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Abstract

Konflikter  med föräldrar,  vänner,  arbetskollegor,  chefer  med fler är  ett  naturligt  fenomen i  det 

dagliga livet, alla av oss har erfarenheter av dem och alla har vi olika metoder för hur vi hanterar 

konflikterna. I den vetenskapliga forskningen och litteraturen existerar det mängder av arbeten om 

ämnet  men ingen berör på ett tillfredsställande sätt konflikthantering bland första linjens chefer i 

offentlig  äldreomsorg.  Syftet  med  studie  har  därför  varit  att  belysa hur  första  linjens  chefer  i 

offentlig äldreomsorg uppfattar och beskriver konflikter inom arbetsorganisationen samt undersöka 

hur första linjens chefer hanterar konflikter  mellan personal  på arbetsplatsen.  Tre frågor ställdes 

även för att kunna besvara syftet:  Hur definierar cheferna konflikt begreppet  och vilka personliga 

upplevelser  har  första  linjens  chefer  av  konflikt  bland  personal i  arbetet?;  Vilka  påverkningar 

upplever  första  linjens  chefer  konflikter  har  på  arbetsplatsen?;  och  Vilka 

konflikthanteringsstrategier  använder  första  linjens  chefer  vid  hantering  av  konflikter  mellan 

personal på arbetsplatsen?  Arbetet vilar på en kvalitativ grund  med semi-strukturerade intervjuer 

som insamlingsmetod, intervjuerna har genomförts med första linjens chefer i offentlig äldreomsorg 

i  en  mellanstor  kommun  i  norra Sverige.  Datamaterialet  har  analysera  genom en  tematisk 

analysmetod  inspirerad  av  Braun  och  Clarks  tematiska  modell.  Främst  har  uppsatsen  kunnat 

redogöra för och visa hur första linjens chefers hanterar konflikter i arbetet, huvudsakligen omfattar 

processen två strategier:  skicka tillbaka  och  agera,  den sist nämnda inhyser två  särskilda stilar: 

parlamentering och  tydlighet.  Två andra mindre vanliga former av konflikthantering har visat sig 

vara att kontakta Externa aktörer eller att helt Separera parterna.Vidare kan uppsatsen visa på hur 

cheferna  upplever  och  definerar  konflikter  på  arbetsplatsen  men  också   att  konflikterna  tycks 

resultera i både positiva och negativa konsekvenser för de som vistas i konfliktmiljön genom att till 

exempel personalen  kan  gå  stärkta  ur  konflikten  men  att  brukarna  samtidigt  under 

konfliktsituationen blir mer stressade och oroliga. 

Nyckelord:

Första linjens chef, Georg Simmel, konflikt, konflikthantering, kvalitativ, särskilt boende för 

äldre, äldreomsorg.
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1. Inledning

Svensk äldreomsorg är en del av välfärdssveriges människovårdande yrken  och arbetet är starkt 

präglat  av mellanmänskliga  möten  och  samspel.  Äldreomsorgen är  en  arbetsplats  där  anställda 

arbetar med sin personlighet och sociala förmåga som verktyg för att kunna göra ett gott arbete och 

fylla de krav som ställs från politiska makthavare. Det övergripande ansvaret för omsorgens lokala 

institutioner som  exempelvis  särskilt  boende för  äldre,  vilar  vanligtvis på  första  linjens  chefer. 

Yrkets ansvarsområden innebär generellt budget- och personalfrågor men också ett övergripande 

ansvar för hela verksamheten,  dock under senare år har antalet kvalificerade arbetsuppgifter ökat 

(Arbetsmiljöverket,  2004).  Detta innebär att många chefer på första linjen har givits ett  politiskt 

mandat  till  att driva  en  mängd  olika  ärenden  och  uppgifter inom verksamheten  med  allt  från 

arbetsrättliga frågor om anställning  till mer psykosociala arbetsplatsfrågor  som personalkonflikter 

och hanteringen av dem. Frågan om konfliktsituationer kan tolkas bli än mer påtaglig i och med den 

position  cheferna  vanligtvis  har  nära  medarbetarna  på  avdelningarna,  vilket  även  har 

uppmärksammats av socialstyrelsen som på uppdrag av regeringen genomfört vidareutbildning för 

chefer i äldreomsorgen som bland annat inriktar sig mot konflikthantering (Socialstyrelsen, 2013). I 

och med att  konflikter är  en naturlig del i mellanmänskliga relationer  (Hallberg & Strandmark, 

2004, 65) så är det chefen på första linjen som i sin position nära medarbetarna på avdelningarna 

förväntas  bemöta,  hantera  och  lösa  de  konfliktsituationer  som  uppstår  mellan  parter  på 

arbetsplatsen.  Trots att första linjens chefer innehar en  ansvarsfull  position  inom svensk offentlig 

sektor,  med  ansvar  att  driva  och  förvalta  viktiga  samhällsinrättningar  så  existerar  det  få 

forskningsarbeten kopplade till yrkeskategorin (Larsson, 2008, 32). Tidigare forskning har kunnat 

visa  på  tendenser  att  mellanchefer  i  offentlig  sjukvård  undviker  eller  ignorerar  konflikter 

(Skjørshammer, 2001) och som tidigare nämnts upplevs det från regeringens sida att kompetensen 

bland chefer i omsorgen måste stärkas inom bland annat konflikthantering (Socialstyrelsen, 2013).

Personligen har jag mångårig erfarenhet av arbete inom svensk äldreomsorg likaså sjukvård och i 

arbetet  har jag  kontinuerligt stött på olika konfliktsituationer  rörande personalen på arbetsplatsen 

och där chefen agerat på olika sätt. Konflikterna kan vara av olika karaktär, från skilda synpunkter 

på hur vårdarbetet ska utföras till konflikter som skapats av nedläggningsbeslut och förflyttning till 

ny arbetsplats. Med denna erfarenhet i bagaget kände jag ett engagemang och intresse för att gräva 

djupare i området för att finna kunskap om synen på konflikter, vilka erfarenheter som finns och hur 

konflikterna hanteras i det dagliga arbetet.
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1.1 Begrepp

Tre begrepp upplevs viktiga att förtydliga i och med att de spelar en central roll i arbetet. 

Boendechef och chef

Deltagarna i uppsatsen är första linjens chefer i offentligt driven äldreomsorg, särskilt boende för 

äldre.  Termen är dock inte vedertagen utan yrkesgruppen kan benämnas på en mängd olika vis 

(Larsson, 2008, 18).   I denna uppsats kommer jag främst i den löpande texten referera deltagarna 

som arbetsledare, chef eller boendechef, det är dock samma form av yrkestskategori. 

Brukare

Är den eller de personer som till exempel lever och bor på ett äldreboende. 

Äldreomsorg och särskilt boende för äldre

Det är relevant att förtydliga innebörden av termen äldreomsorg i denna uppsats. Äldreomsorg kan i 

generella termer syfta på hemtjänst, trygghetsboende, särskilt boende för äldre, korttidsboende m.m. 

I denna uppsats är fokus riktat mot formen särskilt boende för äldre även kallat äldreboende.

1.2 Disposition

Uppsatsen  är  disponerad  på  så  vis  att  inledningsvis  i  avsnitt  2.  redogörs arbetets  teoretiska 

utgångspunkter, ur denna breda till smala teoretiska redogörelse formuleras ett syfte. Det följs av en 

genomgång av arbetets metod och genomförande, därefter presenteras resultatet och analysen. Sist 

följer en avslutande diskussion och förslag på vidare forskning presenteras. 

2. Teoretiska utgångspunkter

I följande avsnitt  redogör jag för uppsatsens teoretiska ramar som till  stora delar domineras av 

forsknings-  och  teorifältet  om  konflikter  och konflikthantering  med  fokus  på vård  och 

omsorgsyrken.  Inledningsvis  presenteras dock  en  teoretisk  beskrivning av  Georg  Simmels 

konflikter, det följs av en vidare tolkning av själva konfliktbegreppet och dess många grenar. Vilket 

följs  av ett mer omfattande avsnitt om konflikthantering, teoriavsnittet  avslutas  med en teoretisk 

tolkning av yrkeskategorin första linjens chef och sedan en problembeskrivning.
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2.2 George Simmels konfliktperspektiv

"Universum behöver kärlek och hat" menar den tyske sociologen Georg Simmel i Kamp (1908/70, 

9). I  kamp reflekterar Simmel över hur konflikter och motsättningar i samhället är något naturligt 

och grundläggande i samspelet  mellan grupper och människor  (1908/70, 9).  Simmels teoretiska 

perspektiv på konflikt och relationer i grupper menar att  en grupp som strävar åt samma håll och 

med hög samstämmighet och harmoni är empiriskt omöjligt.  För Simmel är konflikt och harmoni 

nära förenade med varandra och något som är ständigt närvarande i människors vardag, konflikter 

kan i stället vara ett tillstånd som förenar och integrerar olika parter i samhället och inte splittrande 

(1908/70,  9-12).  Konflikter  tenderar  enligt  Simmel  ha  högre intensitet  och  djup  i  mindre 

gemenskaper  och  bland  grupper  där  det  råder  en  hög  likhet  mellan  parterna,  han  beskriver 

exempelvis  att "Detta  förklarar  familjekonflikter  rörande  de  mest  förunderliga  futiliteter  och 

tragiken  hos  bagateller,  för  vilkas  skull  helt  samstämmiga  människor  ofta  åtskiljs"  (Simmel, 

1908/70,  41f).  Simmel  konstaterar  vidare  att  en  växling  mellan  konflikt  och  samförstånd  är 

betydelsefullt för människor och deras relationer och beskriver det enligt följande:

"Det finns väl ingen, som helt nekats tjusningen i kamp och fred, och just emedan båda finns i någon  

mån, uppstår vid sidan av tjusningen av var och en den nya tjusningen i växlingen mellan båda.[...]Det är 

den nämnda rytmiken som får oss att längta efter fred, liksom efter ett konkret tillstånd, som ingalunda  

bara betyder frånvaro av strid." (Simmel, 1908/70, 117).

Endast vid  ett  fåtal  situationer kan en  konflikt  kan  uppfattas som negativt  och  farligt  för  de 

inblandade parterna, situationen uppstår främst när motivet för konlikten går ut på "förintelse" eller 

orsaka skada, till exempel "mellan rövaren eller mördaren och hans offer (Simmel, 1908/70, 21).

2.3 Konflikt 

Konflikter  och  stridigheter  är  en  naturligt  förekommande  fenomen i  alla  relationer, däribland 

arbetslag och arbetsorganisationer. Konflikter är allmänmänskliga, nödvändiga och lika oundvikliga 

som  "dåligt  väder"  (Hallberg  &  Strandmark,  2004,  65; Ekeland,  2006,  8). Även  om  termen 

framställs vara ett naturligt fenomen i samhället råder det i litteraturen många olika föreställningar 

om vad konfliktbegreppet verkligen innebär, detta gör det svårt att ge termen en sammanhängande 

och  vedertagen beskrivning.  Den  norske  konflikt  forskaren  Rolf-Petter  Larsen  beskriver 

konfliktbegreppets problematik följande:
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"Vissa författare poängterar att det måste finnas ett ömsesidigt beroendeförhållande för att en konflikt ska 

uppstå.  Andra  lägger  vikt  vid  parternas  skenbara  oenighet kring  mål  och  motiv,  och  att  parternas 

uppfattning av situationen ofta har större betydelse än verkliga förhållanden. Andra i sin tur lägger vikt 

vid interaktionen mellan parterna och hävdar att konflikter är närvarande varje gång oförenliga handlingar 

äger rum." (Larsen, 2002, 9).

För Larsen innebär en konflikt då parter aktivt griper in mot varandra, det är inte konflikter när det 

råder oenigheter (t.ex. yrkesmässiga) och motsättningar (t.ex. intressemotsättningar), men formerna 

kan leda till konflikter (Larsen, 2002, 10). Pedagogen Arne Maltén citerar Newcomb (i Coser) och 

skriver  att  "konflikt  är  ett  spänningstillstånd  mellan  individen  och  den  grupp  hon tillhör  med 

konsekvent  störning  i  kommunikationsmöjligheterna."  (1998,  145).  Maltén  fortsätter  sitt 

konfliktresonemang med att många människor uppfattar konflikter som något olustigt och därför 

väljer många "att förtränga dem eller att vägra se dem." och att detta kan leda till att konflikten 

trappas upp och värre (1998, 146). Barbro Lenneér Axelson och Ingela Thylefors konstaterar att det 

existerar en  mängd med konfliktdefinitioner  men anser samtidigt att respektive definitionsgrupp 

uttrycker snarlika formuleringar. De menar dock att konfliktbegreppet bör ges en neutral definition 

och formulerar utifrån detta meningen: "ordet konflikt kommer från latinets conflictus som betyder 

sammanstötning, motsättning – en kamp mellan olika krafter." (2013, 18), att konflikter i grunden 

handlar om en intressemotsättning, en kamp mellan olika viljor.  En neutral definition menar de ska 

göra det lättare att se på fenomenet utan "förvrängningar", "förstoringar" eller "förminskningar". De 

anser  att  definitioner  av  konfliktbegreppet  som  innehåller  "fientliga"  termer  uppmuntrar  till 

olyckliga konsekvenser och motiv som förvränger och skapar en felaktig bild av konflikter (2013, 

18f). Samma  författare  citerar  i litteraturen  Arbetsgruppens  psykologi de  Bono's  definition  av 

konflikter: "En  konflikt  är  en  kollision  mellan  behov,  intressen,  värderingar,  handlingar  eller 

inriktningar." (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005, 214).

2.3.1 Dysfunktionella och funktionella konflikter

I litteraturen förs ofta resonemang om dysfunktionella och funktionella konflikter. Den traditionella 

forskningen  beskriver  dysfunktionella konflikter  som  ett  och  oönskat  tillstånd, som  leder  till 

negativa utfall som till exempel aggression, våld och hot (Bloisi, Cook & Hunsaker, 2007, 489). I 

arbetslivet menar det dysfunktionella konfliktperspektivet att de anställdas arbetsförmåga minskar 

genom att konflikten distraherar konfliktdeltagarna till den grad att arbetet försämras (Massey & 

Dawes, 2006, 1120). Därför anses det att dysfunktionella konflikter bör hanteras skyndsamt för att 
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minimera risken för skadeverkningar och förluster (Bloisi,  Cook & Hunsaker,  2007, 489f).  Det 

funktionella  synsättet  ser  positivt  på konflikter och  menar  att   konflikterna kan  verka  till  att 

stimulera,  utveckla och skapa konstruktiva lösningar  och gynnsamma effekter på  exempelvis  en 

arbetsplats. Funktionalisterna verkar för att individer ska känna sig fria och trygga i att uttrycka sina 

åsikter och övertygelser för stärka det sociala klimatet  (Bloisi, Cook & Hunsaker, 2007, 490f och 

Massey & Dawes, 2006, 1120).

2.3.2 Konflikttyper

Konflikter kan förekomma på olika sätt hos alla individer och grupper,  i litteraturen kategoriseras 

formerna som: intrapersonella, interpersonella och apersonella. Typerna beskrivs även verka i en 

dynamisksprocess där  till  exempel mellanmänskliga  konflikter  innehåller  inslag  av  individuella 

konflikter (Lennéer Axelson, Thylefors, 2013, 20 & Pondy, 1967, 299). Intrapersonella konflikter är 

konflikter inom individen själv  och apersonella är konflikter utanför individerna. Interpersonella 

konflikter eller mellanmänskliga konflikter handlar om konflikter mellan en individ och en eller fler 

andra individer. Denna typ av konflikter är i många fall svårdefinierade eftersom de ofta skiljer sig 

åt  och  intar  en mängd olika karaktärsdrag,  anledningarna  till  detta  anses  vara:  beroende på de 

bakomliggande orsakerna,  de  involverade  personernas  tolkningar  av  situationen men också  "de 

uttryck som motsättningarna tar sig" (Lennéer Axelson & Thylefors, 2013, 21). Tor-Johan Ekeland 

menar att den mellanmänskliga konflikten tenderar att vara mer utmanande och provokativt, "därför 

att de i högre grad är "ansikte-mot-ansikte konstellationer," (2006, 100), denna sociala situation kan 

vara påfrestande och svåra för individer. Konflikttypen kan även involvera andra parter i konflikten 

som används som stöd i konfliktsituationen (2006, 100).    

2.3.3 Konfliktfaser 

Louis  Pondy  (1967)  beskriver  i  Organizational  Conflict:  Concepts  and  Models fyra typer  av 

konfliktfaser där konflikter  kan  inta  olika intensitet i  organisationer: latent  konflikt,  uppfattad 

konflikt, känslomässig konflikt och manifest konflikt. Det latenta stadiet beskrivs av Pondy som ett 

tillstånd där det råder stridigheter i de målsättningar som finns, detta kan till exempel innebära att 

det finns två parter som måste samarbeta inom en gemensam verksamhet men lyckas samtidigt inte 

nå enighet i det praktiska arbetet (1967, 300). Vid en uppfattad konflikt menar Pondy att konflikten 

kan finnas eller bara vara ett missförstånd. Stadiet omfattas vanligtvis av en öppen dialog mellan 

parterna och om konflikten därför skulle existera tenderar detta att förvärra tillståndet (1967, 301). 
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Vid det tredje stadiet gör Pondy en skillnad mellan att uppfatta en konflikt och känna en konflikt. 

En part i en organisation kan vara medveten om och uppfatta en konflikt men behöver samtidigt inte 

se den som personlig. Vid en känslomässig anknytning till konflikten känner parten att konflikten 

blivit  personlig,  den angriper parten på ett  individuellt  plan vilket Pondy menar kan resultera i 

dysfunktionella konflikter (1967, 302f).  Konflikter i det fjärde stadiet  är den mest uppenbara och 

manifesteras enligt Pondy genom aggressivt beteende eller verbala utfall (1967, 303). 

2.4 Konflikthantering

Det inledande  handlingssättet vid konflikter har även en stor betydelse för den slutliga utgången 

(Pondy,  1967,  319) men  begreppet konflikthantering  handlar  i  första  hand  inte om  att  lösa 

konflikter, utan istället att hantera dem på ett konstruktivt sätt (Lundin & Sandström, 2010, 98). När 

en individ  konfronteras  med en  konfliktsituation  existerar  det  en  mängd olika perspektiv  i hur 

konflikthanteringen kan ta sig uttryck. Arne Maltén beskriver fyra strategier som generellt används 

vid  konflikter:  defensiva strategier, makt-  och  tvångsstrategier, rituella  strategier  och 

samverkansstrategier  (2008,  174f).  Defensiva  strategier är  ett  förfarande  då  personen  hanterar 

konflikten genom att dölja, undvika eller ignorera den. Konflikter som ignoreras och undviks menar 

Maltén  medför  olika risker,  till  exempel kan problem som ligger  obearbetade ur  ett  långsiktigt 

perspektiv  orsaka  vad Maltén  kallar  "inre  drama" eller  skuld  och utpekanden (2008,  175).  Vid 

undvikande av konflikt väljer personen vanligtvis att inte ingripa direkt. Ett konfliktundvikande kan 

i relation till  chefer vara att personen undviker  fatta  svåra beslut eller att  individens defensiva 

förhållningssätt till konflikter kan bottna i konflikträdsla, en person som skyr konflikter för att hon 

eller  han  uppfattar  de  som otäcka  och ångestfyllda  (Jordan,  2002).  Makt-  och  tvångsstrategier 

förutsätter  att  parterna  är  beroende  av  varandra  exempelvis  arbetsledare  och  vårdanställd. 

Förhållningssättet beskrivs anta ett samspel där en part tvingar motparten till ordning och lydnad, 

praktiska maktförfaranden  kan användas där  en part  exempelvis kan utföra hot,  varningar  eller 

tvång mot en annan part i konflikten. Att hantera konflikter enligt denna strategi tenderar dock inte 

att  lösa  konflikter  enligt  Maltén  utan  snarare  kapsla  in  dem (2008,  176;  Lennéer  Axelson  & 

Thylefors, 1996, 105). Rituella strategier "syftar till att lätta på anspänningen i en konfliktsituation" 

(Maltén, 2008, 177). Strategin kan ses som ett sätt att genom uppmjukning av den sociala samvaron 

och den fysiska miljön. Parterna försöker skapa ett mer avspänt arbetsklimat, för att ha möjlighet att 

försonas och bygga upp en bättre trygghet  och säkerhet på arbetsplatsen. Samverkansstrategier är 

enligt  Maltén  den  mest  användbara  strategi  vid  konflikter  i  jämförelse  med  de  ovanstående. 
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Strategin beskrivs vara konstruktivt inriktad och omfattar problemlösande samtal,  dialog mellan 

parter, förhandlingar och medling. Strategin anses erbjuda samtliga parter att känna sig motiverade 

och engagerade (Maltén, 2008, 178). Förhållningssättet syftar till att deltagarna vill lösa konflikten 

tillsammans och uppnå en kompromiss som samtliga parter står bakom, att komma konflikten in på 

djupet (Lennéer Axelson & Thylefors, 1996, 107).  De tre  inledande strategierna menar Maltén är 

mer  "smala"  men  också  att  de  har  en  begränsad  effekt  på  konflikterna.  Den  sistnämnda 

samverkansstrategin  framhävs som den mest  lämpliga strategin och  har enligt  Maltén  en högre 

effekt  (2008,  174-178).  Samverkansstrategi  kan uppfattas bygga på kommunikation,  dialog och 

förhandling mellan de parter som är involverade i en konflikt. Lennér Axelson och Thylefors menar 

likt Maltén att kommunikation på många vis kan förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen. 

Innehållet  i  kommunikationen  spelar  en  avgörande  roll  och  bör  vara  uppbyggd  på  tanken  om 

förhandling  och  problemlösning  annars  riskerar  konflikten  att  förvärras  genom  den  felaktiga 

kommunikationen som förmedlas (1996, 213). 

Ur  ett  chefsperspektiv  framhäver  Leah  Plocharczyk  (2006)  att  de  mest  förekommande 

konflikthanteringsstrategierna  bland  arbetsledare  är:  interagerande,  tvingande,  dominerande, 

undvikande och  kompromissande.  Interagerande hantering  handlar om att tänka nytt,  omvärdera 

konfliktsituationer  och  acceptera  nya  idéerr.  Tvingande hantering  syftar  vanligtvis  på  att  en  av 

parterna i konflikten är mer kraftfull än den andra och kan styra hanteringen, men fortfarande vill 

behålla  en  god relation  till  exempel  relationen  chef  och  anställd.  Dominerande hanteringa  av 

konflikter är en auktoritär sådan och används främst för snabba lösningar.  Undvikande strategin 

anammas av de som har en icke konfronterande personlighet, de väljer undvika konflikter. Den 

kompromissande strategin  handlar  om  att  finna  en  upplösning  som  gynnar  samtliga 

konfliktdeltagare (2006, 91-93).  Plocharczyk framför att en viktig del i konflikthanteringen  är att 

arbetsledare  kan  agera  nyskapande  i  konfliktsituationer,  främst  genom att  omformulera 

konfliktsituationer för att kunna få ett vidare perspektiv på  tillståndet som uppstått.  Genom att se 

konflikten  ur  olika  vinklar  kan  enligt  Plocharczyk  innebära  att  chefen  överlåter  och  motiverar 

personalen att öka sin delaktighet i lösningsarbetet och på så vis jobba förebyggande (2006, 87). 

2.4.1 Forskningsperspektiv 

Under det teoretiska avsnittet har breda teoretiska perspektiv om konflikter och konflikthantering 

presenterats. I den fortsatta teorinbildningen har en omfattande sökning i forskningen om konflikt, 
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konflikthantering och första linjens chefer  genomförts. Det framgår att en stor del av forskningen 

kring  konflikthantering  i  olika  kontexter  har  tillämpat kvantitativa  metoder  eller särskilda 

frågeformulär  som framställts  i modeller1.  En stor del av forskningen tycks även utgå ifrån The 

Managerial Grid  utformad 1964 av Blake och Mouton (Thomas, 1992, 266).  Förutom den strikt 

kvantitativa  hållningen  i  forskarvärlden  så  har  inget  forskningsarbete  påträffats  som  berör 

konflikthantering bland första linjens chefer i offentlig äldreomsorg. Dock har två forskningsarbeten 

påträffats  som närmare studerat  konflikthantering bland personal  och chefer  på vårdavdelningar 

inom offentlig  sjukvård,  studierna  är  publicerade  av Morten  Skjørshammer  (2001)  och  A.  M. 

Leever,  M. V. D. Hulst,  A. J. Berendsen, P. M. Boendemaker, J.  L. N. Roodenburg och J. Pols 

(2010).  Båda studierna genomfördes med ett kvalitativt förhållningssätt i offentlig sjukvårdsmljö, 

däremot uppmärksammar endast Skjørshammer till viss del ett chefsperspektiv på konflikthantering 

och Leever et al.  berör konflikthantering mellan professionella utförare på en sjukvårdsavdelning. 

Båda studierna ger dock en intressant inblick i konflikthanteringsprocesser.

2.4.1.1 Kvalitativ studie 1. Konflikthantering i sjukvårdsmiljö

Co-operation  and  con�flict  in  a  hospital:  interprofessional  differences  in  perception  and  

management of conflicts�  (2001) är en norsk fallstudie utförd på ett sjukhus i Norge.  Syftet med 

studien var att undersöka hur vård- och omsorgspersonal hanterar konflikter och samarbetsproblem 

i  arbetet,  vilka  strategier  personalen  använder  och  om  det  existerar  skillnader  i  dessa 

förhållningssätt. Skjørshammers datainsamling vilade på 29 kvalitativa intervjuer med personal på 

institutionen  med  olika befattningar,  däribland  mellanchefer.  Skjørshammer  valde  att  använda 

grounded theory som analysverktyg vid bearbetning av materialet (2001, 8f). 

Skjørshammer fann inledningsvis att många deltagare hade svårigheter med att formulera en tydlig 

definition av  konfliktbegreppet, däremot framförde många av deltagarna inga svårigheter med att 

identifiera händelser eller förhållanden som de klassificerade som konflikter till skillnad från en mer 

generell vardagsproblematik. Generellt sett tycktes en konflikt uppstå när en individ eller grupp 

kände sig negativt påverkad av en annan individ eller grupp. Materialet visade dock att det fanns en 

bred variation i hur konflikter uppfattades bland personalen men också om det inom organisationen 

existerade konflikter. Det  var ovanligt med öppna konflikter men däremot vanligt  att konflikterna 

var dolda: "Participants agree there are few open conflicts at the study hospital, but acknowledge�  

that there are many latent ones" (Skjørshammer, 2001, 10f). Cheferna  i organisationen framförde 

1 Se t.ex.Ruble & Thomas (1976); M.A. Rahim (2011);  Thomas (1992); och Aritzeta, Ayestaran & Swailes   (2005)
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att  konflikter  hade en  låg  prioritet  i  arbetet och  att lite tid  spenderades  på  att  engagera  sig  i 

konflikter  (Skjørshammer, 2001, 11).

I frågan om konflikthantering  på arbetsplatsen fann Skjørshammer  att  det existerade tre typer av 

konflikthanteringsstilar som parterna använde: "avoidance" (undvikande), "forcing" (tvingande) och 

"negotiation/compromise"  (förhandling/kompromiss) (Skjørshammer,  2001,  11).  Den  undvikande 

konflikthanteringen syftar  till  att  parterna  varken  talar  offentligt  om problemet  eller  lyfter  upp 

problemet med den andra parten i konflikten. Denna typ var genomgående bland olika yrkesgrenar 

och hierarkier, däribland chefer som uttryckte att de kunde hålla tillbaka åsikter och funderingar för 

att inte framstå som en svår och problematisk chef (Skjørshammer, 2001, 11f). Tvingande hantering 

uppstår när den undvikande stilen inte löser konflikten, den tvingande stilen kan förekomma mer 

formellt eller informellt. En mer formell hantering kan innebära möten och öppna samtal medan en 

mer  informell  hantering  av  tvingande  kan  ske  genom  att  det  i  samtal  förs  fram  regler  eller 

förfaringsnormer.  Tvingande  stilen  kan utövas  genom  makt  och  det  är  främst  de  med  högre 

hierarkisk  position  som  får  övertaget  (Skjørshammer,  2001,  13f).  Den  tredje 

konflikthanteringstypen var   förhandling/kompromiss.  Stilen  kommer främst till uttryck när högre 

chefer  och  lägre  chefer har  kunskap  om  konflikten  Förhandlingarna  beskrivs  av  främst vara 

iscensatta men involveringen sker  ofta  alldeles för sent (2001, 14).  Studien visade även att ingen 

genomarbetad konflikthanterings plan användes på arbetsplatsen (Skjørshammer, 2001, 14f). 

I  slutsatserna för  Skjørshammer  fram ett  antal  viktiga  element  rörande  konflikter  och 

konflikthantering: "Interdependence" (beroendeförhållande) och "power" (makt) samt "Percieved 

urgency"  (upplevd nödvändighet).  Han menar  att  individer som  har mer  makt  på  arbetsplatsen 

också har större befogenheter att kunna påverka konfliktsituationer.  Vilken position och status en 

individ har på arbetsplatsen existerar vanligtvis före konflikten och spelar därför en viktig roll i 

arbetet (Skjørshammer,  2001,  15).  Upplevd  nödvändighet  hänförs  till  vilken  uppmärksamhet 

konflikter får på arbetsplatsen, beroende på vilken uppmärksamhet en konflikt får  så påverkar det 

vilken  typ  av  hantering som  används.  Avslutningsvis fann  Skjørshammer att  den  undvikande 

strategin var den mest förekommande  och samtidigt den mest svårdefinierad (2001, 15f).

2.4.1.2 Kvalitativ studie 2. Konflikthantering mellan professionella i sjukvården

Conflicts  and  conflict  management  in  the  collaboration  between  nurses  and  physicians  –  A  

qualitative study  (2010) handlar  om konflikter  och konflikthantering  på en  sjukvårdsavdelning. 
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Studien  berör inte  specifikt  konflikthantering  mellan  chefer  och  personal  utan  studien  tittade 

närmare på samarbete och konflikthantering mellan sjuksköterskor och läkare (Leever et al.  2010, 

612f).  Med  inspiration  från  Skjørshammer  formulerades  syftet: Hur  uppstår  konflikter  i 

samarbetsrelationer, och hur  hanterar de yrkesprofessionella konflikterna? Totalt genomfördes  24 

semi-strukturerade  intervjuer  med  vårdpersonal  inom  en  särskild  vårdavdelning  och  som 

analysmetod valdes en flerstegsmodell kopplad till grundad teori (Leever et al. 2010, 615f). 

I frågan rörande konflikter fann forskarna att dessa uppstår i samarbetssituationer då förväntningar 

inte uppfylls,  dock förmedlar många deltagare att dessa situationer i många fall inte handlar om 

konflikter  utan  i  stället  som en  form av  disharmoni  i  samarbetet.  Konflikter  upplevs  vara  ett 

fenomen  starkt relaterat till  negativa händelser och situationer  (Leever et  al. 2010,  617,  620). I 

konflikthanteringen mellan  personal  inom vårdinrättningen refererar  författarna  till  tidigare 

forskning från bland annat Skjørshammer  (2001)  och hans slutsatser om att  hanteringen främst 

skedde genom tre former:  undvikande, tvingande  och förhandling/kompromiss. Leever et al. fann 

tillskillnad från  Skjørshammer  att  endast två strategier: "ignore" (Ignorering) av konflikten eller 

"engage" (engagerande) i konflikten (2010, 618), följande process uppmärksammades:

Figur 1. Konflikthanteringsstrategier för vårdpersonal enligt Leever et al. 2010

Ett antal av de intervjuade tenderade att ignorera konflikter på arbetsplatsen i samarbete med annan 

personal,  vilket  innebar att de inte reagerar vid konflikter eller att  de helt och hållet undvek dem. 

Den andra vägen,  engagemang i konflikten, var att många deltagare tenderade att  involvera sig i 

konflikten.  Detta  kunde  antingen  ske "direct" (direkt)  genom  att  utan  omvägar  konfrontera 

konfliktdeltagarna  eller "indirect" (indirekt) genom att konfrontera konflikten via andra personer 

eller instrument.  Den direkta stilen för konfrontation kan antingen ske genom "force" (tvingande) 

eller  genom "discuss" (diskussion). Den  tvingande  hanteringsstilen  är  mer  hårdför med  tydlig 

positionering, medan diskussionsinriktningen bygger på kompromiss och förhandling (Leever et al. 

2010, 618f). När konflikter uppstår på arbetsplatsen fann forskarna fem framstående drivkrafter som 
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kunde  påverka personalen i  hur de skulle hantera konflikten, de  fem olika typerna omfattar:  1) 

"influence of one self" (påverkan på en självt), syftar till personliga faktorer till exempel erfarenhet 

och självkänsla; 2) "influence of the other"  (andras påverkan), om personen har samarbete eller 

kontakt med en person som inte uppfyller förväntningarna och är i osämja med personen; 3) "nature 

of  the  conflict"  (konflikttyp),  är  konflikten  tillfällig  är  engagemanget  lågt  men  vid  allvarligare 

konflikt är  sannolikheten  för  engagemang  större;  4)  "the  context  of  conflict"  (konfliktens 

inramning),  respondenterna  upplevde  att  beroende  på  var  konflikten  uppstod  och  vid  vilken 

tidpunkt så kunde de engagera sig eller ignorera; och 5) "the personal motives" (personliga motiv), 

den enskildes motiv till exempel mål och önskade resultat kan påverka om personen ignorerar eller 

engagerar sig i konflikten (Leever et al. 2010, 619).  

2.5 Första linjens chef i vård och omsorgen ett teoretiskt perspektiv

Att  benämna  chefer  i vård  och  omsorgen  som första  linjens  chef  är  ingen självklarhet,  i  den 

teoretiska  diskursen  förekommer  en  mängd  olika  beteckningar:  enhetschef,  mellanchef,  första 

linjens  chef,  arbetsledare,  chefer  i  mellan  position,  hemhjälpsledare,  omsorgstjänsteman, 

äldreomsorgschef, föreståndare, avdelningsföreståndare m.m. (Larsson, 2008, 14). Arbetet som chef 

inom vård och omsorgen innebär enligt Ingrid Hjalmarsson, Eva Norman och Gun-britt Trydegård 

ett mångsidigt  ansvarstagande,  med  olika  typer  av  arbetsuppgifter  (2004,  29). I allmänhet  har 

cheferna  ett  delegerat  ansvar  för  ekonomi,  personal  och verksamhet,  ansvars området  har  dock 

under 2000- talet ökat med fler kvalificerade uppgifter (Arbetsmiljöverket). Chefen är i vanliga fall 

positionerad nära den praktiska verksamheten men innehar samtidigt kontakt med både den interna 

organisationens  medarbetare  samt  externa  myndigheter  och  organisationer  (Larsson,  2008,  14f; 

Hjalmarsson,  Norman  &  Trydegård, 2004,  29).  Tidsmässigt  uppskattas första  linjens  chefer 

spendera omkring 70 procent av arbetstiden till möten och med andra människor (Wolmesjö, 2005, 

40). Ett tydligt utmärkande drag för chefsgruppen är att de inte har någon ytterligare chef mellan sig 

och den operativa verksamheten.  Ställningen medför också krav och behov ovanifrån av politiker 

och tjänstemän men samtidigt underifrån av klienter och personalmedarbetare (Karlsson, 2006, 14). 

Ingrid Karlsson förtydligar den problematiska ställningen i organisationen följande: 

"De har vidare en mellanställning som innebär en balansgång och de fungerar som en buffert mellan  

överordnade och underordnade nivåer.[...]Arbetsledarnas position innebär således det som flera forskare 

och författare kallar en ”klämsits” eller ett ”korstryck” mellan olika intressenters krav och förväntningar" 

(Karlsson, 2006, 14).
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Chefskapet  på  första  linjen  innebär  även  att  personen  ställs  inför  olika konfliktområden, 

Hjalmarsson,  Norman  och  Trydegård menar  att  konflikterna  vanligtvis  omfattar  vara 

budgetproblem, svårigheter att integrera lagar och regler men att konflikter även uppstår i samband 

med  personalfrågor  som  till  exempel organisationsförändringar  (2004,  29).  Britt-Inger  Keisu 

beskriver  att  konflikter för  cheferna  på  första  linjen  främst  berör  personalansvaret  och 

verksamhetsarbetet  på  arbetsplatsen.  Konflikter  rörande  personalansvaret  omfattar  vanligtvis  att 

cheferna  i  många fall  ansvarar  för  en  stor  grupp medarbetare  vilket  kan medföra  svårigheter  i 

ledarskapet med personalen. Verksamhetsarbetet innebär främst problem rörande:  neddragningar, 

budget och  tidsbrist. Tidsbrist aspekten innebär främst att den långsiktiga arbetsplaneringen blir 

eftersatt på grund av den brist på arbetstid som ofta existerar, mycket tid tenderar att läggas på att 

"planera och organisera vardagsarbetet" till exempel arbetsplatsens bemanning.  (Keisu, 2009, 51). 

2.6 Problemställning och en rådande kunskapslucka 

I dagsläget finns det stor kunskap kring konflikter och konflikthantering. Det existerar dels ett rikt 

urval av svensk och internationell litteratur som problematiserar och analyserar ämnet men även en 

omfattande forskning där en stor del tycks inspirerats av Blake och Mouton's The Managerial Grid  

(Thomas,  1992,  266)  vilket  även  har givit  forskningen  många  arbeten  med  ett kvantitativt 

förhållningssätt. En liknande forskning och litteratur som fokuserar på första linjens chefer existerar 

däremot inte,  en del  hävdar  till  och  med att  forskningen om chefer  på första  linjen är  mycket 

bristfällig (Larsson, 2008, 32).  Ett antal forskningsarbeten har uppmärksammat yrkets komplexa, 

ansvarsfulla och svårhanterliga vardag, däribland  Keisu, 2009, Larsson, 2008 och Wolmesjö, 2005. 

Trots en omfattande litteratur och forskning om konflikthantering och dess betydelse vid konflikter i 

mellanmänskliga relationer kan tyvärr inte forskningen ge någon tillfredsställande kunskap eller 

djupare  förståelse  om  konflikthantering bland  första  linjens  chefer  inom  offentlig  sektor. 

Forskningen tycks heller inte lyckas ge en bredare helhet för vilka erfarenheter och upplevelser som 

yrkesgruppen har av konflikter i arbetet. Med tanke på chefernas position nära verksamheten, yrkets 

ansvarsområde och äldreomsorgens människovårdande och känslomässiga struktur är det intressant 

och viktigt att kunna finna på vilket sätt chefer hanterar konflikter mellan personal på arbetsplatsen 

men även kunna ge fakta om hur de definierar fenomenet och vilka eventuella konsekvenser det kan 

få för arbetsplatsens alla parter.  Skjørshammers (2001) forskning har delvis kunnat visa på att det 

inom sjukvården finnas en kultur bland mellanchefer att ignorera eller undvika konfliktsituationer 
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istället för att hantera dem och Leever et al. (2010) studie har vidare indikerat på hur individer inom 

offentlig  sjukvård  vid  personalkonflikter  kan  agera  genom antingen  ignorering  eller  genom att 

direkt  eller  indirekt  hantera  konflikten.  Ur  en  svensk aspekt  har  socialstyrelsen  på  uppdrag av 

regeringen  utformat  en  nationell  ledarskapsutbildning   för  att  stärka  komeptensen  bland  första 

linjens chefer i äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2013). Inom utbildningen berörs bland annat ämnet 

konflikthantering  vilket  indikerar  att  mer  kunskap  och  forskning  krävs  i  området. 

Socialpsykologiskt  är  frågan  om  konflikthantering  högst  väsentlig  i  och  med  kopplingen  till 

mänskliga relationer och socialt samspel mellan individer, men också utifrån att äldreomsorgen är 

en viktig samhällsbärande institution som vårdar människor i utsatta positioner och därför kräver 

personal och medarbetare är i god relation med varandra för ett så pass bra arbete som möjligt.

3. Syfte och frågeställning

I det föregående avsnittet uppmärksammas  den rådande problematiken rörande konflikthantering 

bland  första linjens chefer  i  offentlig sektor. Konflikthantering kommer stå i  centrum för denna 

uppsats, dock ämnar jag även att applicera ett bredare perspektiv genom att även belysa chefernas 

upplevelser av konflikter och hur de kommer till  uttryck  på den offentligt  drivna arbetsplatsen. 

Syftet med uppsatsen  är att belysa hur första linjens chefer i offentlig  äldreomsorg uppfattar och 

beskriver konflikter  inom arbetsorganisationen samt  undersöka hur första linjens chefer hanterar 

konflikter mellan personal på arbetsplatsen. För att besvarar syftet har följande frågeställning:

Hur definierar cheferna konflikt begreppet och vilka personliga upplevelser har första linjens 

chefer av konflikt bland personal i arbetet?;

Vilka påverkningar upplever första linjens chefer konflikter har på arbetsplatsen?; och 

Vilka konflikthanteringsstrategier använder första linjens chefer vid hantering av konflikter 

mellan personal på arbetsplatsen?
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4. Metod

I följande avsnitt kommer arbetets metod och förhållningssätt att presenteras, förhoppningen är att 

på  ett  förståeligt  sätt  visa  hur  uppsatsens metodprocess  har  gått  till.  Avsnittet  inleds  med  en 

presentation av metodvalet,  datainsamlingen och urvalsprocessen.  I andra delen av metodavsnittet 

redogör jag för uppsatsens etik, analytiska förhållningssätt, kvalitétskriterier, plats och informanter.

4.1 Kvalitativ metod

Skjørshammer  (2001) och Leever  et  al. (2010) studier  har  visat  att  kvalitativa  angreppssätt  på 

konflikter  och  konflikthantering  i  arbetslivet  fungerat tillfredsställande.  Med uppsatsens syfte  i 

åtagande  har därför  en kvalitatv metod valts  för  att fånga första  linjens  chefers uppfattningar, 

erfarenheter och  beskrivningar om konflikter och  konflikthantering på  arbetsplatsen.  Kvalitativ 

metod karaktäriseras  generellt  av att vilja ge en fördjupad och tolkande förståelse av den sociala 

världen genom att exempelvis inhämta erfarenheter, historier och samhälleliga förhållanden (Snape 

& Spencer, 2003, 3).  Metoden utmärker sig  även för att studera den mening som kan tillskrivas 

människors liv under verkliga förhållanden men även ge kunskap om pågående eller framväxande 

föreställningar och termer som kan förklara mänskligt socialt beteende och samspel (Yi, 2013, 19). 

4.1.1 Semi-strukturerade intervjuer

Med kvalitativ metod kan empirin inhämtas på  varierande sätt (Olsson & Sörensen, 2007,  65),  i 

denna uppsats föll valet på den semi-strukturerade intervjun.  I talet om intervjuer ställer  Steinar 

Kvale (2007) frågan "Om du vill förstå hur människor förstår sin omvärld och samhällsliv, varför 

inte  prata  med  dem?". Det  är  i  samtalet  och  interaktionen  mellan  mig  som  forskare  och 

intervjudeltagaren som kunskap  genereras  och kommer fram till ytan, med fokus på deltagarens 

upplevelser och erfarenheter (Kvale, 2007, 1).  Anledningen till  att jag valt att  använda den semi-

strukturerade  intervjun  grundar  sig  i  intervjuformens  beskaffenhet.  Den  semi-strukturerade 

intervjun innebär att jag som intervjuare inledningsvis  konstruerar en intervjuguide  (se bilaga  2) 

med på förhand definierade teman och huvudfrågor, samtidigt lämnar intervjuformen utrymme för 

mig  som  intervjuare  att  kunna  avvika  från  guiden i  samtalsituationen  om  till  exempel den 

intervjuade  för  fram  oväntade  intressanta  ämnen  (Justesen  &  Mik-Meyer,  2011,  46f). 

Intervjuformen möjliggör därmed för mig att kunna fånga chefernas erfarenheter och upplevelser 

kring ämnesområdet konflikt och konflikthantering. 
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4.2 Urval

Då uppsatsens fokuserar på upplevelser, beskrivningar och erfarenheter hämtade från första linjens 

chefer  i  offentlig  äldreomsorg  så var  det  självklart  att  använda denna grupp som informanter i 

studien. Detta har inneburit ett målinriktat urval vilket innebär att jag har valt deltagare som är mest 

relevanta för studiens ämne,  syfte och frågeställning, följaktligen första linjens chefer i offentlig 

äldreomsorg  (Bryman,  2011,  392;  Yi,  2013,  93).  Trots  att  valet  av  informanter  var  självklart, 

uppfattades ytterligare urvalskriterier som en nödvändighet. Uppsatsen kretsar kring ämnet konflikt 

och konflikthantering, utifrån detta ansåg jag att cheferna bör ha ett antal års erfarenhet av arbetet 

som chef på första linjen, anledningen till detta är att cheferna därmed kan ha mer information och 

upplevelser  att  förmedla och berätta  om.  Ett  andra kriterium i  urvalsprocessen var att  cheferna 

skulle  vara  placerad  vid  ett  särskilt  boende  för  äldre  därför  att  chefen  på  så  vis sitter  nära 

verksamheten och den personal som hon eller han är ansvarig för och kommer troligtvis då också 

nära  arbetsplatsens  konflikter. Slutligen  uppställdes  även kriteriet att  cheferna  skulle  vara 

verksamma inom den kommun där studien genomfördes. Arbetsprocessen med att söka informanter 

påbörjades ett par veckor in i arbetet och i det första skedet samlade jag in kontaktuppgifter till de 

chefer  som  är  verksamma  vid  de  särskilda  boendena  i  den  berörda kommunen som. 

Insamlingsprocessen kunde på ett  enkelt  sätt  genomföras  då  jag via  kommunens hemsida  fann 

kontaktuppgifter till  samtliga  chefer  vid  kommunens  äldreboenden.  Efter  insamlingen  av 

kontaktuppgifter kontaktades cheferna på uppgiftslistan, kontakterna genomfördes via telefon eller 

genom ett personligt möte på arbetsplatsen. I sökandet efter informanter har det generella gensvaret 

varit positivt, dock har vinterperioden visat sig vara en tid med hög arbetsbelastning för cheferna i 

och med att  de genomförde medarbetarsamtal med anställda,  detta medförde att ett antal  chefer 

valde att  tacka  nej  till  medverkan  i  uppsatsen  vid  den  första  kontakten. Totalt  har sex chefer 

medverkat i studien,  en  sjunde chef var tänkt att  medverka men  föll bort på grund av särskilda 

omständigheter och en åttonde chef tvingades även tacka nej i efterhand med tidsbrist som orsak.

4.3 Genomförande

Samtliga intervjuer genomfördes i enskilda rum, antingen på chefens eget kontor eller i ett enskilt 

samtalsrum  i kommunens  stadshus  och  intervjuerna  tog  omkring  40-60  minuter. Vid  samtliga 

intervjutillfällen användes en diktafon för inspelning av samtalet, vilket alla chefer gav medgivande 

till, kort tid efter intervjuerna har inspelningen transkriberats. Förfaringssättet vid intervjuerna kan 

med ett typ exempel förklaras på följande vis: Mötet inleds med att jag berättat om studiens syfte 
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och mina tankar kring arbetet, det har följts av information om de etiska riktlinjerna där bland annat 

intervjupersonens rättigheter  presenterats och om deltagaren godkänner  att jag spelar in samtalet. 

Vid varje  tillfälle  har  jag även gett  cheferna möjligheten  att  kunna ställa  frågor  till  mig  innan 

intervjun har påbörjats. Jag har även försökt vara tydlig med att personen när som helst kan avbryta 

intervjun och meddela att hon eller han inte längre önskar att vara delaktig i studien,  till exempel 

ställdes alltid frågan i slutet av intervjuerna om personen önskar att tillägga något eller ändra ett 

svar som sagts tidigare, vilket ingen önskade. Sammantaget har intervjuerna genomförts på ett bra 

sätt med en öppen dialog utan några problematiska situationer. 

4.4 Etiska överväganden

Att som första linjens chef i offentlig äldreomsorg samtala om personliga erfarenheter, känslor och 

uppfattningar rörande konflikter och konflikthantering på arbetsplatsen kan kännas utlämnande,  i 

synnerhet  då  personen är  i  en  position mellan  högre  tjänstemän,  politiker  och vård-  och 

omsorgspersonal. Det är därför viktigt att cheferna förstår vikten av den kunskap som studien kan 

generera men också att de kan lita på att jag som utredare talar klarspråk och är tydlig med att följa 

etiska riktlinjer. Vetenskapsrådet redogör för fyra huvudkrav kring samhällsvetenskaplig forskning; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (2002, 7-14). De etiska kraven har 

kontinuerligt beaktats och riktlinjerna har framförts muntligt vid två tillfällen  till deltagarna, dels 

vid den första kontakten och andra  gången skedde vid intervjutillfället.  Övergripande har det inte 

uppstått  några  specifika  svårigheter  under  arbetsprocessen  i  att  använda  de  etiska  riktlinjerna 

förutom rörande  konfidentialitetskravet  som i  viss  mån har  påverkat  materialel.  I och  med  att 

arbetet  har  genomförts i  en mellanstor kommun med begränsat antal  första linjens chefer inom 

särskilt boende så  finns risken att cheferna genom vissa uttalanden kan identifieras, för att stärka 

anonymiteten så har extra hänsyn tagits till att presentera text med beteckningar eller ord som kan 

relatera  till  exempelvis  chefens  arbetsplats  eller  kollegor. Det  har medfört  att  jag  meddelat 

informanterna om de önskar ta del av det färdigskrivna arbetet. Ett komplement till vetenskapsrådet 

har inhämtats genom läsning av Jane Lewis etiska råd från Qualitative  research practice A guide 

for social science students and researchers  (2003, 66-71)  gjorts.  Lewis reflektioner om etik vid 

forskningsarbeten är i  vissa avseenden likt vetenskapsrådets principer  men har samtidigt medfört 

nya insikter i det etiska förhållningssättet och hur de på ett praktiskt sätt kan beaktas.
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4.5 Analytiskt förfaringssätt

För att möjliggöra en kvalificerad och noggrann analys av det insamlade materialet har jag valt att 

använda  mig  av  en  tematisk  analysmetod,  inspirerad  av Braun  och  Clarks (2006) tematiska 

analysprocess. Förfaringssättet är ett användbart metodredskap för forskare att identifiera, analysera 

och  redovisa  olika  teman  och  mönster  i  ett  empiriskt  material. Tillvägagångssättet är   dels 

okomplicerat i sin utformning men den skapar även möjligheter för mig som undersökare att kunna 

finna gemensamma drag och nyckelpunkter ur ett stort insamlat material (Braun & Clark, 2006, 78 

& 96f). Analysen präglas främst av en sematisk hållning där explicita uttalanden, närmare bestämt 

de uttalanden och meningar som informanterna sagt och som kommer till uttryck i materialet står i 

centrum (Braun & Clark, 2006, 84). Det analytiska förhållningssätt  omfattas av ett antal faser, till 

att börja med har det insamlade  materialet  transkriberat,  det har följts av en grundlig läsning av 

materialet  och  inledande anteckningar,  om  något  intressant  uppmärksammats och  som  kan vara 

användbart för kodningen. I den andra fasen påbörjades arbetet med att förmedla initiala koder på 

ett  systematiskt  sätt  över  hela  datamaterialet,  till  exempel genom markering  av  meningar  och 

nyckelfulla ord. En kod refererar till det som kan bestämmas och analyseras på ett meningsfullt sätt 

(Braun & Clark, 2006, 88).  För att tydligt kunna  redogöra hur  kodningen  har sett ut visar jag i 

tabellen 1. nedan ett exempel på hur jag har kodat ett stycke i texten som ansetts betydelsefullt och 

som kan kopplas till mitt syfte och/eller frågeställning:

Ett textutdrag från intervjun med                                                                Koder                                        

boendechefen Carita

Det är många typer av konflikter, alltså jag tänk att de kan finnas en

intressekonflikt mellan vi säg en anhörig och en vårdpersonal eller

en anhörig å vi som ************ men jag tänker även att det kan

finnas personliga eller sociala konflikter, alltså personal emellan. Å

sen finns det ju grader tänker jag på konflikterna.

De är i samtalet och kommunikationen man kan hitta

lösningar, att jag vill att dom ska vara delaktiga för jag

vill inte, allt ska jag inte lösa, att dom också har ett

ansvar och ser till att saker å ting funkar.

Tabell 1. Exempel på hur kodningen sett ut i det första steget av analysen
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I  den tredje  fasen sammanställs  koder  till  teman och alla  uppgifter  som är  relevanta  för  varje 

potentiellt tema  samlas  in.  Ett  tema  har  fångat något  viktigt  om  empirin i  relation  till  de 

forskningsfrågor som ställts, forskaren intar därmed en central roll i bedömningen av teman (Braun 

& Clark, 2006,  89f &  82),   ett  tema kan  även bestå av  ett eller flera underteman. I fjärde  fasen 

granskas de teman som anntecknats, de har kontrollerats i relation till de kodade utdragen och hela 

datamaterialet,  för att sedan i  fas fem  definieras och namnges.  I figuren nedan visar jag på hur 

identifiering och namngivning av undertemat Externa aktörer har sett ut genom en tankekarta:

Figur 2. Illustration genom tankekarta vid  identifiering av undertemat Externa aktörer

Slutligen  i  den sjätte  och  sista  fasen produceras  och  slutförs uppsatsen,  en  sista analys  och 

genomgång görs av texten som helhet.  

4.6 Kvalitetskriterier

Genom att bedriva studier inom den kvalitativa forskningen  kommer forskarens värderingar och 

erfarenheter att vara ett viktigt hjälpmedel  för att över huvudtaget kunna tolka den information som 

hon eller  han får (Olsson & Sörensen, 2011, 23).  Jag  menar likt  Ulrika Haake att  vetenskaplig 

kunskap är att betraktas som konstruerad  och perspektivistisk, att det inte finns något som skulle 

kunna kallas  opartiskt eller  neutralt.  Med denna utgångspunkt är  det  därför  viktigt  att  jag som 

uppsatsskrivare trovärdiggör  mina resultat och  tankebanor,  för  att  på så  vis  kunna framföra de 

vetenskapliga  resonemangen på  ett sätt  som överensstämmer  med den  aktuella  utgångspunkten 

(Haake,  2006, 93) Av denna anledning  har  jag hämtat inspiration från Ulrika Haake's  särskilda 

kvalitetskriterier, Haake uppställer tre stycken kriterier: koherens, genomskinlighet och reflexivitet. 

Koherenskriteriet  syftar  till  att  forskaren  agerar  motsägelsefritt  i  tolkningar  och  analys  och 

genomskinlighetskriteriet handlar om att forskaren öppet och tydligt redogör för egna uppfattnngar 

och tillvägagångssätt (Haake, 2006, 94f). De två först nämnda kriterierna är nära sammankopplade 
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Externa aktörer
Haft inne företagshälsovården

Behövs annan hjälp finns kommunhälsan eller andra aktörer

Kommunhälsan kan användas för mer fria samtal 

HR-specialist används som hjälpmedel och bollplank vid svårare konflikter

Bolla tankar och planer med kollegor 

Kommunhälsan kan tas in för mer undervisning och samtal med nya tankesätt

HR-strateg finns som hjälpmedel

Bollar mycket med arbetskollegor

HR-specialisten är ett hjälpmedel Kommunhälsan är ett positivt hjälpmedel 

Hjälpa till med bedömningar



med varandra, för att kunna agera motsägelsefritt krävs ett öppet förhållningssätt (Keisu, 2006, 82). 

Det tredje kriteriet reflexivitet betyder att forskaren fortlöpande reflekterar och funderar kring de 

egna  föreställningarna  (Haake,  2006,  94f),  ett  exempel  från  denna  studie  är  att  jag  under 

uppsatsprocessen reflekterat över mina egna erfarenheter och uppfattningar om studieområdet, då 

jag  arbetat  många  år  i  svensk  äldreomsorg  och  därmed  har  en  god  insyn  i  arbetet  både  på 

avdelningar,  hos första  linjens chefer men även personiga erfarenheter  kring konfliktsituationer, 

vilket dels kan ha underlättat vid intervjusituationerna och förståelsen av arbetsplatsen. 

4.7 Uppsatsens lokalisering och deltagare

Studien har genomförts i en mellanstor svensk kommun i norra Sverige där samtliga äldreboenden 

drivs i kommunalregi,  totalt ansvarar kommunen för  20 särskilda boenden för äldre. De anställda 

som deltagit i uppsatsen är anonyma och sådana ord eller meningar som kan röja anonymiteten har 

tagits bort från materialet. Ett led i anonymiseringen är att personerna har givits ett fiktivt namn i 

materialet:  Viktoria,  Sonja,  Fanny,  Lotta,  Karl  och  Carita.  Intervjupersonerna är samtliga chefer 

inom särskilt boende, de är högskoleutbildade och åldern varierar. 

5. Resultat och analys

I följande avsnitt kommer jag att redovisa uppsatsens empiriska material hämtat från intervjuerna 

med boendechefer inom särskilt boende, det empiriska materialet kommer även i detta avsnitt att 

hanteras  och  analysera  med  utgångspunkt  i  de  teoretiska  ansatser  som presenterats  i  studiens 

tidigare avsnitt.  Avsnittet är strukturerat på så vis att jag inledningsvis presenterar empirin utifrån 

olika teman och underteman, dessa teman kommer sedan successivt att analyseras. Följande teman 

och underteman kommer behandlas:

• Tema: Konfliktdefinition ur ett första linjens chefsperspektiv

Undertema – "Oftast är det ju mer kanske ett oliktänkande eller oliktyckande"

Undertema – När oliktyckande blir en djup konflikt 

• Tema: Upplevelser av konfliktens påverkningar och konsekvenser

Undertema – Konflikt som något positivt

• Tema: Konflikthantering

Undertema – Utreda
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Undertema – Skicka tillbaka

Undertema – Agera

Undertema – Externa aktörer

Undertema – Separera parterna

5.2 Konfliktdefinition ur ett första linjens chefsperspektiv 

Med sina erfarenheter från vård och omsorg uppfattade många chefer instinktivt att konflikter och 

dess begreppsliga innebörd kan se olika ut och ske i olika former, en av cheferna som upplever detta 

var  Carita  som  ansåg  att  det  finns  "många  typer  av  konflikter[...]de  kan  finnas  en 

intressekonflikt[...]det kan även finnas personliga eller sociala konflikter, alltså personal emellan". 

Boendechefen Lotta säger att "I min värld finns det olika typer av konflikter" och menar utifrån det 

att  vissa  konflikter  är  små  och  som kan  "lösas  lugnt"  men  att  det  samtidigt  finns  mer  djupa 

konflikter där "dom berörda personerna inte har pratat med varann, så har det byggts upp mycket 

ilska, sorg, aggressioner, för mycket andra starka känslor". Sonja,  förmedlar att det finns "olika 

typer av konflikter" men hon berättar också att:

"dem flesta gånger som det blir en konflikt, så är det ju att det är missförstånd och man pratar inte ut, är  

det mest vanliga." (Sonja)

De tidigare nämnda cheferna Lotta och Sonja framför att bristande kommunikation är nära kopplat 

till konflikt begreppet,  utifrån intervjumaterialet framkommer det att samtliga chefer upplever att 

konflikt är att ha en bristande kommunikation och dialog mellan två eller flera parter. Medarbetare 

inom vård-  och  omsorgsboendet  kan  ha  pratat  förbi  varandra  eller  att  det  helt  enkelt  uppstått 

missförstånd. Fanny ger ett exempel på en närmare definition av kopplingen mellan kommunikation 

och konflikt med följande beskrivning:

"Konflikt blir det när man inte lyckas på ett bra sätt att diskutera sig fram till konstruktiva lösningar. För  

mig är konflikt det här tjuriga, nu måste någon annan lösa de här åt oss, den infekterade varianten."  

(Fanny)

Boendechefen Karl resonerar i liknande termer och meningar som de ovanstående cheferna och för 

fram denna beskrivning: 
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"min definition av konflikter är ju när, ja men dialogen, kommunikationen går till den nivå där man inte  

kan hitta former att vara professionella längre[...]när man inte på nått sätt kan komma överrens om man är 

oense och lämna det där hän utan att e bara eskalerar vidare, de är väl då jag någonstans tycker att de är,  

börjar närma sig någonting man kan kalla för konflikt" (Karl)

Viktoria berättar att "för mig är en konflikt att, att då har man inte haft en dialog." och vidare under 

intervjusamtalet om konflikter breddar hon resonemanget och säger att "konflikt, det är ju det som 

har blivit stort, att vi kan inte ens prata med varandra, då är det en konflikt[...]det bottnar i att man 

har inte förstått varann, det är missförstånd.". 

5.2.1 "Oftast är det ju mer kanske ett oliktänkande eller oliktyckande"

Chefernas definition av konfliktbegreppet som ett tillstånd orsakat av bristande kommunikationen 

på arbetsplatsen genomsyrar materialet, däremot visar även empirin att det existerar en problematik 

för cheferna kring vad de ser som en lättsam konflikt och en allvarlig konflikt på arbetsplatsen. En 

del i denna problematik är att vissa av cheferna talar om hur något kan ses som en konflikt bland 

personalen men som i chefens egna ögon  inte är en konflikt alls utan något mer obetydlig. Viktoria 

beskriver hur hon i många situationer inte upplever det hela som en konflikt dock så tror hon "att  

personalen upplever det här som en konflikt" och Karl beskriver utförligt komplexiteten följande: 

"Man kan ju få signaler ibland från nån anställd att ja, men vi har en konflikt här och oftast är det ju mer 

kanske ett oliktänkande eller oliktyckande som i mina ögon absolut inte är en konflikt men man kanske  

inte talar samma språk, man pratar förbi varann på olika sätt" (Karl)

Boendechefen Lotta beskriver en mer tudelad syn på konfliktsituationer att "jag kanske inte säger 

rakt ut att de här är en skitsak. De ser man ju på deras uttryck att liksom påverkar det deras jobb å  

påverkar de deras sätt att samarbeta, ja men då är det en konflikt". 

I  andra  beskrivningar  av  mildare  konfliktsituationer förekommer  varierande uttryck  som: 

"oliktänkande",  "missförstånd", "oliktyckande",  "höna  av  en  fjäder",  "skitsak",  "vardagsgnabb" 

"omoget"  eller  "primitivt  beteende"  och "sandlådenivå".  Ovanstående beteckningarna  förmedlas 

bland en del chefer i referens till situationer som inte rör allvarliga konflikter utan andra former av 

arbetsplatsproblem eller mindre konflikt stridigheter. Situationerna  kan exempelvis  uppfattas vara 

sådana där medarbetare inte  bemöter  situationens huvudperson utan gör som Viktoria  beskriver 

"bakom-ryggen snacket".  Lotta talar om att det kan bli "mycket prata bakom-ryggen"  men även 
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"frustrations konflikter där man kanske är lite för vass", Carita berättar i liknande form "att man går 

till sin närmaste jobbarkompis och så pratar man om det här" och Karl upplever att medarbetare kan 

"pratar  förbi  varann på  olika  sätt".  Vidare upplever  Karl  att  "mindre konflikter"  kan  definieras 

utifrån att personalen har en "dålig förmåga att vara flexibel i sin samarbetsförmåga", Karl säger:

"mindre  konflikter  och sådär  att  man som inte  kan  hitta  former  i  samarbete  å  sånt.[...]man inte  har 

förmåga att vara flexibel i sin samarbetsförmåga[...]alla anställda har både rättigheter och skyldigheter 

och någonstans i det här med skyldigheter[...] de är ju även utifrån, i alla fall från mitt håll, utifrån ett 

samarbetsperspektiv" (Karl)

5.2.2 När oliktyckande blir en djupare konflikt

Som  beskrivits  ovan  uppfattas konflikter  bestå  av  olika  allvarlighetsgrader  med  exempelvis 

åsiktsskillnader och motsättningar som mindre allvarliga konfliktsituationer, däremot menar många 

av  cheferna att denna mildare form  av "oliktyckande" och "sandlådenivå" ofta kan eskalera till 

någonting större, att situationen börjar i något litet men som sedan växer och blir en djup konflikt. 

Fanny berättar att mindre dispyter mellan medarbetare ofta kan handla om "småsaker som har fått  

så stor negativ klang, som börjar i nå litet och slutar i nå stort.". Lotta ger en liknande beskrivning 

och talar om att den mindre dispyten sprider sig på arbetsplatsen mellan medarbetare "och så hinner 

den bli jättestor innan den når tillbaka till den personen och då ska dom, mycket större än vad den 

hade behövt vara.". Sonja upplever att situationer som eskalerar förekommer "de flesta gånger som 

det blir en konflikt" och upplever samtidigt att "det är missförstånd och man pratar inte ut".

Att  inte  prata  ut  och  inte  kommunicera  är  något  som  majoriteten  av  cheferna  kontinuerligt 

återkommer till,  den bristande kommunikationen uppfattas ha en stor betydelse för uppkomster av 

djupare  och  allvarligare  konflikter, främst  genom  att  medarbetare  inte  aktivt  bemöter  och 

kommunicerar i konfliktsituationerna. Viktoria berättar att medarbetare "törs inte säga det, utan du 

blir  bara tyst"  samma chef upplever att  det  är "inte alla  som vågar" bemöta  motsättningar  och 

problem på arbetsplatsen med risk för att exempelvis "såra" andra. Viktoria ger även en historisk 

återblick och uttrycker samtidigt en generell kritik mot personal i omsorgen, hon säger:

"Så att man kan ju säga att mycket när det gäller konflikter känner jag igen redan från, alltså mycket är  

kvar  från  den  tiden  jag  var  tjugo  år.  Så  att  utvecklingen  har  inte  gått  speciellt  bra  för  människan." 

(Viktoria)
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Bland de övriga cheferna återkommer temat om att inte ta tag i konfliktsituationen, Karl  förklarar 

konflikt eskaleringar med att  medarbetare lämnar oenigheten "därhän"  och att problemet därmed 

"bara eskalerar vidare".  Ett led i att de mindre konflikterna inte bemöts och bearbetas upplever 

Sonja beror på att människor är "för lite raka med varann och vi säger för lite" men hon fortsätter 

resonemanget  och  berättar att  "vårdpersonal  är  väldigt  försiktiga"  med  att  påtala  saker  på 

arbetsplatsen och att det därför är ett återkommande problemen inom omsorgen. Konfliktsituationer 

kan även uppstå vid andra former av motsättningar, Carita berättar att personliga konflikter är mer 

allvarliga och jobbigare. Hon beskriver denna mer allvarliga form av konflikt som när medarbetare 

behandlar anhöriga eller kollegor på ett obehagligt och otrevligt sätt. Carita definierar konflikten:

"det är väl det jag tänker kan vara olika nivåer i en konflikt[...]de blev, a men nästan personligt på nått vis.  

Å sättet hon va, det var inte ens någon trevlig person upplevde jag mot mig å kunde inte riktigt acceptera  

det som." (Carita)

5.2.3 Analys

Inom  det  konfliktteoretiska  kunskapsområdet  existerar  det  en  mängd  olika  synsätt  på  vilken 

definition konfliktbegreppet bör få och ha. Rolf-Petter Larsen menar att en del tycker det krävs ett 

ömsesidigt beroendeförhållande för att en konflikt  överhuvudtaget ska kunna uppstå, andra lägger 

stor  vikt  vid  "parternas  skenbara  oenighet  kring  mål  och  motiv"  samt  att  konfliktdeltagarnas 

uppfattning av situationen är av stor betydelse och ytterligare del upplever att interaktionen mellan 

parterna är mest betydelsefull. Att konflikter är närvarande vid varje tillfälle motstridiga handlingar 

äger  rum  (2002,  9).  Samtliga  boendechefer uppfattas  inte  vara  otydliga  i  beskrivningar av 

konfliktbegreppet, de tycks snarare  göra starka kopplingar mellan  konflikt och   interaktionen på 

arbetsplatsen,  vilket tycks  likna delar av Larsens resonemang.  För  cheferna på första linjen tycks 

betydelsen av konflikter generellt innebära att personer har eller har haft en  bristande dialog, samtal 

och kommunikation mellan varandra. Uttryck som vi är "för lite raka med varann" och "För mig är 

en konflikt att, att då har man inte haft en dialog"  förekommer genomgående på  många liknande 

sätt, vilket huvudsakligen ger termen ett mellanmänskligt mening. Boendechefernas definiering av 

konfliktbegreppet som starkt kopplat till kommunikation och interaktion mellan två eller flera parter 

kan även relateras till Lennéer Axelson och Thylefors som menar att "kommunikationsklimatet" på 

en arbetsplats är en vanlig källa för uppkomst av mellanmänskliga konflikter men även samspelet 

mellan medarbetarna (2006, 216). 
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Maltén menar att konflikter kan trappas upp och bli värre om parterna väljer at förtränga eller inte ta 

itu med dem (1998, 146) Det tycks även existera en syn om att konflikter inom omsorgsinrättningen 

kan vara av varierande allvarlighetsgrad. Konflikter som gäller exempelvis "bakom-ryggen snack", 

"vardagsgnabb" och "oliktänkande" är mindre allvarliga men de samtidigt kan leda till djupare och 

allvarligare  konflikter  främst  beroende  på (som nämndes  tidigare) bristande  kommunikation.  I 

klarspråk kan detta innebära att en part känner irritation över en situation men istället för att ta upp 

oenigheten med parterna det berör så pratar personen med andra om problemet. Ekeland menar att 

mellanmänskliga konflikter på en arbetsplats mellan olika parter kan vara mer utmanande "därför 

att de i högre grad är ansikte-mot-ansikte konstellationer"  men mellanmänskliga konflikter anses 

även av Ekeland kunna innebära att andra parter i konflikten används som stöd (Ekeland, 2006, 

100), vilket delvis förklarar de svårigheter som tycks förekomma bland konfliktdeltagarna att kunna 

tala  öppet  om problemen. Simmel  menar  på ett  liknande sätt  att konflikter  med hög intensitet 

förekommer i  mindre grupper där det råder en hög likhet mellan parterna  (Simmel, 1908/70, 41), 

vilket kan appliceras på arbetslag i omsorgen, då dels grupperna tenderar att vara mindre och arbeta 

nära varandra med sin personlighet som redskap men också att samtliga medarbetare styrs av lika 

verksamhetsmålsättningar och lagar. 

Om än intervjudeltagarna vid tillfällen använder termen konflikt upplever jag att deltagarna tenderar 

att  använda andra former av uttryck vid beskrivning av olika konflikter och konfliktsituationer, 

beteckningar som exempelvis "missförstånd" (Sonja och Viktoria), "oenigheter" (Karl), "infekterade 

varianten" (Fanny), "ilska" (Lotta) och dålig "samarbetsförmåga" (Karl). Dessa termer kan kopplas 

till Louis Pondys (1967, 296-320) teoretiska synsätt om konfliktstadier, att konflikter kan ske i olika 

stadier med olika innebörder och svårigheter.  Samtliga konfliktstadier utom den manifesta tycks 

komma till uttryck inom de offentligt drivna boendena som jag besökt, till exempel Karl uttrycker 

sig  på  följande  vis  i  talet om personal  i  konflikter:  "inte  har  förmåga  att  vara  flexibel  i  sin 

samarbetsförmåga", denna tanke kan kopplas till det första stadiet, det latenta, som syftar till att de 

råder stridigheter i målsättningar  (1967, 300) till  exempel samarbete inom en verksamhet. I  det 

andra stadiet, det uppfattande, kan konflikten exempelvis vara uppbyggd på missförstånd vilket kan 

förvärra  läget,  något  som  bekräftas  ske i Sonjas  uttalande:  "dem flesta  gånger  som det  blir  en 

konflikt, så är det ju att det är missförstånd och man pratar inte ut". Chefen Carita ger ett konkret 

exempel  på  det  tredje  stadiet  som innebär  att  konflikten  blir  mer  känslomässig  eller personlig 

(Pondy, 1967, 301f). Hon beskriver en konflikt där många av de berörda parterna tog illa vid sig på 

grund av en anställd, hon berättar att personen var obehaglig och otrevlig med annan personal och 

anhöriga  och  att  konflikten  därför  blev  mer  "personlig",  vilket  indikerar  på  en  känslomässig 
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påverkan där den ena parten beter sig kränkande mot andra. Det sista stadiet är dock inte närvarande 

i någon av chefernas beskrivningar av konflikter, då ingen för fram att det någonsin har förekommit 

fysiska kränkningar eller konflikter mellan medarbetare på arbetsplatsen.

5.3 Upplevelser av konfliktens påverkningar och konsekvenser

De flesta av cheferna har personliga upplevelser om vad konflikter kan innebära för arbetsplatsen 

och de som vistas inom den. Ett antal av cheferna upplever att det märks i klimatet på arbetsplatsen,  

arbetsmiljön beskrivs inte vara densamma och personalen men även de boende påverkas. Detta 

förmedlas exempelvis i följande citat: 

"Jag tycker man kan känna det  bara på klimatet  när  man går in på en enhet där de är en  pågående 

konflikt[...]Det är för tyst eller personalen kan upplevas som ännu mer stressad eller man blir lite vass i  

tonen kanske, å man kör lite sitt eget race." (Lotta)

"Oftast känner man det i luften tyck jag å man kan höra de tisslande och tasslande[...]Arbetsplatsträffar 

kan du få en känsla å du ser vilka som pratar å vilka som styr, de kan folk ändå men du sätter ihop massa  

saker till ett sammanhang" (Carita)

Boendechefernas erfarenheter visar att arbetsplatsen påverkas i olika utsträckning, det är de flesta 

av cheferna eniga om. Däremot råder det delade meningar om vilka konsekvenser konflikterna får 

för brukarna på boendet. Två chefer uttrycker uppfattningar om att  vård- och omsorgsarbetet med 

brukarna påverkas åt ett mer ogynnsamt läge:

"att människor blir på dåligt humör, snäs åt varann och det gör ju också att jag menar, är jag arg och  

irriterad på jobbet när vi då använder vår personlighet i jobbet för att komma ut till de stackars kunderna 

för de är inte lätt om inte jag mår bra[...]de känner dem flesta dementa, man blir mer otålig. Så de är ju  

livsviktigt för oss för att vi egentligen ska få ett bra bemötande är ju att grupper mår bra." (Sonja)

"pratar konflikttermer är ju oerhört energikrävande och nånstans så tappar man ju fokus på vad uppdraget 

är när man hamnar i dem här delarna och de blir ett energidränage utan dess like som skulle behöva  

läggas på patient, kund, brukare istället[...]utifrån de brukarperspektiv som vi ändå ska ha, varför vi är här 

egentligen" (Karl)
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En tredje boendechef ger en mer delad beskrivning, att det kan påverka arbetsplatsen på ett negativt 

sätt men tillskillnad från de två ovanstående cheferna upplever Lotta att det professionella vård- och 

omsorgsarbetet inte påverkas mot det sämre trots konflikter. Hon berättar exempelvis följande: 

"jag tycker att man brukar känna av det och jag kan märka av det framförallt på mina boende som blir  

mer orolig för personal, för dom tycker att  personalen är så stressad eller sånna saker[...]Däremot så 

tycker jag att dem som jobbar här är så pass professionella liksom, jobbet blir utfört, omvårdnaden är  

fortfarande bra, alla får sin medicin, alla känner sig trygga" (Lotta)

5.3.1 Konflikt som något positivt

Trots att  många  av  cheferna  upplever  att arbetsplatsen  och  de  som vistas  inom den påverkas 

negativt  i  olika avseenden på  grund av konflikten eller  konflikterna så  ser  många av cheferna 

konflikten eller konfliktliknande situationer som något positivt och givande för arbetsgruppen och 

arbetsplatsen generellt.  Viktoria  uttrycker att "Egentligen, dem flesta konflikter kan jag nog tycka 

att vi lär oss någonting. Att jag tror att vi behöver konflikter". Karl berättar att  motsättningar och 

oenigheter som leder till debatt är positivt, "de är i debatten man kan oftast vara ganska konstruktiv, 

i alla fall i mina erfarenheter att de är då man hittar de bästa lösningarna" och Sonja upplever att de 

flesta  konflikter  som kan  lösas  leder  "ofta  att  det  blir  bättre[...]alla  växer  ju".  Carita  upplever 

konflikter i huvudsak som något positivt och för fram en arbetsgrupp under henne som länge var i 

konflikt men genom god hantering och ny personalsammansättning löst problemen, hon beskriver:

"de var jätte, jätte tokigt å så kommer nya och så brakar de loss en konflikt, ja men de vart ju till något 

jätte bra. Man löste problemen, dom fick en fungerande arbetsplats" (Carita)

Resultatet  blev  bra för Carita och hon upplever att  personalgruppen idag arbetar mycket bättre 

tillsammans i vård och omsorgsarbetet. Däremot menar hon att konflikten även kan resultera i något 

negativt om personalen efter en hantering "kan ju sluta och så fortsätter det". 

5.3.2 Analys

Inom konfliktteorin förekommer vanligtvis två perspektiv på hur konflikter kan uppfattas, antingen 

ses  konflikten  som  dysfunktionell  eller  som  funktionell.   Ingående  ser det dysfunktionella 

perspektivet konflikter främst  som  en  negativ  kraft  på arbetsplatser  eller  i  arbetslag med  till 

26



exempel sänkt arbetsprestation som följd. Den funktionella hållningen förmedlar en mer positivt 

syn på konflikter och menar att konfliktsituationer bland annat kan resultera i gynnsamma effekter 

på en arbetsplats (Bloisi, Cook & Hunsaker, 2007, 489f och Massey & Dawes, 2006, 1120). Utifrån 

dessa  två teoretiska  resonemang  tycks det  råda delade meningar  hos  de intervjuade cheferna på 

första linjen, om konflikten har en negativ eller positiv betydelse för äldreboendet och de som vistas 

i den. De uppfattningar som cheferna uttrycker visar att konflikter både har en negativ och positiv 

inverkan på arbetsplatsen.  Konfliktens negativa effekter  inverkar  mest på arbetsplatsens  klimat, 

bland annat Karl berättade att konflikter är "oerhört energikrävande och nånstans tappar man ju 

fokus på vad uppdraget är", Sonja talade om de "stackars kunderna" och Lotta uttryckte att brukarna 

kunde  bli  "stressade"  och  "orolig  för  personal".  Berättelserna  visar att  konflikter  kan  påverka 

arbetsplatsen negativt främst genom att personal kan distraheras från sin huvudsakliga uppgift vilket 

är att hjälpa äldre och sjuka människor, men konflikter påverkar även brukarna negativt genom att 

de blir mer oroliga och stressade vilket kan tolkas vara ett "oönskat tillstånd" som kan resultera i 

sämre livskvalité men även försvåra arbetet på avdelningen. Den negativa bilden får dock dela på 

utrymme genom att många av cheferna ändå, trots negativiteten, ser konflikterna som något positivt 

för arbetsplatsen, konflikter är något "lärande", "positivt" och som tillslut leder till en "fungerande 

arbetsplats, vilket överensstämmer med den funktionalistiska hållningen. Ett anledning till denna på 

många sätt motsägelsefulla syn på konflikter kan vara betydelsen av en god konflikthantering, att 

konflikterna i efterhand uppfattas som något positivt eftersom att resultatet från hanteringen ledde 

till ett bra resultat. Mer om konflikthantering kommer i nästkommande analysavsnitt. 

Ett annat sätt att se på konflikters funktion beskrivs av sociologen Georg Simmel som menade att 

samhället  både har  behov av kärlek  och hat,  att  konflikter  kan  vara  något  nödvändigt  för  oss 

samhällsmedborgare  (1908/70, 9).  Mer ingående förmedlar  Simmel  i sitt teoretiska perspektiv att 

konflikter är oundvikligt  men att det samtidigt inte bör uppfattas som något negativt, istället borde 

konflikten uppfattas vara ett tillstånd som kan  förena och binda samman människor i den miljö 

konflikten  utspelar  sig  i,  t.ex.  på  en  arbetsplats  (Simmel,  1908/70,  12).  Med  utgångspunkt  i 

Simmels  beskrivningar tycks  även  boendecheferna se  konflikter  som  ett  naturligt  inslag  på 

arbetsplatsen  då samtliga har  personliga  och olika erfarenheter  av  konflikt i  arbetet.  En del  av 

cheferna bland annat förmedlat av Karl, Viktoria och Carita som menar att det går att skapa något 

"konstruktivt"  av  konflikter  men  också  ett  bättre  arbete  "tillsammans"  på  arbetsplatsen.  Dessa 

uttalanden och många fler kan relateras till Simmels synsätt, vilket kan tolkas innebära att cheferna 

ser konflikter om än med negativa påverkningar som ett fenomen med en positiv funktion som kan 

verka till att ha en harmoniserande och förenande egenskap. En boendechef förmedlar att konflikter 
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kan ta en motsatt dysfunktionell riktning men samtidigt menar Simmel att konflikter mellan grupper 

med hög likhet mellan parterna kan ha högre  intensitet och  djup  (1903/70, 118-131), vilket kan 

tolkas innebär mer långtgående och bagatelliserande konflikter.

5.4 Konflikthantering 

Varje  enskild  chef  har  vid intervjutillfällena fått  svara  på  olika  frågor  rörande  hantering  och 

strategier av konflikter  på arbetsplatsen  (se bilaga  2). Inledningsvis förmedlas att  cheferna i  de 

flesta  fall  kommer  konflikten  till  känna  genom  att  någon  eller  några  ur  personalen besöker 

boendechefen på kontoret, bland annat Viktoria upplever att medarbetare gärna går "till chefen och 

tyck till å lyft bort den där" och Fanny uttrycker att "det ju oftast en som kommer till mig[...]Då får  

man en beskrivning av ett sätt att vara, en situation". Ett annat tydligt och praktiskt exempel på hur 

en vanlig första kontakt med en medarbetare kan se ut vid en konfliktsituation beskrivs av Sonja:

"Det kom in en tjej till mig, en ung tjej, i förra veckan och sa så här: Jag har ont i magen när jag går på  

jobbet. Jaha, varför det? Ja, alltså dom pratar skit om mig bakom-ryggen.[...]Hon är på en arbetsgrupp där 

det är ganska höga krav, hon är själv inte utbildad och kom förra sommaren och det har varit lugnt och jag  

inte hört alltså. Det verkar som om dom tycker att hon har gjort ett bra jobb, för man brukar ju som chef  

få höra om man ska ha samtal. Jag har inte hört någonting och då så kom hon och jag tänkte vad är detta?

[...]För då säger hon rent så här att jag är rädd för en person" (Sonja)

Ovanstående beskrivning visar en kvinnlig medarbetare som vill ta tag i ett problem som existerade 

på en avdelning inom ett äldreboende. Det framkommer dock från en intervju att sådant inte alltid 

är  fallet,  boendechefen  Lotta  upplever att  det  ofta  kan  vara  personal  som uppsöker  henne och 

beskriver pågående konflikter  men medarbetare avslutar samtalet  med att  hon inget får göra åt 

saken. Citatet nedan visar Lottas beskrivning:

"Jag får ju ofta den rollen att jag får höra väldigt mycket, det är ofta personal kommer till mig för att 

berätta saker som har hänt å sen avsluta berättelsen med: fast du får inte säga att det är jag som har sagt  

något. Dom delarna kan göra mig otroligt frustrerad för det innebär att någon kommer och påpekar en  

konflikt för mig men jag får ingenting som jag kan använda för att lösa konflikten" (Lotta)

Under intervjutillfällena och vid granskning av materialet har ett antal olika strategier och stilar som 

boendecheferna använder vid konflikter uppmärksammats, dessa presenteras nedan. 
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5.4.1 Utreda och bedöma

Cheferna beskriver genom olika utsagor att konflikthanteringsprocessen i många fall inleds med att 

starta en form av utredning och bedömning av den  konfliktsituation  och/eller händelse som hon 

eller han har fått vetskap om, bland annat berättar Viktoria att "Ja, då måste jag börja utreda, jag 

måste ju ta in mer fakta och se".  Att inhämta fakta och information anses av många chefer  vara 

viktigt och många belyser  därefter tanken om att varje konflikt är "situationsbundet" och unik,  så 

även  konfliktdeltagarnas  känslor.  Fanny  "agerar"  utifrån  medarbetarnas  upplevelser  och  Karl 

uttrycker exempelvis att situationerna med flera medarbetare oftast inte är så enkel "att det bara 

handlar om en individ[...]de är oftast flera faktorer som påverkar" och Carita säger följande:

"De är ju jätte svårt de här med känslor å upplevelser de är ju jätte individuellt, jag kan ju uppleva en sak  

på ett sätt å du upplever det på ett annat så de är därför mycket jag vill samla mig information" (Carita)

Många av cheferna förmedlar att de måste inta en neutral och objektiv position när de bemöter en 

konfliktsituation och deltagarna i den.  Det upplevs viktigt att  inte ta någon sida i konflikten utan 

istället inhämta information från deltagarna och låta alla komma till tals och få säga sin sak, att så 

brett som möjligt få veta vad som sker eller har skett på arbetsplatsen. Dessa beskrivningar kommer 

exempelvis till uttryck i nedanstående citat:

"det är ju viktigt i ett sånt läge att inte på nått sätt ställa sig på en sida, alltså välja parti, de tror jag är jätte  

viktigt för som jag sa tidigare de är oftast så att de handlar inte om en individ" (Karl)

"Så fort jag får reda på nånting så vill jag ju få reda på bådas syn på saken i och med att oftast så får man 

en ganska nyanserad bild om man får höra från ena parten som är involverad, då vill jag ju höra den andra 

parten också" (Lotta)

"Jag köper inget rakt av, det gör jag inte, utan då analyserar jag lite grann, mycket och ser. Vi ser det ju 

som från ett annat perspektiv [...]man måste ju lyssna in allas upplevelser, för ingen upplevelse är ju fel 

det är de man måste utgå ifrån" (Viktoria)

Boendecheferna beskriver  även  mer  personliga  förhållningssätt  under  den inledande 

konflikthanteringsprocessen,  bland annat Lotta  menar att hon ser  den inledande hanteringen och 

informationsinhämtningen som ett steg i att känna av hur lösningsbenägna konfliktdeltagarna är:
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"sen brukar jag oftast försöka kolla av lite hur benägen är du att lösa de här, om jag stoppar er i ett rum  

samtidigt, riskerar jag att det blir värre eller bättre då?" (Lotta)

Boendechefen Carita  berättar på ett ingående sätt hur hon upplever att den inledande hanteringen 

bör se ut, dels att chefen inte bör "slå på stora trumman", se varje "situation" som unik men också:

"när nån kom med nånting, viktigt hur man bemöter den, asså att man visar att man är intresserad av 

informationen, att man inte negligerar dom eller att de inte är nånting utan att dom får prata av sig och 

man visar att man lyssnar, man tar det på allvar[...]Att man vill höra å så gör man en bedömning" (Carita)

Några få chefer berättar vid intervjuerna om hur det kan gå om arbetet med att bedöma situationer 

inte görs på ett  grundligt och noggrant sätt  innan de går vidare med konflikthanteringen, Lotta 

berättar om ett praktiskt exempel: 

"de var två personer som inte riktigt går ihop personlighetsmässigt, hade pratat väldigt mycket bakom-

ryggen på varann, min kollega tog in dem[...]men det var en som hela tiden gick till personangrepp, vart  

inte alls ett bra samtal  för hon var inte inställd på att kompromissa eller reda ut  nått[...]då borde vi ha 

pratat mer med den personen innan å liksom, hon borde ha fått avreagera sig mot oss" (Lotta)

Fanny ger ett annat exempel på ett bristande bedömningsarbete, det hela gällde ett tidigare arbete 

som chef i omsorgen, då en arbetsgrupp skulle sättas ihop med en annan och det skapade konflikter 

mellan grupperna:

"min beslutsprocess var för kort, jag var liksom inte inne i de här, jo men man kan inte köra tåget för rän 

den siste har klivit på[...]jag bara bestämde att nu gör vi så här. Så jag förstår nu i efterhand att det, det var 

ju ja som la grunden till allt de här, jag hade kunnat gjort det på ett helt annat sätt" (Fanny)

5.4.2 Skicka tillbaka

Vid  genomgång  av  intervjumaterialet  framkommer  det att  många  av  cheferna  väljer  att  "bolla 

tillbaka" eller "skicka tillbaka" personal som uppsöker chefen om konfliktsituationer som kan ha 

uppstått på arbetsplatsen. Fanny beskriver en tänkbar situation som hon kan hamna i:

"Det är ju oftast en som kommer till mig, jag kan inte jobba med Kalle, för Kalle är dum i huvet. Ja, 

okej hur menar du då när du säger att Kalle är dum i huvudet? Då får man en beskrivning av ett sätt  

30



att vara, en situation eller någonting. Då är nästa fråga: Har du pratat med Kalle om det här?[...]Har  

dem inte gjort det brukar jag börja med att uppmana, känner du att du kan göra det här och vad har  

du i sådana fall tänkt säga? Lite grann förbereda inför ett samtal, för dom mår bättre av om jag inte 

lägger mig i, om dom kan lösa det själva[...]så skickar jag tillbaka medarbetaren och om den känner 

sig nog redo" (Fanny)

Fanny uttrycker vid ett senare tillfälle tanken om att i uppmaningen att medarbetaren själv bemöter 

konflikten att hon som chef kan ge råd och stöd till medarbetaren. Fannys tanke är dock inte unik 

bland cheferna på första linjen, samtliga av de intervjuade berättar på liknande vis hur de tenderar 

att skicka tillbaka den eller de personer som för fram en konflikt i ljuset. Viktoria berättar att hon 

vid olika situationer kan agera med att "vi får som bolla" och att hon kan ställa frågor som parten 

själv kan använda för att  förbättra situationen  till  exempel: "har du handlett  på rätt  sätt?", "Du 

kanske måste upplysa?", "Du kanske måste utbilda?" eller "Du kanske måste ge lite grann?". Andra 

redogörelser som framkommer är exempelvis:

"Man tycker ju att den som är ledare ska lösa det, så är det ju förstås men, men jag är nog ganska, jag  

bollar alltid tillbaka" (Karl)

"då tror jag dom har förväntningar att  man ska gå in å styra upp men jag brukar som försöka bolla  

tillbaka.[...]det är steg nummer ett, har du pratat med personen eller inte, har man inte gjort det ja men då  

kanske du måste börja med å förklara hur du känner" (Carita)

"många gånger kan personerna lösa det mellan varann utan att behöva blanda in sin chef[...]Att försöka få 

dom att kan du prata med den här personen å ni löser konflikten mellan varann istället" (Lotta)

Lotta berättar om en erfarenhet när personalen själv fick hantera en konflikt inom personalgruppen, 

hon upplever dessa situationer som positiva och beskriver situationen följande:

"jag tror att personalgruppen får känna att det är dom som har gjort jobbet, att det är dom som har gjort de 

här, de är dom som har vänt sin situation, så det är dom som går stärkta ur den här konflikten." (Lotta)

Det beskrivs av cheferna främst vara två anledningar till att använda denna form av "bolla tillbaka" 

strategi,  den första vilar  på många av  chefernas  framställan och uppfattning om det individuella 

ansvaret vid konflikter. Personal och konfliktdeltagare på arbetsplatsen har ett eget ansvar att ta itu 

med konflikten och försöka lösa den. Karl upplever dels att "nånstans har vi alla ett eget ansvar att 
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ta dialog[...]men du äger alltid ansvaret själv", ett  praktiskt  exempel  som uppdagas från intervjun 

med Karl är när det på hans avdelning jobbade en medarbetare som talade ilsket och negativt till 

annan personal och han förmedlade till de kollegorna på avdelningen att:

"ha förmåga att förklara det. Jag menar när du uttrycker dig på de här sättet då känner jag så här. Annars  

ger du ju inte situationen en ärlig chans nånstans, du kan inte förvänta dig att hon ska förändras om hon  

inte får vetskap om det[...]Ja men kan alla bidra med ett ökat engagemang att ta ansvar så att de inte är en  

individ som ska dra lasset och då kommer ju hon att backa i sitt beteende tänker jag." (Karl)

Sonja upplever på ett liknande sätt vid konflikt mellan två medarbetare att "de är mer dem två måste 

ju prata med varann" och Viktoria känner att när det börjar uppstå friktioner och konflikttendenser 

inom arbetsgrupper eller liknande så har alla "ett eget ansvar i det" hon fortsätter med att personalen 

inte behöver "älska varann, dem vi jobbar med men vi ska kunna acceptera att vi ska kunna göra ett  

bra jobb tillsammans" och "kunna prata med olika åsikter".  Fanny förmedlar att hon kan känna 

liknande vad gäller det individuella ansvaret, hon uttrycker det med följande mening:

"Ibland kan jag tycka, varför ska jag vara och greja i det här, vi är ju vuxna människor visst måste ni  

kunna hitta en lösning. Men det är inte alla som har den förmågan." (Fanny)

Den andra anledningen förmedlas främst av Fanny som upplever att personalen ser negativt på de 

personer som går till chefen och berättar om olika problem och situationer, hon berättar:

"många tycker inte att man ska springa till chefen och skvallra, då blir det ännu större på nå vänster.  Om 

man kan hålla det inom personalen, då upplevs konfliktern som mindre och då behöver jag aldrig säga att  

den här människan var till mig" (Fanny)

Lotta beskriver på ett liknande sätt att det "ofta" kommer personal till henne med beskrivningar om 

konflikter som råder men att de avslutar samtalet med att hon "får inte säga att det är jag som har  

sagt något", att personalen vill vara anonym. 

Två  av  cheferna  som  intervjuats förmedlar  budskapet att  de  har  bollat  tillbaka  parter  i 

konfliktsituationer  men att de  samtidigt vill ha en viss överblick av den formen av hantering och 

vilka följderna blev.  En  anledning till  uppföljning hänvisas  bero på om  konflikten fortsätter och 

andra former av strategier kan vara nödvändiga, exempel på detta förmedlas i följande meningar:
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"Sen så följer jag alltid upp hur gick det? Gick det bra då är det bortstökat får man väll höra efter en 

tid är ni vänner nu, går det samarbeta?" (Fanny)

"ibland kan jag undvika att vara en aktiv del av konflikten, däremot så finns jag alltid med utifrån att 

jag vill veta vad som hänt på min arbetsplats å min personal." (Lotta)

5.4.3  Agera

Den tematiska analysen av textmaterialet visar även på att många chefer beskriver sig som aktiva 

deltagare  i  konflikthanteringen,  cheferna  förmedlar  återkommande  att  de  i  olika  fall  efter 

bedömning av konfliktsituationen direkt konfronterar konflikten och deltagarna i den för att  finna 

en lösning på konflikten. Sonja beskriver det hela som att "ibland känner jag bara att jag måste ta 

det här därför att det finns ingen annan lösning på det hela eller ingen annan ställer upp.".  Fanny 

beskrev i förra avsnittet att hon främst skickar tillbaka medarbetaren, dock kan hon även inta en mer 

agerande och aktiv roll vid en konfliktsituation:

"Känner människan, nä vet du vad? Jag orkar bra inte prata med hon, du måste prata med hon.[...]jag  

försöker först och främst få folk att prata med varann annars att jag får vara med på ett hörn" (Fanny)

Deltagandet  i  konflikthanteringen  framställs  innebära att  cheferna  väljer  att  gå  direkt  till 

konfliktkällan eller till de parter som är inblandade i konflikten. Samtliga chefer ser det som något 

negativt att undvika eller ignorera en konfliktsituation och deltagarna i den, det beskrivs vara bättre 

att direkt ta tag i konflikten och försöka lösa den, detta förmedlas exempelvis i följande citat: 

"jag måste gå till konfliktkällan. Vet jag med mig att någon som har uppfört sig illa då måste jag ta reda  

på, hur upplever den personen sin roll?" (Viktoria)

"Det mest negativa är att ignorera den och låtsas som om det är någon annans problem" (Fanny)

"jag tycker inte om när jag känner att jag har något outtalat eller där det är någonting som inte är löst. Jag 

är inte konflikträdd själv utan har jag någonting att säga, då säger jag det och till den personen" (Lotta)

En annan faktor som berörs av en del boendechefer handlar om att dedikera hanteringen tid, en chef 

uttrycker vikten av "tålamod" och bland annat Karl uttrycker följande:

33



"Jag menar det handlar om att dedikera det tid[...]att man är fysiskt närvarande och att man dedikerar just 

den konstellationen väldigt mycket tid, att man avsätter tid just för dom för att få jobba med frågorna"  

(Karl)

När boendecheferna berättar om hur de hanterar konflikter på arbetsplatsen framkommer ett antal 

olika begrepp i beskrivningarna, bland annat används ord som "medla", samtal, tydlighet, hård m.m. 

I  intervjumaterialet  framförs  en  mängd olika  uttalandena av  cheferna  som främst  kretsar  kring 

tankar om att konflikter bemöts genom dialog, medling eller tydlighet. Tillvägagångssätten är alla 

förekommande i uttalanden från cheferna och beskrivs även vara de typer av strategier som kan 

användas vid konflikter på arbetsplatsen men att de samtidigt kan är beroende av vilken typ av 

konfliktsituation  som  pågår.  Boendechefen  Sonja menar  att  hon  använder  "olika  strategier" 

beroende på vilket "syfte" hon har och Carita menar att det kan se "så olika ut beroende på vad de är 

för konflikt". Lotta beskriver att formerna kan vara "väldigt olika, vad de är för typ av konflikt" och 

att  "man  får  spela  många  olika  roller  beroende  på  vilka  personligheter  som är  involverade"  i 

konflikten. Cheferna uttrycker inte i alla lägen specifikt begreppen dialog, medling och tydlighet, 

istället kan ord som "samtal", "kommunikation", "hård", "tydlig" och mellanläge" men orden flyter 

ofta samman i de beskrivningar som skapas och bildar en form av gemensam innebörd.

5.4.3.1 Dialog, samtal och kommunikation

Alla  boendechefer  som  har  deltagit  i  uppsatsen  förmedlar  att  den  viktigaste  grunden  i  en 

konflikthantering  är  att  använda  dialog  med  konfliktdeltagarna.  Som  i  det  tidigare  temat  om 

konfliktbegreppet visar  boendechefernas upplevelser och  beskrivningar  att  det  främst  är  i 

kommunikationen  det  brister  och  konfliktsituationer  uppstår.  Den  specifikt  termen  dialog 

uppkommer vid ett antal olika tillfällen, dock använder en del av cheferna termer som till exempel 

Samtal,  diskussion och kommunikation.  Viktoria berättar  att hon "jag tror mycket på dialog" och 

Carita  uttrycker  att  kommunikationen är  "A och O vid en konflikt"  och "de är  i  samtalen och 

kommunikationen man kan hitta lösningar". Ytterligare exempel ges  i följande resonemang:

"diskussionen det är jätte utvecklande och det är ju oftast där vi hittar dom bästa lösningarna, då får vi 

vända och vrida på saker, hitta former, jobba fram former så att säga, så oftast är det de absolut bästa." 

(Karl) 

"jag sammankallar att nu måste vi slå oss ned och prata om det här, ni måste rensa luften[...]man ska vara  

konstruktiv, att man kan försöka få personen att se framåt" (Lotta)
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Förutom att många av intervjudeltagarna beskriver dialogen som en viktig del i konflikthanteringen 

upplever en del att kontexten samtalen utspelar sig i  även har en betydelse,  ett sådant exempel 

förmedlar Fanny som upplever att "att alla ska komma till tals", "att skapa ett sånt klimat där alla 

känner att det här kan jag säga" och att hålla samtalen "någorlunda instängt, man ska känna sig 

trygg". Ett annat exempel ger Karl som tycker att klimatet bör vara ett sådant där parterna kan tala 

öppet och ge "positiv som negativ feedback för att kunna jobba med det". 

5.4.3.2 Medling, förhandling, diskussion och kompromiss

En annan  del som beskrivs av cheferna handlar  om medling,  att chefen intar en ställning mellan 

exempelvis två konfliktdeltagare och därefter försöker hantera och lösa konflikten. Sonja talar om 

medlingspositionen som ett mellanläge och menar att "de är mer dem två måste ju prata med varann 

sen får jag hoppas att jag kan hålla ett slags mellanläge" och Lotta förmedlar följande om  medling:

"jag tänker inom det yrket vi, vi har så är det mycket min roll att medla i konflikter. Olika personer i olika 

arbetsgrupper kommer i konflikt med varann" (Lotta)

Likt dialogtermen i förra avsnittet så kan medlingsbegreppet kopplas till andra begreppsuttryck från 

cheferna, bland annat används ord som förhandling och kompromiss. Carita resonerar följande:

"då tänker jag att det kan bli mer en förhandling eller kompromiss, att ja men hur ska vi kunna få de här å 

funka[...]Så de är väldigt olika, vad de är för typ av konflikt tycker jag, att ibland blir det mer medlande,  

förhandlande, hur kan vi se att de ska bli bättre för dig?" (Carita)

En påtaglig del av medlarstilen framhävs handla om att boendecheferna vill inta en mer dold roll i 

den konkreta konfliktsituationen med de involverade parterna, en form av tredje part.  En del av 

detta handlar om som tidigare nämnts (se avsnitt 5.4.2) upplever cheferna att konfliktdeltagarna har 

ett eget personligt ansvar, detta visar sig bland annat i följande citat:

"Det  kan  vara  allt  från  samtal  med  enskilda  medarbetare  till  gruppsamtal  till  trepartssamtal  där  jag  

försöker att inte delta utan bara moderera så att dom inte hugger varann i strupen." (Fanny)

"oftast sitter jag med för att se till så att man inte går till personangrepp, att man faktiskt tar kritiken som,  

man ska vara konstruktiv[...]Att få personerna som är i en konflikt att tänka längre och tänka hur man går  

vidare[...]de är oftast min roll." (Lotta)
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"Utan vi måste försöka hitta vägar och hitta lösning och där måste alla hjälpas åt" (Viktoria)

5.4.3.3 Tydlig och hård

I  boendechefernas  berättelser  om konflikthantering  framhävs  tydlighet  vara  en del  i  processen, 

tanken om tydlighet beskrivs innebära att chefen  hamnar i ett läge i hanteringsprocessen där hon 

eller  han  tvingas  vara mer  tydlig  och "hård".  Vid  vissa  typer  av  konfliktsituationer  eller 

motsättningar så upplever cheferna att det krävs ett mer tydligt och handfast ställningstagande, en 

sådan situation kan exempelvis vara situationer som rör bemötande och omsorg eller lagar. Citaten 

nedan förtydligar detta:

"i vissa konflikter är det ingen förhandling överhuvudtaget utan där finns det bara ett som gäll, speciellt  

tänker jag kring bemötande. Att de är inte okej, så är det de tummar jag int på, att man ska vara sisådär i  

mötet utan vi ska ha ett bra bemötande" (Carita)

"det kan jag säga, det jag gjorde sist på personalträffen[...]man liksom får gå in och nej, vi lever inte upp  

till smittskyddslagen, vart går och tvätta händerna i köket, men de är väl inte tänkt att man ska gå in i 

köket och tvätta händerna om man har varit i vården. Då går man ju rent in och är, och säger det här duger  

inte" (Sonja)

Att som chef gå in i situationer med ett mer tydligt handlande uppfattas av de flesta intervjuade som 

något naturligt och som något en chef ska göra om situationen kräver det. Viktoria berättar "Nä men 

naturligtvis är det situationer där man måste vara lite mer tydlig och liksom påtala"  Att vara den 

mer tydliga och hårda chefen uppfattas inte av cheferna som något negativt utan, det upplevs istället 

vara en  del  av  yrket  som första  linjens  chef,  en  form av  stil  som de  kan tvingas  gå  in  i  om 

konfliktsituationen kräver det. Chefen Sonja uttrycker att "man inte alltid är populär som chef" men 

att "det är inte alltid det man ska vara" och Lotta ger följande beskrivning: 

"De kan ju va en konflikt som händer här också där man inte kan vara pedagogisk i alla lägen, att ibland  

måste man ju bara gå ner och sätta ned foten som chef å de här är inte okej[...]Ibland får man vara den 

förbjudande personen, utifrån att de är en arbetsplats å man ska kunna jobba här å vi har boende som, de  

är deras hem." (Lotta)

Boendechefen Carita ger ett empiriskt exempel vid intervjutillfället där hon utan fundering direkt 

tydliggjorde  och  bestämde  vad  som  gällde  vid  en  djup  konflikt  rörande en  medarbetare  som 
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misskött  sig  på  arbetsplatsen  genom exempelvis  brister  gentemot  anhörig  men  även  kommit  i 

konflikt med Carita själv.  Vid den situationen fanns ingen tanke på förhandling, kompromiss eller 

liknande utan tydlighet i vad som gällde på arbetsplatsen, hon berättar:

"den här lite större konflikten är ett väldigt bra exempel på för där var det, där var det inte ens aktuellt  

med någon förhandling eller kompromiss, utan där fick jag veta å jag gjorde redan bedömningen av den 

här parten av vad som hade hänt, så gjorde jag en internutredning. De var inge snack om saken och 

meddelade den här personen"  (Carita)

5.4.4 Externa aktörer

En del konflikter kan vara stora eller djupa i sin omfattning och en del av cheferna beskriver utifrån 

det hur andra aktörer kan komma att spela en roll vid hantering av konflikter på arbetsplatsen. En 

aktör som använts av en del chefer är den offentliga arbetsgivarens egen kommunhälsa, Viktoria 

beskriver ett scenario på hennes boende:

"vi har alla de möjliga konstellationer, vi har ytterligheter där och vi har ytterligheter där och där har vi ju 

haft inne företagshälsovården och haft, ja dem har ju sina träffar och liksom benar ut det här" (Viktoria)

En del  av deltagarna  har  inte  använt  denna form av extern hjälp vid konflikter  men beskriver 

aktören ändå som positiv och som en trygghet att ha om det skulle förekomma svåra konflikter på 

arbetsplatsen, en av cheferna som inte använt kommunhälsan är Lotta som säger:

"kommunhälsan är också bra, dom ser jag som en extern aktör som jag kan ta in lite mer för undervisning,  

att dom kommer ju gärna in å pratar med arbetsgrupper och ger dom nya tankesätt å liksom inspirerar  

dom[...]men jag vet att dom finns å de är en trygghet" (Lotta)

Två av de intervjuade cheferna ser både fördelar och nackdelar med kommunhälsan som en form av 

konflikthantering, en av cheferna är Fanny som berättar:

"Tog in kommunhälsan till hjälp för att dom skulle få prata mera fritt utan att jag hörde. Handen på hjärtat 

så, nää jag har aldrig känt mig särskilt hjälpt av kommunhälsan, jag tyck int dom är proffs på de dom gör  

men, men bara att få in en utomstående som dom vet, den här kommer inte gå och berätta för Fanny, vad 

har jag sagt, kan ju göra att ordet blir friare, så utifrån det utnyttjade jag dom." (Fanny)
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En annan extern aktör som nämns är  kommunens egna anställda HR-specialister  som  uppfattas 

kunna ge  ett  visst  stöd  vid  konflikter.  Carita  beskriver  aktören  som  "dom  har  koll  på  allt 

arbetsrättsliga å då blir de ju lätt att man tar hjälp med dom" och Lotta beskriver en erfarenhet där  

hon skulle avskeda en medarbetare och i det samtalet tog hjälp av en HR-specialist som kom ut till 

arbetsplatsen, hon beskriver att  aktören "hjälpte mig att ha samtalet, fast förklara varför personen 

fått sparken", hon känner samtidigt att de är ett "jätte stöd" som det går att "bolla tankar med". 

I resonemangen om externa aktörer uttalar  sig  en del av cheferna om andra arbetskollegor, dessa 

former av erfarenhetsutbyten kan dels ske vid möten med andra boendechefer i kommunen, Lotta 

beskriver det på följande vis:

"Sen så har vi mycket träffar med kolleger där man får utrymme att bolla tankar å planer med varann å  

byta erfarenheter å så." (Lotta)

Men resonemanget om kollegor  kan även omfatta de som sitter nära chefen på arbetsplatsen,  till 

exempel en annan boendechef eller  annan personal med andra ansvarsområden inom omsorgen, 

exempelvis hemtjänst. Att ha kollegor i närheten uppfattas som något positivt och som en hjälpande 

funktion i svåra lägen. Carita berättar under intervjun att:

"mycket blir ju att man bollar mycket med, ja, men mina arbetskollegor. Man kan bolla nånting, inte att  

man lämnar ut nån men hur tänker du i den här situationen?" (Carita)

5.4.5 Separera parterna

Ett ämne som inte  finns nedskrivet i intervjuguiden  (se bilaga 2) men som dykt upp vid ett fåtal 

intervjuer handlar om hur boendechefen kan komma att omplacera eller flytta på en eller flera av 

deltagarna i en konflikt, från den enhet eller arbetsplats där hon eller han arbetar på. Exempelvis  i 

citaten nedan beskrivs förfaringssättet: 

"det blir också en del av våran roll, att kan man inte lösa en konflikt så är det ju mitt jobb att lösa det på  

nått sätt även om att de så är att bryta upp konflikten å flytta dom åt två olika håll tillslut" (Lotta)

"man inser att det här går inte att lösa[...]det finns två aktörer i den här gruppen som inte kan jobba  

tillsammans, utan dom måste separeras[...]två stycken tjurskallar, båda har rätt och anser sig ha rätt och  

det blir alltid en konflikt i gruppen, ja men då måste man ibland ta den lösningen" (Sonja)
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Utöver citaten beskrivs förfarandet inte som något vanligt förekommande men anses ändå av några 

som ett alternativ om konflikten inte går att lösa eller om det regelbundet uppstår nya konflikter.

5.4.6 Analys 

Första linjens chefer i denna studie tycks utifrån empirin hantera konflikter på ett antal olika sätt på 

arbetsplatsen.  Betydelsen  av vilken hantering som används  tycks dels  bero på vilken konflikttyp 

som råder, dels vilket djup konflikten har men även vilka som berörs av den. Utifrån det empiriska 

materialet  går det dock att  utkristallisera hur cheferna inom äldreomsorgen hanterar konflikter i 

arbetet och nedan kommer jag att analysera förloppet och processen.  

Utifrån materialet är det tydligt att det inledande skedet, när chefen blir medveten om konflikten, 

har  betydelse  för  den  fortsatta  hanteringen.  Cheferna  framhäver  vikten  av  att  se  varje 

konfliktsituation som  något  "individuellt", "situationsbundet",  "unikt" och  "känslomässigt".  Det 

tycks därför viktigt för cheferna att utreda och inhämta fakta och information för att kunna få en 

sådan "nyanserad" och  bred bild  av  konflikten eller  konflikterna som möjligt,  information som 

sedan  lägger  grunden  för  den  vidare  konflikthanteringen  och  valet av  strategi.  Denna  typ  av 

inledande hantering kan utifrån Pondys teoretiska perspektiv ses som något fördelaktigt och något 

som är en användbar tillämpning vid konflikter. Pondy menar att arbetsledarens tillvägagångssätt 

vid konflikter har en stor betydelse för den slutliga utgången (1967, 319),  att därför få ett helhets 

perspektiv av situationen från olika vinklar kan  tyckas ge  ett bredare underlag för fortsatta  val i 

hanteringsprocessen, istället  för som  exempelvis  Carita uttrycker det "man vill inte slå på stora 

trumman" när  en  konfliktsituation uppstår.  Att  vilja se  konflikten ur olika synvinklar  kan även 

relateras till Larsen som menar att uppfattningen om vad en konflikt är kan skilja sig från individ till 

individ (2002, 9). Detta kan innebära att varje medarbetare ser situationen annorlunda, att som chef 

därmed göra en  neutral granskning situationen från olika vinklar torde  kunna  vara berikande och 

möjliggöra  för  varje  individ att  ge sin  syn på situationen.  Det  kan även tolkas  ge chefen bäst 

förutsättningar för att kunna välja rätt strategi i den fortsatta hanteringsprocessen.

Det går att konstatera att de främst förekommer två varianter av konflikthanteringsstrategier: Skicka 

tillbaka strategin och Agerande strategin. Skicka tillbaka strategin innebär att chefen överlåter eller 

bollar tillbaka ansvaret för konflikthanteringen till de parter som konflikten berör. Maltén kallar en 

situation när en part ignorerar eller undviker en konflikt  för en defensiv strategi  (2008, 175) och 

ignorering av konflikter  beskrevs i Leever et  al. kvalitativa studie vara ett  tillstånd när en part 
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reagerar med att hålla sig borta  från konflikten  och helt undvika att konfronteras med problemet 

(2010, 618). Utifrån dessa teoretiska resonemang kan tillvägagångssättet uppfattas som ett sätt för 

cheferna  att  strunta  i  konflikten,  detta  speglar  dock  inte  i  en  vidare  mening chefernas 

framställningar.  Erfarenheterna från cheferna uttrycker snarare en uppfattning om att konflikterna 

löses på ett bättre sätt om hon eller han inte beblandar sig konkret i konflikten,  bland annat Lotta 

förmedlade att personalen hellre går stärkta ur konflikten.  Ingen av cheferna tycks  samtidigt vara 

rädda för konfrontation, många ser det snarare som en del av arbetet att vara i skottlinjen. Utifrån 

Plocharczyk  så  kan  chefernas  val att  skicka  tillbaka närmare ses  som en  form av åtgärd  där 

arbetsledaren  ämnar  att  engagera  personalen i  konflikthanteringen,  att  chefen  ser konflikten  ur 

andra  perspektiv  vilket kan  medföra att  personalen  engagerar  sig  mer  i  att  lösa  konflikten 

tillsammans och på så vis stärka gruppen (2006, 87). Det kan dock finnas risker med denna form av 

strategi, att skicka tillbaka konflikten kan resultera i ett oförändrat tillstånd och konflikten fortsätter 

därför att parterna inte lyckas lösa den. Det framgår utan tvivel att cheferna ser djupare konflikter i 

vanligaste fall som en följd av att mer ytliga konflikter som eskalerar vidare till något djupare och 

allvarligare. Endast någon enstaka chef upplevde sig ha en fortsatt överblick av hur hanteringen gått 

efter att parten eller parterna skickats tillbaka vilket därmed stärker påståendet om att konflikten 

riskerar fortsätta.  Detta kan även relateras till yrkeskategorin första linjens chef som ofta tvingas 

arbeta under tidspress (Keisu, 2009, 51) vilket kan inverka på att alla situationer inte kan övervakas.

Agerande strategin innebär att chefen engagerar sig i konflikten och hanteringen av den genom att 

konfrontera konfliktdeltagarna,  denna  hantering  kan  relateras  till Leever  et  al. resonemang om 

direkt  engagemang  i  konflikten  (2010,  618) och  samtidigt  stå  i  motsats  till  Malténs  defensiva 

strategi (2008, 175) och Plocharczyk beskrivning av en undvikande strategi (2006, 92), det framgår 

av bland annat av Fannys uttalanden  om att endast konfliktdeltagarna bör konfronteras och  alla 

utomstående  lämnas  utanför.  Det  går  även  att  uppmärksamma  specifika  stilar  som  cheferna 

använder sig av vid den agerande strategin, stilar som kan tolkas vara redskap i hur konflikten efter 

konfrontationen kan behandlas, de två stilarna kallar jag: parlamenteringsstilen och tydlighetsstilen.

Parlamentering  i denna bemärkelse är en beteckning som omfamnar  ett par olika förhållningssätt 

som ofta används tillsammans i hanteringen, däribland: samtal,  medling, förhandling, diskussion 

och kompromiss. Stilen tycks främst användas under möten mellan parter i en social miljö. Stilen 

kan tolkas dra vissa likheter med Matléns resonemang om samverkan mellan parter, där han menar 

att   problemlösande  samtal  och  förhanding i  samverkan är  det  mest  konstruktiva  och effektiva 

tillvägagångssättet  för  att  lösa  konflikter  mellan  parter  (2008,  178).  Parlamenteringsstilens 
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tillvägagångssätt  tycks likna denna form av strategi vid hantering av konflikter, det  är  en stil som 

bygger  på  dialog och medling mellan konfliktdeltagarna och den huvudsakliga meningen är  att 

finna konstruktiva lösningar  på de konflikter som uppstått.   Medling utifrån  empirin och  chefens 

position tycks handla om att moderera samtal mellan en eller flera parter, det kan också innebära att 

försöka finna kompromisser mellan konfliktparterna.  Dialogen bygger på samtal, en öppen dialog 

möjliggör för konfliktdeltagarna att säga sin mening, redovisa sina åsikter och tankar.  Dialogens 

positiva egenskaper genomsyrar de intervjuade chefernas beskrivningar av konflikthantering och en 

arbetsplats i harmoni.  Synen på den stora betydelsen av samtal och medling kan även liknas med 

Leneér Axelson och Thylefors som beskriver att kommunikationen mellan parter i en konflikt bör 

vara uppbyggd på tanken om förhandling och problemlösning för att bäst hanteras (1996, 213). 

Den andra stilen som verkar inom den agerande strategin är tydlighetsstilen och den tolkas vara en 

stil som används när situationen kräver det. Det framgår att vissa former av situationer inte tolereras 

det  kan exempelvis  handla om  situationer när lagar tänjs  på eller  lägen som berör brukare och 

anhöriga.  Chefen  uppfattas  vid  denna  variant  vara  tydlig,  hård  och  i  viss  mån  mer  auktoritär 

gentemot personalen på boendet, det är chefens ord som väger tyngst och det är chefens mening 

som ska  gälla.  Detta  kan  utifrån  Malténs  konflikthanteringsteoretiska  perspektiv  vara  en  form 

förfaringssätt  uppbyggd  av makt  och  tvång där  ena  parten  tvingar  motparten  till  ordning och 

disciplin (2008, 176). Skjørshammer (2001) beskrev i sin studie  att en  tvingande hanteringsstil kan 

innebära att personer i högre hierarkier utövar sin position för att få ett övertag i situationen (2001, 

13f).  Cheferna  uttrycker  inte  någon  tanke  om  att  vilja  skapa  sämre  relation  mellan  sig  och 

personalen, däremot kan tydlighetsstilen vara en form att tydliggöra vad som verkligen gäller och 

hur  det  måste  te  sig  på  arbetsplatsen.  Plocharczyk  menar  samtidigt  att  tvingande  hantering  av 

konflikter  innebär  att  en  av  parterna  är  mer  kraftfull  i  en  konfliktsituation  och  styr  därmed 

hanteringen och dess innehåll men att parten vill behålla en god relation på arbetsplatsen (2006, 91). 

De två stilarna parlamentering och tydlighet tycks dock inte vara statiska i hur de används, många 

av cheferna uttrycker att konflikterna är situationsbundna, vilket kan tolkas innebära att stilarna kan 

variera utifrån vad som har inträffat, hur deltagarna beter sig och hur konflikten vidare utvecklas. 

Ibland anses exempelvis endast en mellanställning vara nödvändig medan det i andra fall tolkas 

vara en situation som inleds med samtal och förhandling men som sedan övergår i att inta en mer  

hårdare ställning.

Ur resultatet framgår det också att två andra former av strategier kan förekomma: Externa aktörer 

och Separation. Bland annat Pondy resonerar kring att vissa konflikter är mer djupa och allvarliga 
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än andra,  han bectecknar främst sådana konfliktstadier som känslomässiga och manifesta (1967, 

300). Detta kan tolkas som om att vissa situationer kan bli alldeles för svåra eller djupa för enskilda 

att klara av, för chefer på första linjen kan detta innebär att andra former av parter kan involveras i 

konflikten.  Utifrån  de intervjuade  chefernas perspektiv innebär detta att antingen använda sig av 

externa aktörer eller  helt  och  hållet  separera de  som  är  i  konflikt  med  varandra.  Ingen av 

strategierna tycks  inte vara  särskilt vanligt förekommande och inte heller eftersträvansvärda, men 

de  förekommer.  De djupa  situationerna  som beskrivits  i  materialet tycks vara  tillstånd som är 

alldeles för svåra för att endast en chef ska kunna hantera dem. Att konflikterna upplevs som svåra 

kan även relateras till Ekelands beskrivning av mellanmänskliga konflikter som han menar oftast är 

mer påfrestande för de inblandade parterna och en social situation som för vissa individer kan vara 

svåra att uthärda (2006, 100). Bland de externa aktörerna nämns kommunhälsan och HR-specialist 

vara de former som föredras, det bör samtidigt påpekas att aktörerna inte i alla lägen explicit går in i 

situationen och inleder en hanteringsprocess utan cheferna menar  samtidigt att  aktörerna  endast 

medför en trygghet i arbetet  genom att finnas,  att  de  vet om att aktörerna finns tillhands och kan 

användas om situationen kräver det eller för rådgivning och tips.

6. Avslutande diskussion

Syftet med uppsatsen var att belysa hur första linjens chefer i offentlig äldreomsorg uppfattar och 

beskriver konflikter  inom arbetsorganisationen samt  undersöka hur första linjens chefer hanterar 

konflikter mellan personal på arbetsplatsen. Detta följdes sedan av frågorna: Hur definierar cheferna 

konflikt  begreppet  och  vilka  personliga  upplevelser  har  första  linjens  chefer  av  konflikt  bland 

personal i  arbetet? Och  vilka  konflikthanteringsstrategier  använder  första  linjens  chefer  vid 

hantering av konflikter mellan personal på arbetsplatsen?

Konflikter 

Resultatet visar att samtliga deltagare i uppsatsen innehar egna personliga upplevelser av konflikter 

i arbetet som chef på första linjen och konflikterna kan främst hänföras till de latenta, upfattade och 

känslomässiga stadierna (Se Pondy,  1967). Resultatet visar även på att det råder en bred samsyn 

bland respondenterna om vad en konflikt är och hur den uppstår i den offentliga äldreomsorgen: Att 

personer har eller har haft en bristande dialog, samtal och kommunikation mellan varandra på  

arbetsplatsen. En  annan  intressant  aspekt  om uppfattningarna  kring  konfliktbegreppet  rör  dess 

utformning,  konflikter  uppfattas  framkomma  i  olika  allvarlighetsgrader,  detta  vållar  dock  viss 
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problematik för cheferna då variationen i vad som anses vara en stor eller liten konflikt variera, 

valigtvis  använder  cheferna andra former av beteckningar  i  denna framställan  som exempelvis: 

"oliktyckande", "oliktänkande" och "oenighet" medan personliga konflikter ses som mer allvarliga. 

Kommunikationen tycks vara den centrala kategorin för cheferna, detta upplever jag framkommer i 

de gemensamma resonemang som förs kring kommunikationens betydelse vid konflikter men även 

vid hanteringen av dem. Däremot upplever jag att den mer svårdefinerade och komplexa sidan av 

konflikter  kommer till  uttryck i  chefernas vidare analys  av själva begreppet,  när är  en konflikt 

verkligen  en  konflikt?  Som det  teoretiska  avsnittet  visar  är  frågan  inte  fullt  klarlagd,  mycket 

kommer till den individuella föreställningen, en risk är dock att en alldeles för hög tröskel till vad 

som är att betrakta som en konflikt, kan ur ett chefsperspektiv innebära att konflikter inte tas om 

hand och hanteras. 

Påverkningar

Ett intressant resultat som framkommit berör upplevelserna om vilka konsekvenser och funktioner 

en eller flera konflikter kan ha på arbetsplatsen. Konflikten upplevs av samtliga chefer, utom en, 

som något positivt för arbetsplatsen, konflikter kan resultera i något konstruktivt för arbetsgruppen 

och stärka gruppen i det dagliga arbetet på avdelningen. Det framgår samtidigt att en majoriteten av 

cheferna  upplever att arbetsklimatet påverkas negativt och att brukarna reagerar negativt genom 

exempelvis ökad stress och oro. Denna dualistiska hållning kan ses som ett tecken på konflikternas 

komplexa innebörd och vad de verkligen ger uttryck för. En logisk slutsats kan vara att cheferna 

enkelt sett drar lärdom från tidigare erfarenheter, att konflikter i slutändan blir till något positivt 

som gynnar hela arbetsplatsen. En annan  konklusion ser jag i chefernas egna livserfarenhet, att 

konflikterna ses som något positivt kan  det  visa på den kunskap, kompetens och utbildning som 

cheferna besitter.  Majoriteten av deltagarna har utbildning i ämnen som berör människovårdande 

och sociala yrken, vilket borde kunna medföra en vilja att hjälpa, behandla och se det positiva i 

svåra situationer med hänsynstagande till inblandade parter.  Konfliktens negativa inverkningar  på 

arbetsplatsen bör  dock  inte  negligeras,  äldreomsorgen  är  en  institution  som kräver  lyhörd  och 

motiverad  personal  för  att  kunna utföra ett  gott  jobb,  om dessa individer  inte  mår  bra eller  är 

irriterade  torde  detta  kunna  spilla  över  på  brukarna,  anhöriga  eller  den  övriga  vårdpersonalen. 

Brukarna  är  vanligtvis  svårt  sjuka  människor,  det  kan  göra dem mer  känsliga  och  utsatta  vid 

situationer av negativ art som till exempel stressig miljö och irriterad personal. Det är därför viktigt 

som chef vara lyhörd i besöken på avdelningarna och kontinuerligt arbeta med personalen för att 

säkerställa ett gott arbetsklimat.
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Konflikthantering 

Den  tidigare  forskningen  om  konflikthantering  bland  första  linjens  chefer  i  offentligt  driven 

äldreomsorg  har  visat  sig  vara  omfattande  och  många  gånger  har använt  kvantitativa  metoder 

använts  (se avsnitt 2.4.1).  Ingen tidigare  forskning har däremot visat på processen för hur första 

linjens chefer inom särskilt boende för äldre hanterar konflikter vid konflikter bland personal på 

arbetsplatsen. Tidigare forskningsarbeten har visat att kvalitativ metod kan producera modeller och 

resonemang kring hantering av konflikter och i dessa arbeten har resultat visat att chefer tenderar att 

undvika eller ignorera konflikter (Skjørshammer, 2001 och Leever et al. 2010). Figuren nedan är en 

bild över den konflikthanteringsprocess som uppmärksammats ur uppsatsens empiriska material:

Figur 3. Processen för konflikthantering hos första linjens chefer inom särskilt boende för äldre 

Resultatet  fann  att  cheferna  vanligtvis  kom konflikten  till  känna  genom att  personal  uppsökte 

chefen på kontoret, denna inledande handling resulterar därmed ofta i hanteringsprocessen första 

steg. Figuren ovan har är konstruerad utifrån de resultatet som framkommit under denna uppsat och 

visar  konflikthanteringsprocessen  för  hur  cheferna  på  första  linjen  hanterar  konflikter  mellan 

personal  på  arbetsplatsen.  Första  steget  i  konflikthanteringen  handlar  om att  cheferna  intar  en 

position som utredare, det anses nödvändigt för chefen att få en sådan bred och nyanserad bild som 

möjligt  av  konfliktsituationen,  vilket  har  visat  sig  spela  en  avgörande  roll  i  den  fortsatta 

hanteringen. När konflikten uppstår och chefen har gjort en bedömning väljer chefen mellan att 

antingen  skicka  tillbaka konflikten  eller  agera.  Skicka  tillbaka  perspektivet  tolkas  inte  vara  en 

ignorering av konflikten utan tycks snarare handla om att chefen vill engagera sin personal och 

samtidigt  påtala  det  personliga  ansvaret,  ingen  antydan  till  undvikande  har  uppmärksammats, 
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snarare  infinner  sig  en  uppfattning  om  att  chefen  inte  alltd  ska  vara  omtyckt.  Detta  är  ett 

anmärkningsvärt resultat i och med att ignorering och undvikande visats sig vanligt förekommande 

som strategi vid konflikter (se Maltén,  2008, 175;  Plocharczyk, 2006, 91-93  eller Skjørshammer, 

2001, 11f). Agerande strategin handlar om att chefen aktivt deltar i hanteringsprocessen, antingen 

genom parlamentering eller tydlighet. Termerna har skapats som samlingsbegrepp då många stilar 

tycks flyta in i varandra och fortgå i en rörligprocess där stilarna kan skifta och ta nya uttryck. 

Parlamentering syftar till att med dialog, diskussion, medling, förhandling och kompromiss uppnå 

en god hantering och slutligen lösning på konflikten. Tydlighetsstilen innebär att chefen tvingas inta 

en  strängare  och  mer  auktoritär  position,  detta  tycks  främst  ske  vid  konfliktsituationer  av 

allvarligare art där främst brukare och anhöriga är inblandade. Resultatet har även kunnat visa på ett 

tredje alternativ till hantering, strategin är ovanlig, men förekommer, därav dess position i figuren. 

Externa aktörer innebär att chefen tar hjälp av externa aktörer främst i form av kommunens egen 

företagshälsovård eller HR-specialts. Slutligen kan en konflikt ha gått så pass långt att parterna med 

tvång separeras från varandra till nya positioner inom arbetsplatsen eller att avsked meddelas, vilket 

dock är en mycket ovanlig åtgärd.  Vid en närmare titt på modellen går det att finna flera likheter 

med  den  litteratur  som  producerats  om  konflikthantering  (se  Maltén  och  Plocharczyk i 

teoriavsnittet).  Inställningen  till  konflikthantering hos cheferna upplever jag visar på ett positivt 

tankesätt, att  exempelvis se kommunikation och medling som centrala angreppssätt i hantering av 

konflikter är något positivt enligt mig. Det signalerar att chefen ser till breda lösningar och till att 

engagera alla parter i konflikten. Att de samtidigt inte viker för att agera vid konflitker är något som 

även sänder ett tydligt budskap till de anställda om en trygg och stabil chef som inte backar för 

svårigheter. 

Styrkor och svagheter

Styrkorna i denna uppsats vilar på att den skiljer sig från många andra kvalitativa arbeten rörande 

konflikter och konflikthantering i och med att den utfördes bland första linjens chefer i offentlig 

äldreomsorg  och eftersom att  uppsatsen har  genomförts  inom en specifik  kommun  har  en unik 

inblick kunnat ges i en annars förbisedd fråga. En annan styrka är att valet av kvalitativ metod har 

medfört en djup inblick i hur chefer resonerar kring konflikter och hanteringen av dem. Uppsatsen 

har dock vissa svagheter, på grund av bortfall har sex av åtta stycken chefer intervjuats vilket kan 

uppfattas begränsa möjligheten till generalisering till andra boenden. Att utföra uppsatsen i offentlig 

sektor kan även medföra vissa svagheter då framväxt av privata bolag i  äldreomsorgen  växer i 

Sverige och chefer i  den privata sektorn kan mycket väl hantera konflikter på ett  annat sätt än 

cheferna i den offentliga.
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6.1 Forskningsförslag

Då forskningen lider brist på kvalitativa arbeten kan det vara värdefullt att utveckla den kvalitativa 

forskningsbasen  inom konflikter  och  konflikthantering.  Det  skulle  också  vara  intressant  om en 

framtida studie om konflikthantering bland första linjens chefer kunde vidga urvalet till  att dels 

omfatta fler individer men även andra kommuner. Ett tredje förslag som borde uppmärksammas är 

de privata vård- och omsorgsbolagen som växer fram i Sverige och hur dessa chefer på första linjen 

ser på konflikter och konflikthantering, då det kan råda skilda kulturer och uppfattningar om detta. 
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Bilaga 1. Brev

Hej!

Jag heter Simon Vesterlund och jag studerar vid Umeå universitet och sociologiska institutionen. I 

vinter skriver jag min magisteruppsats i sociologi med inriktning mot socialpsykologi, syftet med 

mitt arbete är att studera hur första linjens chefer inom offentlig äldreomsorg ser på konflikter i 

arbetet  och konflikthantering.  Jag finner  detta  ämnesområde mycket  intressant  och viktigt  med 

tanke  på  chefens  position  och  verksamhetsansvar.  Med  utgångspunkt  i  detta  ämnar  jag  att 

genomföra ett antal intervjuer där vi diskuterar och samtalar kring ämnena, intervjun beräknas ta 

omkring  1-1,5  tim.  Studien  vilar  på  vetenskapsrådets  etiska  riktlinjer  och  som deltagare  är  du 

anonym. Om du har frågor eller andra funderingar kan du kontakta mig via mejl eller telefon.

Mvh Simon Vesterlund

Mejladress: *****************************

Telefon: ********************************
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Bilaga 2. Intervjuguide

Bakgrund

• Berätta hur du blev chef i äldreomsorgen?

• Hur upplever du arbetet som chef i äldreomsorgen? 

• Hur  känner  du  för  den  position  yrket  innebär,  mellan  personalen  i  verksamheten  och 

tjänstemän och politiker?

• Hur ser du på framtiden?

Personliga upplevelser och definition av konflikter 

• Hur skulle du beskriva en konflikt?

• När skulle du definiera en situation som en konflikt?

• Vilka erfarenheter har du av konflikter iarbetet som första linjens chef?

• Hur upplever du att konflikter tar sig uttryck på arbetsplatsen?

• Hur  känner  du  personligen  ochkänslomässigt  när  det  förekommer  konfliktsituationerpå 

arbetsplatsen?

• Kan du berätta om vilkatyperav konflikter som är upplever som vanligt förekommande på 

arbetsplatsen?

• Berätta gärna hur konfliktsituationer uppstår på arbetsplatsen?

• Hur upplever du förväntningarna på dig som chef vid konfliktsituationerpå arbetsplatsen?

Konflikthantering

• Vad är din roll som chef i konfliktsituationer på arbetsplatsen?

• Skulle du kunna berätta hur du bemöter konflikter i arbetet?

• Om det uppstår en konfliksituation på enavdelning mellan personal, hur skulle du hantera 

situationen?

• Varför skulle du välja den strategin för att hantera situationen?

• Kan du berätta om det finns andrakonfliktsituationerdär du skulle välja en annan strategi för 

att hantera konflikten?

• Hur skulle du beskriva en bra hantering av en konflikt?

• Hur skulle du beskriva en dålig hantering av en konflikt?

• Vad uppfattar du är det viktigaste att tänka på vid hantering av konflikter?
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• Kan du beskriva vilka hjälpmedel du har för att hantera en eller flera konflikter?

• Berätta om du eller dina kollegor har gått utbildning i konflikt och konflikthantering?

Efter konflikten

• Vilken påverkan upplever du konflikter kan ha på arbetsplatsen?

• Kan du beskriva en situation där du upplevt ett bra resultat samt ett dåligt resultat vid en konflikt?

Övrigt

• Är det någonting du skulle vilja tillägga eller ändra?
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