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Sammanfattning 

Konflikter är och har alltid varit en del av människors liv – både det privata och det 

yrkesmässiga. Det är också ett fenomen som aldrig kommer att kunna undvikas helt. Däremot 

kan man lära sig att hantera konflikter och som enhetschef inom en människovårdande 

organisation är det av stor vikt att vara förberedd på att hantera de konflikter som kommer att 

uppstå i organisationen. För att lyckas med detta är det viktigt att skapa sig en förståelse för 

vad det är som orsakar konflikter och hur man bör bemöta detta. Därför är mitt syfte med 

denna studie att undersöka hur enhetschefer inom människovårdande organisationer beskriver 

sin syn på konflikter på arbetet och hur de väljer att hantera dem. Frågeställningarna jag har 

använt för att komma fram till resultatet är vad cheferna beskriver som orsaken till konflikters 

uppkomst, vilka för- och nackdelar som cheferna beskriver med konflikter, samt vilken roll de 

beskriver att de har i konfliktsituationer. Metoden jag har använt i undersökningen är av 

kvalitativ karaktär och jag har sammanlagt gjort intervjuer med fyra enhetschefer inom 

antingen äldreomsorg eller personlig assistans i två olika kommuner. Mitt resultat har visat att 

det finns flera olika orsaker till konflikters uppkomst enligt ledarna. Dessa är 

förändringsprocesser, arbetsbelastning och stress, sjukskrivningar, bristande kommunikation 

och utbildning samt alla de olika personligheter med skilda bakgrund och erfarenheter och 

som ska samarbeta mot ett gemensamt mål. Cheferna har vidare beskrivit hur det både finns 

för- och nackdelar med konflikter. Bland annat pekar de på vikten av att ett problem faktiskt 

lyfts fram i ljuset för att det ska kunna lösas, samtidigt som konflikter naturligtvis kan vara 

energikrävande och i längden påverka de brukare man arbetar med. Ledarna tar vidare upp 

hur viktigt det är att ibland låta sin personal själv försöka lösa de konflikter som uppstår och 

inte som chef lägga sig i det första man gör. 

Nyckelord;  Konflikt, arbetsplats, kommunikation, stress, arbetsbelastning, konflikthantering, 

enhetschef 

 

 

 

      



 
 

"Striving for a conflict-free workplace is a complete 

utopia" 

 

-A qualitative study on how the unit managers in human service 

organizations see the conflict in the workplace and how they choose to 

handle them 

 

 

Abstract 

Conflict is and has always been a part of our lives - both private and professional. It is also a 

phenomenon that can never be avoided completely. But you can learn to manage conflict and 

head of unit within a human service organization, it is very important to be prepared to deal 

with the conflicts that will arise in the organization. To do this, it is important to gain an 

understanding of what is causing the conflict and how to deal with this. Therefore, my 

purpose of this study was to investigate how unit managers in human service organizations 

describe their view of conflicts at work and how they choose to handle them. The questions I 

have used to arrive at the result is what executives describe as a cause of conflict has arisen, 

the pros and cons that managers describe the conflicts, and the role they describe that they are 

in conflict. The method I have used in the study is qualitative and I have made a total of four 

interviews with unit managers within either elderly or personal assistance in two different 

municipalities. My results have shown that there are several different causes of conflict 

emergence as leaders. These are processes of change, workload and stress, sickness, lack of 

communication and education and all the different personalities with different backgrounds 

and experiences and to work together toward a common goal. The managers have also 

described how there are both advantages and disadvantages of conflict. Among other things, 

they point to the importance of an issue actually raised in the light for it to be solved, while 

conflicts of course can consume energy and ultimately affect the users to work with. The 

leaders further addresses how important it is to sometimes let their staff have to try to resolve 

the conflicts that arise and not the head of bed in the first one does. 

 

Keywords: Conflict, workplace, communication, stress, workload, conflict management, unit 

managers 
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1. Inledning, syfte och frågeställningar 

Ordet konflikt definieras enligt Ljungström och Sagerberg (2004, s.11) som någon typ av 

oenighet, sammanstötning eller motsättning. Att det uppstår konflikter mellan människor är 

varken ovanligt eller särskilt förvånande, utan är något ständigt förekommande både i 

människors privata liv och i arbetslivet. Skillnaden med en konfliktsituation privat och 

professionellt är att i en yrkessituation är det av högsta relevans att konflikten verkligen blir 

löst för att arbetet ska kunna fungera.  

Att arbeta som enhetschef inom en människovårdande organisation innebär att man dagligen 

kommer i kontakt med olika typer av konflikter - som chefen har ett slutgiltigt ansvar att lösa. 

Ett helt undvikande av konflikter är omöjligt, men att förebygga deras uppkomst och lära sig 

att hantera dem är en grundläggande faktor för ett fungerande arbetsliv. Om en 

konfliktsituation inte löses finns risken också att de brukare som är i en beroendeställning 

drabbas. För att kunna hantera och lösa konflikter krävs det att man förstår vad en konflik 

verkligen innebär och varför den uppstår. Därför ville jag med denna studie ta reda på vad 

cheferna anser är orsaken till konflikter, vad de ser för, för- och nackdelar med dem samt hur 

de ser på sin roll i en konfliktsituation. 

                                                                                                                                                              

Jag ville alltså bilda mig en uppfattning om hur chefer inom människovårdande organisationer 

ser på konflikter som kan uppstå bland de anställda, samt hur de väljer att hantera dem. Jag 

anser den här studien har hög relevans för området socialt arbete - inriktning ledarskap. Detta 

med tanke på att undersökningen är riktad till chefer som arbetar inom de människovårdande 

organisationerna, i detta fall äldreomsorg och personlig assistans. Jag anser studien viktig 

både för anställda inom sociala organisationer och naturligtvis även för dess chefer då 

konflikter är något som ständigt förekommer på arbetsplatsen. Studien är av kvalitativ 

karaktär och bygger på intervjuer från fyra enhetschefer i två olika kommuner.  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur enhetschefer inom människovårdande 

organisationer beskriver sin syn på konflikter på arbetet och hur de väljer att hantera dem. 

Centrala frågeställningar för studien följer nedan; 

 

1. Vad beskriver cheferna som orsaken till konflikters uppkomst? 

 

2. Vilka för och nackdelar beskriver cheferna med konflikter på arbetsplatsen? 

 

3. Vilken roll vid en konfliksituation beskriver cheferna att de har? 
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Nedanstående text är en beskrivning av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter inom 

området konflikter på arbetsplatsen. Texten har kategoriserats under olika teman som är 

relevanta för kommande resultat. 

2.1 Så beskrivs en konflikt 

Ordet konflikt härstammar från latinets conflictus och betyder enligt Maltén (1998, s.145) 

tvist, sammanstötning eller motsättning. Flera olika forskare beskriver begreppet på olika sätt. 

Ett exempel är Deutsch 1973 i Maltén 1998, s.145; 

”Det föreligger konflikt när det dyker upp oförenliga aktiviteter, dvs. när den ena 

verksamheten blockerar, förstör, hämmar eller på ett eller annat sätt skapar problem för den 

andra verksamheten”.  

Enligt Ljungström och Sagerberg (2004, s.11) är konflikt en definition för oenighet. Hur 

mycket tid och energi som läggs på konflikten har helt och hållet att göra med hur pass viktig 

den är för den enskilde. Detta varierar mellan olika personer, men också mellan olika 

tillfällen. Ljungström och Sagerberg menar vidare att en dålig dag kan en viss situation bli 

mycket mer laddad än vad den hade blivit på en bra dag för samma person. Detta handlar 

också om vilken personlighetstyp man är, samt den egna energin. En del människor har så 

kallad kort stubin där energin snabbt laddas upp och också lika snabbt laddas ur, medan andra 

håller den negativa energin inom sig länge. Det är när dessa olika personlighetstyper, energier 

och dagsformer ska förenas som det kan uppstå konflikter. Ibland lär vi oss hantera varandra, 

ibland inte. 

Vad som också har stor påverkan på konflikterna är ens egen syn på tillvaron och hur mycket 

kontroll man känner att man har över denna. Även den egna fantasin påverkar och hur man 

uppfattar signalerna från människorna i sin omgivning. Om man i grunden tror att en viss 

person vill något illa, så automatiskt tolkas allt som denna gör på ett negativt sätt. Precis som 

att vi ibland fyller i själva och drar våra egna slutsatser om det saknas tillräckligt med 

information. Ett exempel som Ljungström och Sagerberg (2004 s.12) tar upp på en situation 

där konflikt kan uppstå är om man har olika syn på hur viktigt något är. Skulle exempelvis 

den ena parten nedvärdera situationen med en simpel kommentar som att ” det är inte så 

viktigt” är detta något som kan bli laddat. Den andre kan rentav tolka det som att ”jag är inte 

viktig” (Ljungström och Sagerberg 2004, s.12). 

2.2  Ostrukturerad organisation 

Konflikter som uppstår på arbetsplatser beror inte alltför sällan på organisationsstrukturer och 

en osäkerhet kring dessa. Detta menar Rubenowitz (2004, s.238) och pekar vidare på att det 

exempelvis kan handla om vems ansvarsområdet är och vad målen säger. Anledningen till att 

sådana här problem uppstår beror i sin tur på att till exempel en förändring inom 

organisationen är på gång och då får många medarbetare ett stort behov av att bevaka sina 

egna intressen. Man försöker även att skjuta fram sina positioner så långt som möjligt. Detta 

kallas då för att man ”testing the limit game”. Detta kan göra att utvecklingen låser sig och 
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istället för att fokusera på sakfrågorna är de anställda främst intresserade av sin egen situation 

på arbetet och glömmer bort att fokusera på organisationens egna mål. Ju större bristen på 

kommunikation är desto större är också risken att den här typen av problem uppstår 

(Rubenowitz 2004, s.238). Även om detta fungerar är det dock inte alltid en självklarhet att 

konflikterna kan lösas. Om det finns underliggande orsaker som till exempel andra egna 

behov och avsikter hos den anställde kan det bli svårt att finna en lösning (Rubenowitz 2004, 

s.238).  

2.3 Kommunikation och arbete 

Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2005, s.17) kallas ofta vårt moderna samhälle för 

organisationssamhället. Detta för att det är uppbyggt av olika slags organisationer där 

kommunikationen är en grundläggande förutsättning. Kommunikation krävs för att en 

organisation ska kunna skapas, existera och slutligen också kunna utvecklas. Man kan med 

andra ord sätta likhetstecken mellan organisation och kommunikation. Vidare förklaras just 

varför kommunikationen är så viktig. Enligt Heide mfl (2005, s.19) är anledningen att alla 

organisationens medlemmar ska få en kunskap om organisationens mål. Det är också viktigt 

att de förstår dessa och har accepterat dem så att målen också kan översättas till handling. Det 

är chefens ansvar att målen nås. Kommunikationen är alltså en stor ledningsfråga. Även rent 

individuellt är kommunikationen viktig. Det är när vi kommunicerar som vi samordnar 

exempelvis aktiviteter, skapar en förståelse och förutsättningar för arbetet mot ett gemensamt 

mål. Man kan alltså säga att kommunikation är grunden för alla typer av sociala relationer 

(Heide mfl 2005, s.19). Även då kommunikationen anses som mycket viktig är det inte sällan 

som denna upplevs som ett problem på arbetsplatser (Heide mfl 2005, s.20). Så vad beror då 

egentligen kommunikationsproblemen på?  Heide mfl (2005, s.20) menar att en stor anledning 

till kommunikationsproblemens uppkomst är att kommunikationsfrågorna inte har särskilt hör 

prioritet. Många gånger är cheferna utbildade till exempel ekonomer, tekniker eller 

sjuksköterskor och har rekryterats direkt från verksamheten. Inom den privata sektorn består 

utbildningen i ledarskap och kommunikation ofta av privata kurser och liknande medan den 

inom den offentliga sektorn är kompetensen mer bristfällig, vilket gör att det finns en övertro 

på att kommunikationen fungerar helt av sig själv (Heide mfl 2005, s.20). 

2.4 Förändringar 

Tidigare såg man förändringar som ett slags mellanspel i stabilt arbetsliv. Idag tycks detta 

däremot vara ett naturligt tillstånd (Axelsson och Thylefors 2005, s.181). Axelsson och 

Thylefors menar vidare att även då förändringar kan vara både utvecklande och skapa 

utmaning så blir det också ofta en påfrestning. Detta om det exempelvis sker kraftiga 

ekonomiska nedskärningar samtidigt som arbetsbelastningen ökar. Även då förändringar 

kanske inte alltid är totala kan dess konsekvenser ändå bli väldigt dramatiska. Särskilt i de fall 

som det handlar om strategiska förändringar och omstruktureringar så som avveckling. 

Konsekvenserna här kan till exempel bli arbetslöshet, långtidssjukskrivningar samt 

förtidspensionering (Axelsson och Thylefors 2005 s.181-182). 

Självklart sker det även personliga förändringar hos de anställda, så kallade 

slummerförändringar som successivt växer fram. När de väl slagit ut i full blom börjar de 

påverka själva arbetet.  På dess beteenden finns olika exempel. Någon kanske har börjat 
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trappa ner på det hundraprocentiga engagemanget och ansvaret. Om då detta handlar om en 

chef får detta naturligtvis väldigt starka konsekvenser. Någon kanske istället börjar bli 

uttråkad av arbetsuppgifterna och någon annan kräver mer utmaningar vilket gör att denna 

person börjar ta mer plats, leker minichef och kan uppfattas som irriterande av övriga 

anställda. Denna typ av växtvärk förekommer hela tiden i grupper och i den flexibla 

arbetsgruppen finns det också beredskap för detta menar Axelsson och Thylefors (2005, 

s.181-182). I en mer rigid och sluten grupp upplevs istället samma typer av förändringar som 

hotande och störande menar man vidare. Om den personliga förändringen blir så pass stor att 

ramarna upplev som allt för trånga leder ofta detta till ett byte av arbete. Det kan också bli 

motsatt effekt. En anställd som genomgår en kvalificerad utbildning där dess självkänsla och 

kompetens stärks ger gruppen istället en utveckling (Axelsson och Thylefors, 2005, s.184). 

2.5  Stress 

Det talas ofta om att vi utsätts för alldeles för mycket stress i vårt moderna samhälle. Dock är 

stress inget nytt utan har funnits hos djur och människor i alla tider. För stenåldersmänniskan 

var stress ett grundläggande fenomen för överlevnad. Om han eller hon exempelvis blev hotad 

av ett farligt djur var han eller hon tvungen att fort fly därifrån eller bereda sig på kamp. När 

detta skedde började hjärtat pumpa snabbare, andningen ökade och musklerna förberedde sig 

på aktivitet.  På precis detta sätt reagerar också våra kroppar idag, trots att vi inte särskilt ofta 

är hotade till livet. Människan har helt enkelt inte hängt med i den snabba sociala och tekniska 

utvecklingen som skett de senaste åren och när vi utsetts för dagens typ av stress reagerar vår 

kropp på exakt samma sätt som uråldersmänniskan gjorde (Assadi och Skansén 2000, s.11). 

Stress behöver dock inte alltid vara negativt. Människan mår bra av att känna en viss mått av 

stress, till exempel inför ett prov eller en viss arbetssituation som gör att man blir extra laddad 

och skärpt. Detta är så kallad positiv stress. Problem uppstår när man inte får tid för 

återhämtning.  Får man inte ordentligt med vila bränns de fysiska och psykiska krafterna ut. 

Om man utsätts för stress som är intensiv, upprepande eller varar under en längre tid bryts 

kroppen ner både fysiskt och mentalt och den positiva stressen förvandlas istället till känslor 

av att vara jagad och av otillräcklighet. Negativ stress har istället uppstått. Om detta går för 

långt kan det leda till svårare fall så som hjärtinfarkt, ångest och depression. Man kan också få 

problem med minnet, dra förhastade slutsatser samt blir mycket lättirriterad. Detta i sin tur 

ökar risken för att göra misstag (Assadi och Skansén 2000, s.12-13). 

Utbrändhet (arbetsrelaterad överansträngning) är ett ord som under senare år ökat allt mer i 

vårt samhälle. Ordet i sig innebär överkrav och påfrestning under lång tid. Ursprungligen är 

ordet förknippat med anställda inom vårdyrket. Forskaren Christina Maslach i 

Organisationspsykologi och ledarskap (Rubenowitz 2004, s.227-228) menar att stress i 

arbetet i vissa fall kan leda till en känslokyla och känslomässig trötthet inför klienterna eller 

patienterna. Slutligen kan detta i sin tur vidare leda till sänkt tro till sin egen 

prestationsförmåga samt till depression och handlingsförlamning. Tidigare användes just 

ordet utbrändhet som en vanlig diagnos vid sjukskrivning, utan att man kopplade ihop 

sambandet mellan stress och känslokyla inför klienter eller patienter. Maslach menar att man i 

stället bör använda ord som är bättre definierade för symptomen så som ångest, depression 

eller just arbetsrelaterad överansträngning. Detta kan också vara av fördel då det inte leder till 
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ett individförankrande ursprung utan att fokus istället läggs på arbetssituationen. Genom att 

använda detta begrepp blir det också enklare att vidta åtgärder på arbetsplatsen för att riskerna 

för ohälsa ska kunna minska. I de flesta fall har det också visat sig att de människor som fått 

just diagnosen ”utbränd” har tillfrisknat och kunnat återgå till tidigare arbetsuppgifter 

(Rubenowitz 2004, s.228). 

 De ständigt ökande kraven som existerar i livet och på arbetsplatsen kan leda till att de 

avkopplande inslagen på arbetet försvinner. Det är när de informella mötena upphör som 

arbetsledningen och de anställda slutar att lyssna på varandra. Om inte heller ledningen har tid 

eller ork att uppmuntra och stödja personalen befinner sig arbetssituationen i ett riskläge. I 

vissa fall är detta också grunden till omsättning av personal och arbetsledare på arbetet.  Sker 

ingen öppen dialog, trots oro och irritation på arbetsplatsen kan detta vara av mycket dålig 

karaktär och leda fram till en slags urladdning bland personalen. I svårare fall kan det gå så 

lång att mobbning eller kränkning uppstår (Eriksson, Olivestam, Thorzén och Thorsén 2004, 

s. 29). 

2.6  Rigiditet och flexibilitet  

Även om de yttre förutsättningarna är de samma kan olika personligheter reagera helt olika på 

samma situation. Dessa olika personlighetsdimensioner har att göra med den psykiska 

mognaden och förmågan att samarbeta och kallas för rigiditet och flexibilitet. Detta är 

extrema motpoler till varandra och rigiditet innebär ett väldigt starkt motstånd till 

förändringar av olika slag (Rubenowitz 2004, s.239-240). Bakom detta finns en rädsla för att 

tryggheten ska hotas och därmed skapar man ett extremt ordningssystem, där man exempelvis 

kategoriserar människor i överlägsna och underlägsna, överordnade och underordnade. 

Motsatsen till detta är flexibilitet. En flexibel människa har istället en stor öppenhet inför nya 

impulser och en väldigt bra samarbetsförmåga samt en stark empati för sin omgivning. Den 

extremt rigida personen har ett väldigt stort behov av att få bekräftelse på uppskattning, 

särskilt hos betydelsefulla personer. Man vill väldigt gärna veta att ”jag har rätt”.  Den 

extremt flexibla personen däremot har en självkänsla som helt går ut på att känna en trygghet i 

sin egen kompetens. Ovan nämnda varianter är exempel på extremtyper av människor och de 

allra flesta ligger någonstans mitt emellan. Men ju närmare en person är åt det rigida hållet 

desto större är risken att det är en konfliktbenägen människa. En sådan här person upplever 

andra mer flexibla människor, samt förändringar som sker som ett hot. Detta är en person som 

också bygger sitt resonemang på att ”det är bättre att få rätt än att ha rätt”. Med ovanstående 

text kan man sammanfatta att det är väldigt viktigt att även se till personligheter när man går 

in i en konflikthantering och inte enbart de organisatoriska förutsättningarna (Rubenowitz 

2004, s. 239-240). 

2.7 Därför är konflikter bra 

Det finns ungefär lika många uppfattningar om världen som det finns människor. Alla har sin 

egen upplevelse av universum.  Detta gör också att olika situationer ser olika ut hos varje 

enskild person och alla har sitt eget sätt att se på saker och ting. Den egna upplevelsen kan 

göra att en situation blir tät och konflikträdd då man är engagerad och kämpar för sin egen 

sak. Det är inte heller säkert man inser att detta är en konflikt.  I en arbetssituation är det 

tydligt att de olika åsikterna och synsätten måste mötas. Det behövs också olika 
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personligheter och varierande kompetens för att skapa en bra helhet. Pådrivare och 

kvarhållare behöver möta varandra för att förslagen och idéerna ska bli så genomarbetade som 

möjligt. Detta menar Ljungström och Sagerberg (2004, s.14). Vidare tar man upp relevansen 

av att ha genomgått en konflikt och tagit sig ut på andra sidan.  Man har till exempel lärt sig 

mycket om sina egna och andras styrkor och svagheter. Tryggheten med den aktuella konflikt 

partnern blir också större då man tillsammans lyckats komma fram till en lösning och vet vart 

”man har varandra”.  Ett vanligt uttryck i konfliktsammanhang är ”kris och utveckling” och 

med detta menas möjligheterna till att utvecklas i ett krissammanhang (Ljungström och 

Sagerberg 2004, s.14). 

Att leva i ett sammanhang där oenigheter inte existerar innebär vissa risker. Ibland kan man 

höra människor beskriva vänskapsrelationer eller arbetsplatser som är fria från konflikter.  

Även då det går att ha lugnare perioder utan större åsiktsskiljaktigheter så kommer det då och 

då ibland uppstå konflikter. Detta är något som också är nödvändigt. En helt konfliktfri 

arbetsplats är snarare ett tecken på oengagerade medarbetare, åsiktsförtryck eller 

maktmissbruk. Konflikter är istället en del av livet och av arbetet. Ett sunt tecken på en 

arbetsplats där det råder engagemang, frihet att tänka, tala och reagera är att det då och då 

uppstår konflikter. Självklart innebär detta att man inte att man ständigt ska bråka om 

småsaker. Sverige och den svenska kulturen är inte känd för öppna konflikter. Många i den 

äldre generationen lever fortfarande efter det lutherska arvet att man ska ”tiga och lida”. Detta 

kan istället riskera att leda till att man inte säger ifrån utan istället ”vänder andra kinden till” 

vilket naturligtvis gör att man får problem med att hantera den öppenhet och kritiska 

förhållningsätt den yngre generationen idag ofta besitter (Ljungström och Sagerberg 2004, 

s.15). 

2.8 Chefer och konflikter 

Som chef har man huvudansvaret för den aktuella organisationen eller gruppen och där med 

tillkommer också ansvaret för arbetsmiljö och konflikter. Chefen är den som förväntas ta 

ansvar för den positiva eller negativa utveckling som sker på de olika arbetsplatserna och 

måste därför hänga med i utvecklingen. Viss information om det som händer får chefen 

genom exempelvis samtal med sina medarbetare. Dock är det inte alltid de anställda är öppna 

mot chefen och utvecklingssamtal sker inte heller varje dag. Enligt Larsen (2002, s.59) måste 

man sätta sig in i den litteratur som finns att tillgå om konflikter. Dock är det viktigt att skaffa 

sig en egen kompetens utanför detta. Med detta menar han att man ska använda sig av 

”kognitiva konflikter” på ett konstruktivt sätt så att de inte förstoras onödigt mycket. Man 

måste samtidigt besitta kunskap nog att kunna hantera och förebygga svåra konflikter som i 

vissa fall också är skadliga för arbetsplatsen. Författaren menar vidare att även då du som chef 

har ansvaret för arbetsmiljön så finns det inte alltid anledning att ingripa. Om chefen märker 

att folk trivs bra, produktionen fungerar, det förekommer normal sjukfrånvaro och 

kreativiteten är god finns det ingen anledning att göra något. Överfokuserar man på något som 

kanske inte egentligen är så viktigt ser man till slut konflikter överallt och börja handla efter 

detta (Larsen 2002, s.59). Man väljer alltså att hantera konflikten eller situationen. Att hantera 

en konflikt är inte samma sak som att lösa den. När man hanterar den sker detta medvetet eller 

omedvetet. Man kanske väljer att inte bry sig om den alls - låtsas som att den inte existerar 
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helt enkelt, man kanske lever vidare med den eller så löser man upp den på ett eller annat sätt. 

Detta är alltså hur man väljer att hantera en konflikt. Löser man däremot en konflikt är detta 

en annan sak. Till att börja med måste alla de inblandade ha viljan att komma fram till en 

lösning. Man kan aldrig tvinga någon att lösa en konflikt. Men genom att ha en vilja att lösa 

upp konflikten finns det stora chanser att detta blir möjligt. Skulle så inte vara fallet, att någon 

part sätter sig emot, blir det självklart ett problem. Särskilt om det handlar om en konflikt som 

finns på en arbetsplats (Ljungström och Sagerberg 2004, s.16). 

Som chef måste man dock noga vad som händer på arbetsplatsen och ”ha koll” även om man 

väljer att stå passiv. Det är inte alltid som en konflikt försvinner av sig själv. Enligt Larsen 

(2002, s. 59-61) är det av vikt att som chef närma sig en eventuell konflikt på ett så kallat 

”mjukt sätt”, vilket innebär att man inte ska storma in till att börja med, utan avvakta och 

lyssna till de inblandade i konflikten. Har konflikten däremot gått för långt måste man 

självklart som chef gripa in i diskussionen. Några tecken på ”gripa in signaler” är om 

kvaliteten sjunker, sjukfrånvaron ökar, omsättning av personal ökar, människor isolerar sig 

eller om det förekommer mobbningstender. Det är då chefens direkta ansvar att ingripa 

(Larsen 2002, s.59-61). 

1. Metod 

I följande kapitel beskriver jag tillvägagångssättet av min studie. Här redogörs för vilka 

personer jag intervjuade och hur urvalet gick till. Jag genomförde först intervjuerna och 

utefter den insamlade teorin analyserades denna med hjälp av tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter som jag ansåg relevanta för mitt syfte.  Slutligen tar jag också upp 

de etiska övervägandena som är viktiga för den här typen av studie.  

3.1 Urval, datainsamling och procedur 

Jag har använt mig av ett strategiskt urval och valt att intervjua fyra enhetschefer på fyra 

skilda arbetsplatser inom två olika kommuner. Dessa hade ansvarsområden inom antingen 

äldreomsorg eller inom personlig assistans och hade alla varierande ålder, utbildning och 

arbetslivserfarenhet. Det var via kontakter som jag fann mina respondenter som alla var 

kvinnor. Kraven för urvalet var att respondenterna skulle arbeta som enhetschef eller 

motsvarande inom människovårdande organisationer i en kommunal verksamhet. 

Anledningen var att jag behövde göra ett urval och valet föll just då på ledare inom 

kommunen. Föreliggande undersökning bygger på en kvalitativ metod och intervjuerna är 

gjorda av semistrukturerad karaktär. 

Intervjuerna utfördes enskilt med varje person på respondentens arbetsplats. En del som 

Denscombe (2009, s.367) tar upp är att det är viktigt att forskaren, i detta fall jag, ser till att 

hålla sig så neutral som möjligt och inte har egna fördomar. Detta menar han, innebär 

självklart ett hinder i forskningen och processen skulle i sådana fall bli snedvriden. Jag hade 

inför intervjuerna även förberett en intervjuguide med frågor relevanta för mitt syfte. Dock 

var min tanke att mötet skulle kännas mer som ett avslappnat samtal för att jag skulle få ut så 

mycket som möjligt av mina intervjuer. Alla samtal spelades in och vissa stödanteckningar 
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gjordes som en säkerhetsåtgärd. Efter att varje intervju var utförd transkriberades denna. 

Enligt Denscombe (2009, s.367) ska ”forskarens förklaring av data komma ur en mycket 

noggrann läsning av data.” Efter att mina intervjuer var färdigställda och transkriberade hade 

jag ett bra underlag att arbeta med. Utefter detta underlag kunde jag sedan fördjupa mig i den 

tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna där man enligt ovan nämnda 

författare ska låta de olika begreppen, hypoteserna och generaliseringarna röra på sig och 

jämföras med den insamlade datan, vilket jag också valde att göra. 

Jag har i efterhand fått kontakta ett par av mina respondenter för ett uppföljande samtal 

angående en del oklarheter. I övrigt har intervjuprocessen fungerat bra och jag har fått mycket 

material att arbeta med. 

3.2 Analys 

Enligt Jacobsson (2009, s.17) finns det väldigt många olika åsikter kring hur undersökningen 

ska presenteras empiriskt och teoretiskt.  En modell säger att empirin ska stå för sig och teorin 

för sig. När man skriver på detta sätt krävs det att dessa två integreras i ett särskilt 

diskussionsavsnitt. En annan modell är att från början koppla samman teori och empiri. 

Fördelen med att skriva på detta sätt jämförelsevis med det första kan vara att man slipper 

upprepningar menar han. Jag har i min studie just valt att koppla ihop analys och resultat. 

Anledningen till detta är att precis som ovan nämnda författare tar upp slipper man 

upprepningar. Dessutom blir ihopkoppling mellan teori och empiri tydligare när man gör på 

detta sätt. Man får en bättre översikt av resultaten i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkterna, anser jag. 

3.4 Etiska överväganden 

Enligt Jacobsson mfl (2009, s.15-16) finns det fyra viktiga etiska krav att ta hänsyn till. Dessa 

är; öppenhetskravet, självbestämmandekravet, konfidentialitetskravet och autonomikravet och 

är framtagna av forskningsrådet VR- vetenskapsrådet. Öppenhetskravet innebär att forskaren 

har skyldighet att om det uppstår känsliga situationer, informera och finna samtycke hos de 

berörda parterna. Självbestämmandekravet betyder att de som medverkar i undersökningen 

ska ha rätt att själv bestämma villkoren för sin medverkan, allt för att undvika en 

beroendesituation mellan forskaren och föremålen för undersökningen som i detta fall då 

handlar om intervjupersonerna. Konfidentialitetskravet innebär helt enkelt att de inblandade 

ska förbli anonyma och personuppgifterna ska hanteras säkert. Autonomikravet betyder att 

man skyddar de insamlade uppgifterna och dessa ska inte användas till annat än den aktuella 

undersökningen (Jacobsson mfl 2009, s.16). Ovanstående kriterier är något som också 

respondenterna blivit informerade om av mig innan intervjuernas utförande. Jag anser mig 

därför ha följt ovanstående forskningshänvisningar på ett riktigt sätt. Alla intervjuer har 

självklart varit frivilla för respondenterna och personuppgifterna har också behandlats med 

anonymitet. Detta med tanke på att det till viss del är ett känsligt ämne som berörs och några 

av ledarna ville inte ställa upp med sina namn och uppgifter. Det som istället framgår i min 

studie är enbart utbildning och att man arbetar inom antingen personlig assistans eller 

äldreomsorg.   
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3.5 Metoddiskussion 

 Som jag tar upp tidigare i den här texten är det alltså en kvalitativ metod jag har valt att 

använda mig av. Att göra intervjuer på det här sättet känns helt klart mer relevant för mitt 

syfte. Anledningen till detta är att jag vill skapa en djupare förståelse för det berörda ämnet 

och det anser jag också görs på bästa sätt genom den kvalitativa metoden. Jag menar alltså att 

jag kommer djupare in på fenomenet konflikter och konflikter på arbetsplatsen genom att föra 

ett intervjusamtal med mina respondenter. Jag får genom samtalet en bättre kunskap och 

förståelse för hur enhetschefer ser på konflikter och hur de gör sina val i olika 

konfliktsammanhang. Att jag valde att använda mig av just fyra stycken respondenter till min 

studie var att jag ansåg mig ha tillräckligt med material att arbeta med efter dessa fyra samtal. 

Det var helt enkelt ett avgränsningsval. Även min inriktning till just kommunala verksamheter 

var ett sätt att avgränsa min studie. Att det enbart är kvinnor som intervjuas var dock inget 

medvetet val utan beror på att det helt enkelt främst är kvinnor som arbetar inom denna 

yrkeskategori. Hade man gjort intervjuer även med män kan man tänka sig att resultatet hade 

visat annorlunda.  Det var inte heller ett medvetet val att det just var ledare som arbetar inom 

personlig assistans och äldreomsorg utan mitt krav var att det skulle handla om 

människovårdande organisationer och att det då just föll äldreomsorg och personlig assistans 

var en tillfällighet. 

Det som kan vara problematiskt vid den här typen av studie är att man till exempel inte har 

några tydliga och klara siffror man kan gå tillbaka och peka på. Man kan exempelvis inte 

säga; ”100 personer svarade ja eller nej på den frågan”, och sedan använda siffrorna i diagram 

och så vidare. Metoden jag ska använda mig av handlar mer om ett möte, ett slags förtroende 

mellan intervjuaren och respondenten där det är viktigt att jag som intervjuare försöker inta en 

så neutral roll som möjligt för att undersökningen ska bli så rättvisande som möjligt. En av de 

största fördelarna jag anser med den här metoden är att jag själv är med och ser min 

respondent. Jag kan ta del av kroppsspråk, ett visst rörelsemönster, betoning och röstläge till 

exempel. Jag är alltså närvarande rent fysiskt när datan samlas in. Detta ser jag som en stor 

fördel då jag anser att det inte enbart är viktigt vad någon säger, utan också hur det sägs. Jag 

har också därför valt att ha med delar av detta i transkriberingen. Om någon respondent till 

exempel suckar, pausar eller kanske låter stressad eller extra glad är det är något jag då har 

reflekterat över. Dock är det även viktigt att jag ställer mig kritisk även till detta och väger för 

och emot, då det här är min egen personliga uppfattning om någonting. Det kan vara av vikt 

att reflektera över ovan beskrivna fenomen, men det är också viktigt att jag behåller 

neutraliteten i samtalet och försöker att vara opartisk i sammanhanget. 

Tre av fyra respondenter var mer pratsamma medan den fjärde fick man arbeta lite mer med 

för att få igång samtalet, men på det stora hela kompletterade olikheterna ändå varandra. Som 

jag tidigare också nämnt fick jag göra en del tilläggande intervjusamtal. Men detta hade 

snarare att göra med att mitt syfte bytte inriktning än jag fick dålig respons från 

intervjupersonerna. 

Vidare kan jag konstatera att konflikter är något som existerar i princip alla sammanhang, och 

att konflikter på arbetet förekommer hela tiden är något som framgår av min studie. Just 

därför anser jag att den undersökning jag har gjort kan ha relevans för andra områden än 
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enbart för det sociala arbetet. Studien skulle kunna var till nytta för de flesta typer av ledare 

och grupper där man på ett eller annat sätt vill ha en förståelse och kunskap för konflikter och 

konflikthantering. 

2. Resultat och analys 
 

I kommande avsnitt presenteras de resultat som framkommit från mina respondenter där 

sammanställning med tidigare forskning har inkluderats. De övergripande och mest relevanta delarna 

jag har valt att beröra är orsaker till konflikter på arbetsplatsen, fördelar och nackdelar med konflikter 

samt chefens roll i en konfliksituation.  

Följande personer har intervjuats för undersökningen och ligger till grund för resultatet som har 

analyserats med hjälp av tidigare forskning; 

A. Kvinna, examen i arbetsvetenskap, arbetat som chef i omkring fem år 

B. Kvinna, socionomexamen, arbetat som chef i omkring ett år 

C. Kvinna, examen från social omsorgsprogrammet, arbetat som chef i omkring tio år 

D. Kvinna, socionomexamen, arbetat som chef i omkring ett år 

Alla respondenter har dock erfarenhet av det sociala arbetet längre än den tid de arbetat som 

just enhetschef. 

 4.1 Orsaker till konflikter på arbetsplatsen 

 

Det som framgick av intervjusvaren var att det är flera olika faktorer som påverkar 

uppkomsten av konflikter. Dessa kan vara både av personlig och av organisatorisk karaktär. 

De största orsakerna som alla chefer var överrens om var förändringar som sker, stress och för 

hög arbetsbelastning, för mycket sjukskrivningar hos någon enskild anställd, bristande 

kommunikation och utbildning samt alla de olika personligheter med olika bakgrund och 

synsätt som är anställda inom en organisation och som ska samarbeta. 

Förändringsprocesser  

Förändringar som förekommer på arbetet var något som tre av fyra respondenter tog upp som 

en orsak till att konflikter uppstår. Den gemensamma åsikten som ledarna hade kring detta var 

att de anställda ofta visade en slags oro och rädsla om man märkte att förändringar var på 

gång. Respondent A tar bland annat upp hur det ibland förekommer, kanske inte alltid så 

genomtänkta förändringar inom kommunal verksamhet men hon menade också vidare att man 

måste kunna gå vidare och inte fastna i det här så att detta inte leder vidare till en bitterhet på 

arbetsplatsen. 

Om det sker jobbiga förändringar kan folk ofta må dåligt och det kan jag förstå men det är 

upp till den anställda själv att komma till mig så kan jag hjälpa personen. Jag vet att det ofta 

sker omorganisationer och ibland görs dumma grejer inom kommunen men man får inte 

fastna i den här bitterheten utan måste kunna gå vidar. /Respondent A 
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Rubenowitz (2004, s.238) menar också att det alltid finns personligheter som ”sätter sig på 

tvären” och uppvisar en bitterhet mot förändringen som kanske inte alltid är av godo. Långt 

ifrån alla uppvisar dessa tendenser men de som gör det skapar tydligt en väldigt negativ energi 

på arbetsplatsen. 

Vidare tar Rubenowitz (2004, s.238) upp hur personalen ibland bli orolig och rädd att tappa 

kontrollen eller att förlora sin tidigare position när en omorganisering sker. Han beskriver hur 

utvecklingen låser sig och personen helt fokuserar på sin egen position istället för att se till 

gruppens bästa.  Just problematiken med ”låsningen” och förmågan att samarbeta är något 

som Respondent C och D också betonar; 

Det här med förändringar är något som gör att folk ofta blir oroliga och stressade. Ibland 

känns det som att förmågan att samarbeta uteblir vid en oro för förändring. /Respondent C 

Jag tror och har märkt i grupperna att det ofta blir konflikter när de är stressade, de är ont 

om folk, de blir inbeordrade, och när det är organisationsförändringar såsom byte av chef. 

/Respondent D 

Enligt Markham (1993, s.106) kan även de positiva förändringarna skapa oro, då kanske 

exempelvis någon blir befordrad och oroar sig över att inte klara av den nya uppgiften medan 

någon annan känner sig åsidosatt. Förändringar är dock ett naturligt tillstånd i dagens 

arbetsliv. Detta säger Axelsson och Thylefors (2005, s.181) och tar fortsättningsvis upp hur 

förändringar både är utvecklande och utmanande samtidigt som det skapar en påfrestning för 

gruppen. Detta sker främst då förändringarna handlar om exempelvis ekonomiska 

nedskärningar samtidigt som då arbetsbelastningen ökar. Just problematiken med ekonomiska 

nedskärningar var något som alla respondenter också var överrens om. De menade att det ofta 

sker nedskärningar som de själva inte kan styra över och att detta då i sin tur leder till ökad 

arbetsbelastning, som jag vidare kommer att beröra i nästa del. 

Arbetsbelastning och stress 

Respondent D och C tog upp att arbetsbelastning och stress är väldigt stora inslag bland 

personalen. De menade båda att det hela tiden finns krav uppifrån om sparande till exempel. 

Detta göra många gånger att cheferna ibland tvingas dra ner på personal eller till exempel 

korta ner tiden hos någon brukare och det, i sin tur leder till att personalen känner sig stressad 

och ibland kommer till sin chef och mår dåligt och beklagar sig för sina chefer förklarade C 

och D vidare. C och D tar också upp här att det blir en frustrationskänsla även för dem när de 

känner att de inte kan göra något åt saken eftersom kraven kommer uppifrån. 

”Min erfarenhet är att konflikter handlar mycket om arbetsbelastningen. När man är kort om 

personal till exempel. Eller när vi chefer har pressen på oss att spara. Då blir det ju tyvärr så 

att personalen får lida och kanske automatiskt då också brukarna. Man styrs ju mycket av 

kommunala regler uppifrån och det är ju väldigt frustrerande ibland att inte kunna göra 

något åt saken”. /Respondent D 

”Jag tror att det finns risk för fler konflikter när vi har för mycket att göra och inte hinner 

diskutera oss fram till en bra lösning, man pratar liksom förbi varandra och det kan uppstå 

missförstånd lättare”. /Respondent C 
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”Stress känns som en grundläggande faktor. Stress och besparingskrav. Det är så tråkigt om 

man vet att en situation till exempel lätt skulle kunna lösas om man bara fick sätta in en extra 

personal, men att man inte har de resurserna ekonomiskt. De anställda kommer till mig och 

berättar om situationen och man kan inte göra så mycket åt saken. Det är jobbigt som chef”. 

/Respondent C 

Assadi och Skansén (2000, s.11) tar upp att just stress inte är ett nytt fenomen utan något som 

förekommit i alla tider. Att människan också i viss grad mår bra av stress är något författarna 

också lyfter fram. Problem uppstår när det skapas så kallad negativ stress. Detta innebär att 

kroppens psykiska och fysiska krafter tar helt slut och det inte finns någon tid för 

återhämtning och här skapas känslan av att vara jagad och otillräcklig. Detta ökar också risken 

att göra misstag i arbetet (Assadi och Skansén 2000, s. 12-13). I längden kan detta leda till 

arbetsrelaterad överansträngning, så kallad utbrändhet. Detta ord härstammar från början ifrån 

vården och vårdyrket och enligt forskaren Christina Maslach i Organisationspskologi och 

ledarskap (Rubenowitz 2004, s. 227-228) kan utbrändhet leda till en känsla av kyla och 

trötthet inför sina patienter eller brukare, vilket i sin tur skapar sänkt självförtroende och 

handlingsförlamning för den anställde. En ond cirkel som är mycket riskfylld har skapats på 

arbetsplatsen (Rubenowitz 2004, s. 228). Kraven och den allt mer ökade belastningen på våra 

arbeten är en väldigt hög stressfaktor. Detta i sin tur gör att kommunikationen mellan 

arbetsledare och personal brister och chefen hinner kanske inte med att uppmuntra sin 

personal, vilket gör att det även här uppstår ett riskläge. Ett riskläge som i förlängningen kan 

leda till omsättning på personal och medarbetare (Eriksson, Olivestam, Thorzén och Thorsén 

2004, s. 29).  

Sjukskrivningar 

Under mina intervjuer framkom det av respondent A och respondent D upplevde 

sjukskrivningar som ett stort problem på arbetsplatsen. Respondent A menade att det kunde 

räcka med att en enda person är borta väldigt mycket och tog också upp ett direkt exempel 

angående detta. Respondent D talade lite mer generellt kring när folk är sjuka och borta 

mycket. Respondent A berättade att förvaltningen där hon arbetade har en väldigt hög 

sjukfrånvaro; 

”Förvaltningen har ju mycket hög sjukfrånvaro och det beror på många olika saker, bland 

annat att många är äldre och utslitna. Det är också dåligt att man inte kan träna på arbetstid, 

mycket för att det är kvinnor och ett lågstatusyrke”. /Respondent A 

Där man också hittar den största andelen sjukskrivna är just inom service, omsorgs och 

försäljningsarbetet. Detta tar Anderssom mfl (2003, s. 9) upp. Enligt Strindlund och Ekberg 

(2002, s. 5-6) är den största orsaken till långtidssjukskrivna inom vårdyrket en kombination av 

psykiska och somatiska besvär. Enligt deras rapport anger två tredjedelar att arbetet främst är 

orsaken till sjukskrivningen och menade att en alltför hög arbetsbelastning som grundar sig i 

en bemanningsproblematik där möjligheten till återhämtning är liten (Andersson mfl, 2003 

s.9). 

Vidare beskriver också Axelsson och Thylefors (2005, s.178) hur en allt för hög 

arbetsfrånvaro kan leda till att den övriga gruppen ser det som en lättnad om den svagare 

personen stannar hemma, då belastningen ökar för de övriga om någon annan sviktar. 

Författarna menar här att det alltid blir en svår avvägning var man ska lägga hänsynen – till 

gruppen eller till den enskilde. Hur stor ökning av arbetsbördan tål en grupp för att en person 

är sjuk? Detta kan lätt leda till konflikter inom gruppen och det uppstår en osäkerhet kring hur 

man ska förhålla sig menar Axelsson och Thylefors vidare (2005, s. 178). Just detta är något 



13 
 

som respondenterna också tar upp som ett stort problem. Båda respondenterna säger att det 

uppstår ett jobbigt läge när någon enskild har hög sjukfrånvaro, automatiskt läggs nämligen 

en högre arbetsbelastning på den övriga personalen och cheferna menar att det kan kännas 

frustrerande var man ska lägga hänsynen – till den sjuka eller till gruppen. 

 Ett exempel kan vara om en person är mycket sjukskriven. Det blir lätt en ond cirkel och till 

slut känner man att man inte kan lita på denne om den är borta i tid och otid och det är svårt 

att flytta eller omplacera en person, särskilt om den sjukskriven. Detta är en konflikt som 

enkelt hade lösts om hon hade flyttats ut från gruppen. Självklart ska man som grupp stötta 

om man har jobbiga hemförhållanden eller liknande och jag menar att det gör man också. 

Men det är ju viktigt att den personen kommer till jobbet då och ger någonting tillbaka för 

automatiskt blir arbetsbelastningen högre för de andra när man uteblir. Gör man detta hela 

tiden kanske man ska börja fundera på om man har rätt jobb. Men självklart är sådant här 

också jobbigt som chef då jag har ett ansvar både för den sjuke och för gruppen och 

förväntas har förståelse för båda parter. /Respondent A 

Ibland när folk är sjuka och borta mycket blir det ju en extra belastning för de övriga i 

gruppen, vilket stjäl mycket energi. /Respondent D 

Respondent D berättar också det är hennes skyldighet som chef att vidta åtgärder efter sex 

sjuktillfällen per år. Respondent A tog också upp hur en omplacering kan hjälpa en anställd 

som kommit in i en ond cirkel och berättade att det finns exempel på hur omplacerad personal 

som inte fungerat på en viss arbetsplats fungerar utmärkt om de blir omplacerade. 

 Man har ju upp till sex sjuktillfällen per år och person och sen är man skyldig att göra en 

rehabplan. Vet faktiskt inte om det hade hjälp om man satt in resurserna tidigare, men jag 

försöker ju ändå ha lite koll om man märker att någon är borta mycket och försöker prata 

med den personen. /Respondent D 

Sen finns det också många exempel där en personal inte fungerat på en viss arbetsplats, varit 

sjukskriven mycket men om den blivit omplacerad har det fungerat utmärkt på den nya 

arbetsplatsen. Respondent A 

Thylefors tar upp hur det just anses om arbetsgivarens skyldighet att anpassa 

arbetsbelastningen och miljön till individens kapacitet. Ju större en arbetsplats är desto större 

är också möjligheterna att göra detta är något han också pekar. Det kan till exempel krävas 

mer flexibla arbetstider, avlastning eller ett annat arbetstempo och tyvärr finns ibland ingen 

annan utväg än omplacering. Detta kan vid vissa tillfällen vara den bästa lösningen för alla då 

en relation blivit infekterad under lång tid och det kan vara bra att starta om på nytt menar 

Thylefors (2005, s.178).  

Bristande kommunikation och utbildning 

En annan del som de intervjuade respondenterna nämner som en orsak till att konflikter kan 

uppstå är att det brister i kommunikation och i tid. Respondenterna tar bland annat upp att 

man kanske ibland skulle vilja arbeta på ett annorlunda sätt men att tiden inte finns. Ledarna 

pekar också på att man som chef ibland är stressad och prioriterar bort att ta upp viktiga saker 

om det råder tidsbrist, och menar att detta gör att det blir kommunikationsmissar. 
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Det är väl klart att man har tänkt att man skulle arbeta på ett annat sätt ibland, men det finns 

helt enkelt inte tid, det är så mycket hela tiden och det handlar egentligen bara om att hålla 

organisationen rullande. /Respondent A 

Många gånger kan det vara en miss i kommunikationen tror jag. Folk blir oroade och rädda 

om de inte vet vad som kommer att hända. Det är därför viktigt att man som chef är tydlig och 

att man vågar ta konflikterna även när det är jobbiga saker eller när man känner att man är 

stressad. /Respondent D 

Det här med bristande tid hos cheferna är något som Heide, Johansson och Simonsson (2009, 

s.20) också lyfter fram. Under de senare åren har exempelvis cheferna fått allt större 

personalgrupper att ansvara över, vilket naturligtvis gör att de har svårt att se alla och driva ett 

ledarskap byggt på dialog och delaktighet menar ovanstående författare. 

Intervjupersonerna lyfter också fram utbildningsfrågan. Alla tillfrågade menar att det brister i 

den egna utbildningen samt i den interna utbildningen inom organisationen, både gällande 

konflikter men också i ledarskap generellt. Vissa säger att de kan vända sig till sin egen chef 

eller annan personalstrateg om det uppstår konflikter men att detta kan vara svårtillgängligt 

samt att de söker efter mer utbildning.  

Vi får ju inte jättemycket handledning och det skulle vi vilja ha. Vi borde ha mer handledning 

och handledning tidigare, då vi hanterar en hel del tunga saker som vi behöver hjälp med. 

Men ringer jag till min chef och verkligen behöver stöd så vet jag att jag får det av den 

personen eller får samtalshjälp av någon med kompetens. Så det finns hjälp men det är inte 

jätteutbrett och mer strukturerat skulle jag vilja ha handledning. /Respondent A 

Jag kan ju vända mig till min egen chef om det skulle krävas, men det är inte så 

lättillgängligt. Jag fick ju till exempel ingen bredvidgång överhuvudtaget. Jag har heller 

ingen utbildning i ledarskap eller i konflikthantering men man får ju höra av andra och vi har 

ju en del stöd uppifrån till exempel från våra personalstrateger. /Respondent B 

Att respondenter A och B anser att dess utbildning i ledarskap och konflikthantering brister 

kan bero på att ledarna har en helt annan typ av utbildning påpekar Heide mfl (2009, s.20-21). 

Ofta är chefen till exempel utbildad ekonom eller sjuksköterska. Även den interna 

utbildningen brister vilket gör att det finns en tro på att kommunikationen fungerar av sig 

själv fortsätter han. Inom den privata sektorn anses dock utbildning i ledarskap och 

kommunikation något bättre än inom den offentliga sektorn (Heide mfl 2009, s. 20-21). Heide 

mfl menar även att en annan orsak till att kommunikationen brister beror på att ledarnas egna 

chefer är dåliga kommunikatörer. Detta hänger även samman med organisationens policy och 

vad högre chefer inom verksamheten uppmärksammar och belönar. Simonsson (2009, s.11) 

hävdar att kommunikation också handlar om en ömsesidig process och att ett modernt 

ledarskap kräver medarbetare villiga att engagera sig och föra en dialog.  

Personligheter  

När flera olika personligheter ska kunna samsas, samarbeta och jobba mot ett gemensamt mål 

kan det uppstå problem berättar respondenterna. Respondet D och A tar bland annat upp 
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problemet kring när deras personal har en ovilja att samarbeta och inte tänker på arbetets 

bästa. Det finns helt enkelt personer som inte kan samsas menar ledarna.  

Konflikter uppstår ju hela tiden, vi är ju ganska många anställda som ska kunna jobba tätt 

ihop. Men ibland upplever jag att onödiga konflikter uppstår, att det blir ”tjabbigt” om 

småsaker för att någon helt enkelt bara ”stör sig” på något. Då tycker jag det är viktigt att 

jag är tydlig med att man måste agera professionellt och att man kan samarbeta, framförallt 

också för att det inte ska påverka brukarna. /Respondent D 

Kunskapen och viljan att förstå finns inte alltid där. Uppriktigt sagt så skiter man i vad någon 

menade utan man har bara bestämt sig för att misstolka. Inte innehållet utan bara grejen att 

man har mage att kritisera. Vilket leder till att folk undviker att kritisera den personen eller 

säga något negativt för att man vet att hon eller han reagerar så otroligt starkt. Det är inte 

alltid så bra för då tassar folk runt och vågar inte säga till. Och då kan den ju göra vad som 

helst utan att aldrig få kritik för det. /Respondent A 

Hur mycket tid och energi som någon väljer att lägga på enskild konflikt varierar beroende på  

tillfälle men också beroende på vilken person som är inblandad. Olika personligheter kan 

reagera helt olika på samma situation. Detta tar Ljungström och Sagerberg (2004, s.11) upp. 

Men det som också spelar in enligt ovan nämnda författare är den egna synen på tillvaron man 

lever i och hur mycket kontroll man har över denna. Har man från grunden en dålig självbild, 

där man tror att människor vill något illa uppfattas allt någon gör på ett negativt sätt. Man 

väljer också att fylla i med sina egna slutsatser (Ljungström och Sagerberg 2004, s.11). 

Respondent C pekar också på att det ibland bara kan vara så simpelt att personkemin helt 

brister, att det inte fungerar att samarbeta oavsett om andra förutsättningar är bra, eller om 

båda har en stark vilja och till exempel vill bestämma. 

Ibland kan det vara så enkelt att det kan vara personkemin som inte stämmer medarbetarna 

emellan, det finns ju alltid till exempel informella ledare och är det då flera som vill ha den 

rollen så kan konflikter uppstå. /Respondent C 

När man går in i en konflikthantering är det därför viktigt att se till personligheter och inte 

enbart till de organisatoriska förutsättningarna, menar Rubenowitz (2004, s. 239-240). Två 

personer kan reagera helt olika på samma situation även om de yttre förutsättningarna är 

desamma. Detta beror på dess personlighet och mognad. Det finns som tidigare nämnts två 

urtyper av personligheter – den rigida och den flexibla (Rubenowitz  2004, s. 239-240). Den 

rigida personen är rädd att tryggheten ska försvinna och skapar därför ett extremt 

ordningssystem. Den flexibla personen är motsatsen till den rigida och har stark empati för 

omgivningen, en mycket stor öppenhet inför nya impulser samt väldigt god 

samarbetsförmåga. Dess självkänsla grundar sig på tryggheten i sin egen kompetens medan 

den rigida kräver mycket bekräftelse och uppskattning från andra betydelsefulla personer. 

Denna typ av person ser mer flexibla människor som ett hot och ju mer rigid någon är desto 

mer konfliktbenägen är man. De allra flesta människor hamnar dock någonstans mittemellan 

den rigida och den flexibla personligheten (Rubenowitz 2004, s. 239-240).  
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4.2 För - och nackdelar med konflikter 

 

När jag som intervjuare ställde frågan till respondenterna om vad de ser för- och nackdelar 

med konflikter på arbetsplatsen, fick jag ganska generella svar av de alla. Nämligen att 

konflikter på en arbetsplats i princip är något oundvikligt. Nedan följer ett av citaten från 

respondent A; 

För mig är konflikter en del av livet. De finns hela tiden. Jag reagerar nästan mer på om det 

inte råder konflikter i någon form i olika sammanhang, det är inte naturligt. Det kan inte vara 

sunt, sen behöver det inte innebära att folk gapar och skriker på varandra hela tiden, absolut 

inte. Men det här att sträva efter en konfliktfri arbetsplats det är en fullständig utopi. 

Konflikter kommer av att vi är olika och det finns ju en dynamik i det. Tänk om alla är 

likadana. Eller där ingen är avvikande. Det är jättekonstigt att tänka den tanken. Och 

självklart blir det motsättningar ibland. Och självklart tycker vi inte likt, det är lika självklart 

som att vi behöver äta och sådant. /Respondent A 

Enligt Axelson och Thylefors (2005, s.57) är frånvaro av konflikter ingen styrka utan tvärtom 

ett tecken på rädsla och likgiltighet och något som uppstår i alla typer av samarbete. 

Konflikterna gör sig tydliga när individen blir synlig och olikheterna erkänns. I mogna 

grupper finns det kurage att hantera konflikter och oenighet även då de såklart skapar starka 

känslor förklarar Axelson och Thylefors (2005, s.57). 

Fördelarna med konflikter enligt intervjupersonerna är att de rensar luften, lyfter fram ett 

problem samt att man som grupp blir tryggare om man genomgått en konflikt och tagit sig ur 

den. De stora nackdelarna respondenter såg med konflikterna var att de är tids och 

energikrävande, det uppstår en tråkig stämning och det finns risk att de kan påverka de 

människor man arbetar med och som är i en beroendeställning av dem. 

Nackdelen med konflikter är att det kan störa arbetet och det är inte okej med tanke på att vi 

arbetar med människor. Små konflikter tror jag ibland kan vara till sin fördel, på så sätt att 

man rensar luften och få ur sig saker och säkert också kan leda till ökat vikänsla när parterna 

är överens. /Respondent D 

Ljungström och Sagerberg (2004, s.14-15) tar upp uttrycket ”kris och utveckling” och menar 

att kriser just ger möjlighet till utveckling. När människor gått igenom en kris och klarat av 

den går de ofta ur den som starkare människor. Även att vistas i en miljö där människor aldrig 

bråkar innebär en viss risk. Man kan visserligen leva i längre perioder utan storbråk men i en 

levande organisation uppstår det dock för eller senare meningsskillnader. Ett så kallat 

konfliktfritt samarbete är nästan alltid en synvilla och ett tecken på oengagerade medarbetare, 

förtryck av åsikter eller maktmissbruk. Att konflikter existerar är ett tecken på engagemang, 

frihetstänkande och mänskliga reaktioner menar Ljungström och Sagerberg (2004, s.14-15).  

Just att blir en starkare grupp av att gå igenom konflikter och klara av dem tar respondent B 

också upp; 
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Fördelarna är att det rensar luften. En splittring av arbetsgrupper kan vara både positivt och 

negativt. Sen tror jag också att man blir en sammansvetsad grupp om man kan reda ut 

konflikten och man har den bakom sig. /Respondent B 

Konflikter är något som naturligtvis kostsamt rent ekonomiskt men också energimässigt för 

en organisation påpekar Ljungström och Sagerberg vidare och just detta pekar respondent C 

också på; 

Nackdelarna att det är tidskrävande tar tid från verksamheten och man blir trött av konflikter, 

det tar mycket energi som man behöver till annat. Sen blir det ju givetvis en trist stämning på 

arbetsplatsen som påverkar alla. /Respondent C 

4.3 Chefens roll i en konfliktsituation 

 
I den här delen var min avsikt som intervjuare att ta reda på hur cheferna ser på sin roll vid en 

konfliktsituation. Respondent A menade att man som chef inte ska ingripa det första de gör 

utan istället försöka få personen att själv lösa konflikten och ”ha koll” på avstånd. Just på 

detta sätt redogör Larsen (2002, s.59-61) för att det är av vikt att man som chef närmar sig en 

eventuell konflikt på ett så kallat ”mjukt sätt”, vilket innebär att man inte ska storma in det 

första man gör utan avvakta och lyssna till de inblandade i konflikten.  

Om någon kommer till mig och beklagar sig över någon annan brukar jag fråga om den har 

pratat med den personen om detta. Då svarar man kanske nej på den frågan. Då uppmanar 

jag henne/honom att göra detta först och komma tillbaka om ni inte kan lösa det. Jag är alltid 

villig att hjälpa till i konfliktsituationer. Men det är inte alltid säkert att det är jag som ska ta 

tag i en konflikt eller blanda mig i det först. Sen frågar jag ju efter någon dag om man tagit 

upp det. Och har man då inte det så måste man ju ta upp det, beroende på hur allvarligt det 

är. Vissa saker måste ju lösas på direkten. Och då går man ju lite på sin magkänsla och lite 

beroende på vilka personer det handlar om. /Respondent A  

Larsen (2002, s.59-61) tar vidare upp att man som chef dock noga måste följa med i vad som 

händer på arbetsplatsen och ”ha koll” även om man väljer att stå passiv. Det är alltid chefen 

som har huvudansvaret för den aktuella organisationen eller gruppen och där med tillkommer 

också ansvaret för arbetsmiljö och konflikter, något som respondent B också pekar på; 

Jag har ju ansvar för att arbetsmiljön är god. En konflikt påverkar ju naturligtvis. Och vi har 

haft grupper som vi har haft handledning i på grund av att man har haft 

meningsskiljaktigheter och tycker olika och det har behövts någon som har styrt lite. 

/Respondent B 

Vissa konflikter går inte att lösa men man får känna av och påverkar det för mycket måste 

man gå in och ta det så fort som möjligt så att det inte berör verksamheten. /Respondent D 

Med ovan citat syftar respondent D på hur man som chef hela tiden måste hålla en balans 

något som Larsen (2002, s.59-61) också pekar och menar vidare att det är alltid chefen som 

ansvarar för om det sker en negativ eller positiv utveckling på arbetsplatsen. 
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3. Diskussion och förslag på vidare forskning 
 

Syftet med min studie var att undersöka hur enhetschefer inom människovårdande 

organisationer ser på konflikter på arbetsplatsen och hur de väljer att hantera dem. 

Sammanlagt har fyra enhetschefer inom personlig assistans och äldreomsorg låtit sig 

intervjuas. Alla chefer hade någon typ av utbildning som grundade sig i antingen socialt 

arbete eller inom arbetsvetenskap eller motsvarande. Genom de semistrukturerade intervjuer 

som genomförts har det framkommit vad ledarna ser som de största orsakerna till konflikters 

uppkomst på respektive arbetsplats, vad de anser kan finnas för, för och nackdelar med 

konflikter och slutligen hur ledarna ser på sin egen roll i konfliktsammanhang. Vad som 

framkom vara de gemensamma nämnarna till orsaken till konflikters uppkomst var 

förändringar som sker i organisationen, arbetsbelastning och stress, för mycket 

sjukskrivningar, bristande kommunikation samt olika personligheter som ska samsas och 

utföra ett arbete tillsammans. När jag ser på resultatet av orsaken till konflikters uppkomst blir 

det tydligt för mig att alla dessa faktorer hänger samman och går in i varandra. Ökar till 

exempel arbetsbelastningen allt för mycket leder detta till stress och sjukskrivningar. Om 

också kommunikationen eller ledarnas utbildning brister förvärras naturligtvis alla de redan 

nämnda faktorerna. För mig är dessa orsaker till konflikter ganska självklara och inte särskilt 

förvånande. Men det är ändå först när man tydligt kan peka på orsakerna som man också kan 

göra något åt dem och framförallt jobba motverkande till uppkomsten av konflikter. Denna 

undersökning har stor relevans för enhetschefer inom människovårdande organisationer, då 

det är just till dessa som studien riktar sig. Dock har studien även relevans för andra typer av 

organisationer och arbetsplatser då konflikter är något som existerar på alla arbetsplatser. 

Även för människor generellt anser jag studien viktig, då konflikter i allmänhet existerar i de 

flesta sammanhang.  

Min uppfattning efter denna studie är att konflikter är oundvikliga – dock inte olösliga. Som 

också framgår i undersökningen och som respondenterna tar upp är att konflikter något som 

uppkommer av att vi är olika. Även då ovan nämnda faktorer som till exempel bristande 

kommunikation, stress och arbetsbelastning naturligtvis är mycket relevanta är grunden till 

konflikters uppkomst att vi faktiskt är olika personlighetstyper och kommer från skilda 

bakgrunder. En rigid människa är till exempel en flexibel människas totala motsats och när 

dessa två ska mötas och samarbeta mot ett gemensamt mål uppstår det självklart ett problem. 

Visserligen måste man på en arbetsplats arbeta väldigt mycket med att kommunikationen 

fungerar, att stressen minskar, att arbetsbelastningen inte ökar, att utbildningen blir bättre – 

allt detta är jätteviktigt för att arbetet ska kunna fungera på ett bra sätt. Det är också just 

chefens roll att se till att det verkligen gör det. Dock är inte alltid detta enkelt då man ofta i en 

sådan här verksamhet har direktiv uppifrån och som mina respondenter också har nämnt 

uppstår det ofta en frustrerande känsla då man inte alltid kan påverka besluten. Det man 

däremot kan påverka och göra något åt att jobba med gruppen och de olika personligheter som 

ingår i den. 

Som jag nämner är vi olika och genom detta skapas motsättningar. Om man sätter ihop en 

grupp med en bra sammanställning av personligheter kan detta vara en lösning på många 
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problem. Man borde bättre ta vara på olikheterna hos människor och nyttja dess bästa 

egenskaper. En av de intervjuade respondenterna sa att det är viktigt att man ska göra den 

enskilde anställda uppmärksam på sina bästa egenskaper och ta vara på detta i gruppen. 

Någon är mer framåt, medan någon annan är mer lugn och alla dessa typer behövs. En trygg 

grupp är en fungerande grupp och en fungerande grupp klarar av att hantera konflikterna som 

uppstår. För det vet vi ju nu att de gör. Därför är det chefens roll att se till att gruppen lär sig 

att bli så självständig som möjligt i sitt arbete. Jag har redan tagit upp att respondenterna 

menar att chefen inte alltid ska lägga sig i en konflikt till en början. Något som Larsen (2004) 

även har poängterat. Vidare vill jag peka på gruppsammansättningen. Till en början är det ett 

problem att chefen inte själv får vara med och ta ut sin arbetsgrupp eller att det är så svårt med 

omplaceringar och andra vidtagande åtgärder. Nivån måste höjas inom den här typen av 

organisationer och det bör ställas lite högre krav. Bland annat är det för mycket med sex 

sjuktillfällen per år innan man vidtar åtgärder. Man bör inte enbart heller ”stirra sig blind” på 

antal sjuktillfällen utan jobba förebyggande på ett annat sätt. Med detta men jag att man till 

exempel kan ha uppföljande samtal om hur man trivs, utvärdera hur den enskildes arbete 

fungerar, vad man har för mål med arbetet och så vidare. Man skulle som chef kunna ställa 

frågan till den anställde: hur kan du som människa och anställd påverka och bidra med för att 

vår grupp ska kunna nå de uppsatta målen Att man även informerar de anställda om de 

huvudsakliga målen för ett arbete och hur man ska göra för att nå dem är av hög relevans. Den 

anställde måste kunna känna sig som en del i ett sammanhang där man tillsammans strävar 

mot målet och där varje enskild insats är betydelsefull. Bara genom att göra detta tror jag att 

en grund lagts för en tryggare och bättre arbetsgrupp där det finns utrymme för konflikter och 

åsiktsskillnader, där man faktiskt också kan se dessa som något positivt och utvecklande som 

klaras av att hanteras av gruppen själv. Chefen ska finnas som en stöttepelare, vägledare och 

bra förebild men det är oerhört betydelsefullt att gruppen själv inser sin kompetens och 

förmåga att driva gruppen framåt. I detta ingår just att klara av att hantera konflikter. Detta är 

något jag kommit till insikt med just tack vare den gjorda studien och något jag också 

kommer ta tillvara på och ta med mig ut i arbetslivet. 

Sammanfattningsvis skulle jag alltså vilja se en större vikt på arbetsgruppen och detta är något 

jag anser bör forskas vidare på – kanske; ”betydelsen av gruppbildningen för en fungerande 

arbetsplats”. Framförallt är detta av högsta relevans då den fungerande arbetsplatsen, där man 

klarar av att hantera de konflikter som uppstår, är grunden för ett bra och kvalitétfyllt arbete, 

något som i slutänden också påverkar brukaren. Som en av respondenterna säger så är det ju 

viktigt med olika personligheter och jag tror på att man ska lyfta fram dessa – den starkare, 

den lugnare, den långsammare, den som jobbar lite fortare, den pratsamma exempelvis. Alla 

dessa personligheter behövs och är viktiga för att få en fungerande grupp. Sen måste det 

jobbas på att höja lönerna, höja statusen på yrket och ge cheferna mer utbildning i konflikter, 

allt det där behövs också. Men jag tror att man kan vinna mycket tid, energi och pengar bara 

genom att se till att man har en rätt gruppsammansättning, och där är det chefens ansvar att 

detta skapas. 
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