsan) som är till stor hjälp vi svårhanterliga konflikter. 

Från företagshälsan tillträder vanligtvis psykologer eller beteendevetare och finns till stor 

hjälp. Beteendevetare hjälper chefen med handledning kring exempelvis om hur de ska tänka 
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och agera vid hanteringar av olika konflikter. Resultatet påvisar att konflikter både kan vara i 

lätt och svårt grad att lösa. Beteendevetaren kan tillsättas för att hjälpa till att handleda en hel 

personalgrupp, om chefen inte klarar av att hantera konflikten och den påverkar många på 

arbetsplatsen.   

Beteendevetarens handledning har med chefernas erfarenheter varit väldigt positiv, däremot 

hänvisar cheferna till att det inte går att hjälpa människor som inte vill vara med att lösa 

konflikter trots handledning. En konflikt kan lösa om de inblandade gå med på att 

kommunicera med varandra, acceptera varandras olikheter och se sitt eget bidragande i en 

konflikt. Vardagskonflikter anser cheferna vara något som de själva tar tag i med hjälp av 

samtal. De startar först med enskilda samtal sedan får de berörda parterna konfrontera 

varandra och finna en gemensam funktionell lösning. Konflikterna grundas generellt i 

missförstånd, misstolkningar i kommunikationen eller personalens anseende rörande 

arbetsuppgifter.  

Det finns därefter andra strategier som omplacering eller schema omläggning för de berörda 

personerna. Det ses egentligen som de sista åtgärderna vid konflikter. Chefen anser att en 

konflikt bör hanteras annars ligger den och gror, det kan medför till att den blossa upp med 

jämna mellanrum. 

Resultat i intervjuerna visar att ett förebygga arbete för konflikter bygger övergripande på att 

ha en bra arbetsmiljö. Genom att tänka på hela personalens arbetssituation och skapa en 

delaktighet i verksamheten exempelvis kring att lägga scheman, hjälpa till att ordna kring 

rutinerna kan minimera konflikter. Ett förebyggande arbete anses dessutom vara att chefen är 

lyhörd samt är delaktig och ser i sin personal. Det kan medför att det blir lättare för chefen att 

se konflikternas upptakt och kan hantera den snabbare. 

Alla chefer anser att det är viktigt att lösa konflikter för den påverkar både arbetsmiljön och 

gruppen. Konflikterna på verksamheter inom äldrevården påverkar inte bara personalen utan 

även de äldre som har sitt boende där konflikten uppstår. De blir indirekt påverkade när 

personalen inte mår bra och när personalen inte mår bra minskar arbetets effektivitet.  
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Diskussion 

Under detta avsnitt kommer vi lyfta fram resultatet utifrån det empiriska materialet och 

koppla den till litteraturen och den tidigare forskningen som vi tagit del av under processens 

gång.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att få kunskap om konflikter och en fördjupad förståelse om hur olika 

chefer inom äldreomsorgen arbetar med konflikthantering bland personalen.  

Cheferna inom äldreomsorgen påstår att det finns många olika anledningar till att konflikter 

uppstår, några exempel är att personalen själva har egna antaganden om att vissa 

arbetsuppgifter är felaktigt uppdelade eller att arbetsuppgifterna inte är utförda ordentligt. 

Resultatet visar att konflikter grundas i missförstånd och misstolkningar vid kommunikation. 

En bristande kommunikation hänvisar Simpoa (2013) kan vara orsaken till konflikters 

uppkomst. Andersen (2009) förklarar att konflikternas uppkomst skapas i ett socialt 

samspelet mellan människor, där olika verklighetsuppfattningar om världen möts. Konflikter 

uppstår inte på grund av skilda åsikter utan på vilket sätt människan väljer att uttrycka sina 

åsikter på, genom att använda ett olämpligt beteende när åsikter, värderingar, idéer eller 

tankar uttrycks i form av ordval, tonfall, miner eller gester. Jordan (2006) menar att 

konflikter är en meningsskiljaktighet mellan individer. När uppfattningar eller upplevelser 

kring sitt egna önskemål anses bli blockerat av en annan individ, där utgörs ett hinder och 

konflikter kan uppstår. 

Utifrån det resultatet som de empiriska materialet gav tyder det på att det finns tre olika 

former av konflikter, vardagliga konflikter, djupa konflikter och de olösta konflikterna. 

Vardagskonflikterna upplevs av cheferna vara lättare att hantera. Några chefer förklarade att 

det inte alltid är upp till chefen att lösa konflikterna som uppstår utan hänvisade till att de 

erbjuder samtalstillfällen åt de inblandade. Samtalen konstrueras åt personalen för att ge dem 

möjligheten till att samtala med varandra, det ska medföra till att de inblandade ska kunna se 

sitt eget bidragande i konflikten och att de ska försöka finna en lösning tillsammans. Denna 

metod är jämförbar med Granbergs (2003) beskrivning av ett kollektivt lärande. När flera 

individer möter ett problem eller en svår situation kan de tillsammans använda sig av dialoger 
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och reflekterar över situationen som uppstått för att finna tänkbara lösningar. De flesta av 

cheferna menar att de i första hand börjar att samtala enskilt med de inblandade innan chefen 

övergår till att låta de får konfrontera varandra och finna en gemensam lösning. 

I resultatet kring de djupgående konflikterna framkom det att cheferna ansåg att dessa 

konflikter kunde var mer problematiska att hantera och lösa. Djupgångna konflikterna som 

utlöstes i grupper beskrevs av alla chefer var de mest svår hanterliga genom att det är många 

iblandade och konflikterna har ofta börjat att eskalera. Verksamheterna har tillgång att kunna 

ta hjälp från andra verksamheter vid svårhanterliga konflikter som exempelvis företagsvården 

(landstingshälsan) som kan erbjuda handledning från psykologer eller beteendevetare. 

Chefernas erfarenheter av beteendevetare har upplevts positiva men cheferna hänvisar 

däremot till att de inte kan hjälpa de människor som inte vill vara med och lösa konflikterna. 

Genom att kunna lösa en konflikt menar cheferna att de inblandade själva måste gå med på att 

samtala. Andersen (2009) anser att förutsättningarna vid en konflikthantering är att alla de 

inblandande befinner sig i en öppenhet för kommunikation och går med på att vara delaktiga. 

Dessutom betonar Granberg (2003) att gemensamma reflektioner i grupp kan vara öppningen 

för ett närmande till en förståelse för varandras olika sätt att se på omvärlden. Dialoger och 

gemensamma reflektioner klargör olika individers sätt att tänka utifrån deras olika 

erfarenheter. Resultatet vissa att beteendevetare bygger sin handledning på en strategi i 

liknelse till Granberg (2003) att de inblandande ska kommunicera med varandra, acceptera 

varandras olikheter och dessutom se sitt eget bidragande i en konflikt.  

Granberg (2003) påpekar att ett kollektivt lärande kan ge en positiv inverkan vid 

problematiska situationer, genom att individerna använder sig av dialoger och reflektioner 

över situationen som uppstått. De inblandade får tänka och diskutera kring problemen och kan 

sinsemellan finna vad som kännetecknat konflikten. När gruppen fortsätter att dela sina 

dialoger och reflektera med varandra kan allas olika kompetenser framträda. När 

kompetenserna blir tillgänglig i den gemensamma reflektionen och personerna åstadkomma 

tänkbara lösningar tillsammans. 

När en beteendevetare ska handleda en grupp för att hjälp till med att finna olika lösningar på 

konflikter som chefen anser är svåra att hantera eller lösa. Förklarar Andersen (2009) att det 
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krävs tålamod, en viktig aspekt är förtroende och trygghet för att de inblandade ska vilja 

öppna upp sig. Rätten att få säga nej kan vara ett avgörande menar Andersen (2009) eftersom 

tvång är en dålig grund för att nå uppriktighet och förtroende. Enligt Andersen (2009) ska en 

konfliktbehandlare vara professionell och tydlig, vilket cheferna i intervjuerna dessutom 

påpekade tillhörde deras ansvar när de bemöter personalen i konflikt samtalen. Cheferna 

ansåg att det har en betydelse att lägga sina egna uppfattningar åt sidan för att kunna vara 

lyhörd och inte ta någons parti. Andersen (2009) menar att alla iblandade har en viss rätt att 

uttrycka sig och att konfliktbehandlaren ska ha förmågan att se konfliktens uppkomst från alla 

synvinklar.  

Resultatet visar dessvärre att de berörda parterna i en konflikt inte alltid är mottagliga för 

samtal, men om personerna tillslut går med på samtal menar några av cheferna att de även 

måste låta personerna få ge upplopp för sina känslor. Andersen (2009) menar att konflikter är 

till mestadels känsloladdade och därmed är personalen skeptiska till att öppna upp sig. 

Andersen (2009) framför att det till sist alltid är någon som öppnar sig och hela behandlingen 

bedrivs genom att ge utlopp för de obehagliga känslorna, de måste komma upp och bli 

accepterade. Känslor är en viktig del i hanteringen av konflikter enligt Andersen (2009) och 

de berörda personernas känslor ska uppmuntras, för om inte känslorna kommer fram är det 

enbart ett avbrott i konflikten "Man har vapenvila, men inte fred" (Andersen 2009, s 85). 

Chefernas tar ansvarar till att försöka uppnå att de berörda parterna är villiga att lösa 

konflikterna som uppstått. En chef klargör att de bör få parterna att samtala om konflikten ska 

kunna lösas annars ses det som omöjligt att kunna hjälpa till. Det förtydligar Andersen (2009) 

med att hänvisa till att tystnaden är det största problemet, de personerna som inte säger något 

riskerar att bli sittande utan att någonting har förändrats eller lösts. Utgångspunkten vid 

användningen av dialoger som ett pedagogiskt verktyg menar Granberg (2003) innebär att 

varje individ som deltar har sina egna erfarenheter och upplevelser. Alla är olika och det är 

dessa olikheter som är själva poängen och svårigheten i samtalen. Andersen (2009) menar att 

den som sitter tyst är till största säkerhet mest i en konflikt med sig själv och detta är något 

som är viktigt att uppmärksamma. Cheferna i resultatet anser att det viktigaste i en konflikt är 

att inte rymma ifrån den, att en konflikt finns kvar är aldrig nyttigt och att lösa en konflikt är 
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A-O.  

Andersen (2009) beskriver att lösningar av konflikter inom arbetsgrupper tillsammans med en 

konfliktbehandlare brukar vara den sista åtgärden innan omplacering eller uppsägning sker. 

Alla cheferna har med sina tidigare upplevelser av handledning med en beteendevetare fått 

både positiva och negativa följder. Cheferna menar att vissa av konflikterna löstes 

tillsammans medan andra konflikter har varit omöjliga att lösa. Dessa olösta konflikter bidrog 

till omplacering av personalen i gruppen. Alla cheferna menar att omplacering är det sista 

tänkbara scenariot men att det blir oundvikligt när det påverkar verksamheten och 

arbetsutförandet i en större utsträckning.  

Resultatet visar att det är viktigt att lösa konflikter i synnerhet när den påverkar arbetsmiljön 

och gruppen, dessutom finns det en risk inom äldrevården att det påverkar de äldre 

människorna som personalen arbetar med. Indirekt påverkas de äldre människorna av att 

personalen inte mår bra i och med att arbetets effektivitet minskar. Simpoa (2013) hänvisar i 

liknelse till chefernas åsikter att konflikter på arbetsplatser inom vården inte enbart drabbar de 

moraliska oenigheterna bland personalen utan kan dessutom påverka patienterna samt deras 

familjemedlemmar negativt. Det beror på att de anställda inom vårdyrket jobbar vanligtvis 

nära människor i en behovsposition. Utifrån Simpoas (2013) påvisningar är det nödvändigt att 

hantera konflikter direkt när de uppstår för att förbättra negativa inverkan på patientvården 

och säkerheten.  

Alla cheferna hänvisade att ett förebyggande arbete är viktigt rörande konflikter. Cheferna 

menade att de inte bör vara rädda för att ta tag i problemen som uppstår. Det gäller att vara 

snabb, direkt när konflikter uppstår ska den hanteras för att inte riskera att den kvarstår och 

blir större gentemot vad den egentligen behövde bli. Cheferna tydliggör att arbeta 

förebyggande med konflikter innebär övergripande att ha en bra arbetsmiljö samt tänka på 

hela personalens arbetssituation. Genom att skapa en delaktighet för alla i verksamheten 

exempelvis kring att personalen får lägga scheman och hjälpa till att ordna kring rutinerna har 

visat sig ge en goda effekt mot konflikters uppkomst.  
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Resultatet visade att verksamheterna hade APT som står för Arbetsplatsträff, det innebär ett 

möte med hela arbetsgruppen. Tillsammans med chefen tar de upp övergripande frågor och 

diskuterar arbetssituationen. En av cheferna hänvisade dessutom att arbetsplatsträffarna blir 

tillfällen för samtalsinsatser med reflektion för att uppmärksamma betydelsen i det egna 

beteendet hos personalen. Ohlsson & Stedt (2003) menar att genom kommunikation och 

samarbete skapas en synergieffekt som innebär att två olika faktorer förstärker varandra. Det 

innebär att människan lär sig mer och på andra sätt tillsammans än vad de hade klarat av 

själva. Det kallas dessutom för ett kollektivt lärande, att människor i ett arbetslag samordnar. 

När individerna delar med sig av sina erfarenheter genom kommunikation samt har ett 

samspel av olika handlingar och därefter har gemensamma reflektioner ökar förståelse, 

kunskap och kompetens. Simpoa (2013) anser att samarbete och kompromisser är viktigt i 

vårdens arbetsmiljö, eftersom alla från de på administrationen, förvaltningen, tekniker till de 

professionella yrkesgrupperna är såpass beroende av varandra i sina arbetsuppgifter. En 

grundläggande förutsättning för en bra arbetsrelation med sina kollegor menar Edelmann 

(2000) är rättvisa och ömsesidighet.  

Cheferna i intervjun ansågs ta ett ansvar för att skapa en god relation på sina arbetsplatser 

genom att vara lyhörd, se och vara delaktiga i sin personal. Cheferna menar att de får en bättre 

inblick i personalgruppen om en konflikt skulle uppstå. En avgörande betydelse i chefens 

handlingar var att inte enbart sitter kvar bakom skrivbordet utan att befinner sig på friare ytor 

vid kommunikation. Genom att förflytta sig bort från det aktuella skrivbordet kan det bidra till 

en annan trygghet och en öppenhet för personalen. En chef menar  att därmed försvinner jag 

och ni perspektivet och tillför ett utökat synsätt att alla är lika viktiga för arbetsplatsen. Olika 

synsätt anser Döös (2003) kan ha en inverkan på organisationens utveckling, genom ett 

dialogiskt lärande av samtal om arbetsuppgifterna kan ett expanderade av olika perspektiv 

uppstå. Personalen och chefen på arbetsplatser kan genom att ta del av olika perspektiv hjälpa 

varandra att sätta in olika fenomen i större sammanhang. Andersen (2009) påpekar att en god 

konstruktiv kommunikation är en förutsättning för ett gott samarbete. 

En del av chefens uppgifter är att skapa en god arbetsmiljö och upprätthålla goda relationer i 
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verksamheten, Edelmanns (2000) beskriver att vid en konflikt handlar det om att uppmuntra 

kommunikation mellan deltagarna. Det optimala enligt Edelmann (2000) är att chefen har en 

demokratisk ledarskapsstil som innebär flexibilitet, som således stämde överens på de chefer 

som intervjuades. Resultatet visade tydligt att dessa chefer som intervjuades ha goda 

kunskaper och erfarenheter om hur en chef bör vara och vilken roll de har i sitt ledarskap som 

chef vid konflikthantering. Det kan bero på att samtliga chefer hade många års erfarenheter 

som chef och genom deras beskrivning har de genom åren utvecklas och lärt sig mer, om hur 

de ska arbeta för att nå det bästa möjliga resultat både i chefskapet och i deras ledarskap. 

Jordan (2006) hänvisar i liknelse till chefernas beteende att en del i ledarskapet som en chef 

bör ha med sig är ett kontinuerligt ansvar över konflikter och konflikthantering, i synnerlighet 

när de berörda parterna inte tillgodoser en lösning själva. Det ansvar som chefen tar i 

konflikter tillämpar ledarskapet förtroende inför personalen och skapar tillit för övriga 

faktorer som rör arbetsplatsen.  
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Bilaga Informationsbrev 

Hej      

Vi är två studenter, vid namn Camilla Tuovi och Ann-Katrin Åhl som studerar på Örebro 

Universitet med inriktning i Pedagogik C. Vi skulle gärna vilja intervjua dig av anledning till 

att fördjupa oss inom ämnet konflikt och konflikthantering. Intervjun kommer att pågå i ca 

30min och det empiriska materialet som framkommer under intervjun ska endast användas till 

vår blivande C uppsats. Vår intervju och uppsats har i syfte att få en ökad förståelse och 

kunskap om hur man arbetar med konflikthanteringen bland personalen inom offentliga 

verksamheter.  

Vårt mål med intervjun är att vi som studenter ska utveckla och förbättra vår kunskap inom 

vår fördjupnings området. Vi kommer att hålla oss till de forskningskrav som bör följas inom 

forskningsetiken, därmed kommer vi hålla oss till väsentliga och relevanta frågor som enbart 

ska gynna samhället på ett positivt sätt.  

Du som intervjuperson kommer att skyddas efter individskyddskraven som innebär att vi inte 

på något sätt ska kunna utsätta dig för förödmjukelse, kränkning eller psykisk- eller fysisk 

skada.  

Vi måste få ditt samtycke om att du godkänner att delta i intervju och att du är medveten om 

att den kommer dokumenteras via ljudupptagning. Detta samtycke innebär inte att ni måste 

fullfölja hela intervjun utan har rätt till att när som helst hoppa av undersökningen om så 

önskas.  

Vi kommer att skydda er som uppgiftslämnare genom att du förblir anonym. Däremot 

kommer vi att ange dig titel som chef och eventuellt lite fakta om dina tidigare erfarenheter 

och utbildning. 

Denna intervju kommer enbart att används som material i ett forskningsändamål till vår 

uppsats inom pedagogik C. Efter avslutad kurs och ett godkände på uppsatsen kommer detta 

material att läggas undan för att sedan raderas.   

Har du några frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss eller vår handledare. Kontakta 

gärna oss så snart som möjligt efter intervjun, om något inte kändes bra eller om du känner att 

du inte kunde ge oss en rättvis bild (så vi kan bortse från denna intervju). 

Tack på förhand 

Camilla Tuovi (elev) , Ann-Katrin Åhl (elev) 

Dan Andersson (handledare) 
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Bilaga Intervjuguide  

 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat som chef? 

År? Olika verksamheter? 

2. Vad har du för utbildning? 

 

3. Vad är en bra chef för dig? 

Vad tycker du att en chef bör ha för kompetens och egenskaper för att vara en bra chef? 

 

4. Vad är ledarskap för dig? 

Utifrån dina erfarenheter, synsätt?  

Finns det något du själv tycker att du kan förbättra i detta? 

 

 

Öppna frågor 

1. Hur ofta upplever du att det uppstår konflikter bland din personal på din 

arbetsplats? 

Hur får du som chef vetskap om konflikter inom din personal?  

Om du som chef går in i konflikten inom din personal, kan du se om det drabbar hela gruppen 

eller är det enbart de berörda individer som påverkas? 

 

2. Vad tror du kan ligga till grund att konflikter uppstår bland personalen på 

arbetsplatsen? 

Finns det några specifika situationer som det ofta återkommer konflikter i?  

Exempelvis, informations tillfällen? Schema förändringar? Byte av arbetsuppgifter? Nya 

restriktioner? Personalbrist? Sjukanmälningar?  
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3. Anser du att det har betydelse att hantera konflikter bland personalen på din 

arbetsplats? 

Varför är det viktigt att hantera konflikterna? 

Är det viktigt att lösa konflikter inom bland personalen på din arbetsplats? 

Upplever du som chef att konflikt/konflikter påverkar Individen? 

Påverkar konflikten gruppdynamiken? 

 

4. Vem inom verksamheten ansvarar för hantering av uppstådda konflikter bland din 

personal? 

Tycker du att det tillhör din arbetsuppgift som chef att ta tag i konflikter inom din personal?  

Varför? Varför inte? 

Får du någon hjälp från verksamheten med hur du ska hantera konflikter? 

 

5. Hur går du in med ditt ledarskap som chef för att hantera eller lösa konflikter? 

Hur har du gjorde tidigare? Vilken/vilka metoder använde du? 

Vad blev resultatet? Vilka fördelar och nackdelar fick det?  

Hade det kunnat bli bättre med en annan metod/strategi? 

Lärde du dig i ditt ledarskap något nytt i ditt agerande kring i konflikten som chef? 

 

6. På vilket sätt anser och avgör du om en konflikt i din personal är relevant eller har 

betydelse för att hantera?  

Är "personliga" konflikter som inte har med arbetsplatsen eller arbetsuppgiften att göra, 

relevant att lösa? (person kemin skaver sig, individen bär med sig privata konflikter) 

Av vilka anledning relevant eller inte att hantera? 

Har du märkt om personliga/privata konflikter har infunnits sig inom din personal? 
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Avslutande frågor 

1. Hur arbetar ni inom verksamheten med konflikthantering och förebyggande mot 

konflikters uppkomst?  

Konturenliga sammanträden med ledningen om det berörda ämnet? föreläsningar för chefen? 

gruppaktiviteter med personal?  

Använder du dig som chef av olika metoder, strategier eller modeller för att lösa eller hantera 

konflikter? 

Hur ser i så fall dessa ut? Varför använder du olika metoder/strategier/modeller? 

Vilken/vilka funkar bäst utifrån dina erfarenheter som chef? 

 

2. Har ni en konflikthanterings plan att eftersträva?  

Hur ser konflikthanterings plan i så fall ut?  

Vilka metoder/strategier/modeller finns i konflikthanterings plan hos er? 

Varför använd konflikthantering planen? Varför inte? 

 

 

 

 

    

 

 

 


