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Pm avseende examensarbetet; 

”Att sträva efter en konfliktfri arbetsplats är en 

fullständig utopi” 

-En kvalitativ undersökning om hur enhetschefer inom 

människovårdande organisationer ser på konflikter på arbetsplatsen 

och hur de väljer att hantera dem 
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Inledning 

Min C-uppsats handlar, som titeln också vittnar om, konflikter och om hur enhetschefer inom 

människovårdande organisationer beskriver sin syn på konflikter på arbetsplatsen. Mina 

huvudteman igenom examensarbetet har varit att ta reda på ledarnas syn på uppkomst av 

konflikter, vad de ser för nackdelar och fördelar med dem samt hur de beskriver sin roll vid en 

konfliktsituation. Studien har varit av kvalitativ karaktär och jag har utför intervjuer med fyra 

ledare inom antingen området personlig assistans eller äldreomsorg i två olika kommuner.  

Jag anser att min studie i hög grad anknyter till det sociala arbetet med inriktningen ledarskap 

och är också relevant för både de anställda och ledarna inom en organisation. Till viss del 

knyter även uppsatsen an till andra typer av organisationer och arbetsplatser då konflikter är 

något som inte bara förekommer inom de sociala organisationerna, och man hade kunnat 

tänka sig att redovisningen hade kunnat ske på en annan typ av arbetsplats. Dock har jag valt 

att genomföra redovisningen i de sociala organisationerna av de enkla skäl att det är särskilt 

hit min studie riktar sig, och det är också förmodligen här jag kommer att arbeta i framtiden 

och det ligger då i mitt personliga intresse att undersöka hur väl min uppsats är förankrad i 

kommande arbetsliv. 

Alltså;  

Syftet med föreliggande valideringsstudie är att få kunskap om mitt examensarbete har en god 

förankring till arbetslivet. Detta görs genom att presentera studien för ledare och anställda 

inom sociala verksamheter, där sedan en efterföljande enkät med relevanta frågor ska 

besvaras. 

Redovisningen av mitt arbete har skett vid tre olika tillfällen – på två arbetsplatser och vid ett 

seminarium på Högskolan i Halmstad. Den första arbetsplatsen presentationen utfördes på var 

på en demensavdelning på ett äldreboende som drivs på intraprenad. Här fanns för tillfället 

två stycken personal som åhörare. Den ena var en undersköterska som arbetat inom det 

sociala arbetet i över 20 år. Den andra var en timvikarie med omkring fem års erfarenhet av 

socialt arbete. Båda var kvinnor. 
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Den andra redovisningen gjordes för en kvinna som är chef för personlig assistans och är 

också en av mina respondenter i uppsatsen och har omkring fem års erfarenhet av ledarrollen. 

Här fanns även hennes manliga kollega också chef inom samma yrkesområde, med cirka 20 

års ledarerfarenhet och tog del av redovisningen. 

Presentationerna tog omkring 15 minuter per tillfälle och efter detta följde frågestund och 

ifyllande av enkät för åhörarna. Den tredje presentationen gjordes på Högskolan i Halmstad 

under en seminariekonferens relevant för socialt arbete. Här fanns en poster med en 

sammanfattande text om arbetet samt tillhörande, symbolisk bild. Flera av deltagarna av 

seminariet ställde frågor angående arbetet och min roll var här att svara på dessa och skapa ett 

intresse för mitt ämne. Här utfördes inga enkäter eftersom underlaget för det ansågs för tunt 

och resultatet hade därmed blivit missvisande. 

Redovisningen förbereddes på så sätt att jag läste mitt arbete mycket noga för att ta ut de delar 

som var mest relevanta. Framförallt ville jag att mitt syfte med arbetet tydligt skulle belysas 

och sen följa som en röd tråd under hela presentationen och tydligt sedan återkopplas till mitt 

resultat på slutet. Jag ville efter detta ge chans för frågestund innan enkäterna besvarades. 

Enligt Gunnarsson (2003) ska man ha en fempunktsplan när man förbereder ett framträdande. 

Dessa fem punkter är; att komma på vad man ska säga, att ordna de idéer man kommit på, att 

klä talet i en språklig dräkt, att fästa talet i minnet och den sista delen är att framföra det. 

Utefter dessa punkter har jag också förberett mitt tal. Jag valde att plocka information från 

delarna, både inledning, kunskapsgenomgång resultat och analys och slutligen från min 

diskussion. De var dessa delar jag ansåg som mest relevanta för att tydligt kunna redogöra för 

min studie på bästa sätt. 

Som grund för mina enkäter hade jag en redan färdig mall med intervjufrågor uppsatser inom 

socialt arbete. Frågorna ändrades något så de inriktades mer på det ämne som just jag 

redogjort för, alltså konflikter och ledarskap.  

Så förutom frågor angående hur relevant mitt arbete är för socialt arbete i allmänhet och 

socialarbetarens roll hade jag flera frågor angående relevans för ledarskap, ledarskapets 

betydelse samt betydelse av chefernas utbildning. I medföljande bilaga kan man tydligt se 
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mina nio frågor. Dessa samt de svar jag fått redogör jag även för mer konkret i kommande 

del. 

Resultat av validering 

I stora drag handlar mina frågor i enkäten om min undersökning är relevant för ledarskap men 

även huruvida ledarskapet har betydelse för att skapa goda arbetsvillkor samt om utbildning 

av ledarskap är av vikt. Jag har även med grundläggande frågor som vilken relevans 

ledarskapet har för socialt arbete samt om det bidragit till att uppmärksamma socialarbetarens 

yrkesroll och arbetsvillkor. På de frågor jag just nämnt alltså arbetsvillkor och yrkesroll för 

socialarbetaren kan man se att resultatet visade på enbart tvåor (på en skala där 7 är inte alls 

och 1 är mycket stor). Enbart tvåor blev också resultatet på frågan om examensarbetet har 

bidragit till att uppmärksamma socialarbetarens yrkesroll och arbetsvillkor. 

Om man sedan går vidare till frågan kring om arbetet har relevans för chefs och ledarskap 

inom socialt kan man se att det är tvåor besvarade av både personal och en enhetschef samt en 

trea från en av cheferna. 

Nästkommande fråga handlar om arbetet bidrar till ökad medvetenhet om möjligheterna att 

skapa goda arbetsvillkor och här visar resultatet tre ettor av båda cheferna och en personal 

samt en tvåa av den vikarierande personalen. 

Frågan efter denna löd om examensarbetet ökade medvetenheten om betydelsen av att skapa 

goda relationer mellan chefer och övrig personal. Här fick jag tvåor av båda cheferna och den 

vikarierande personalen samt en etta av den anställda undersköterskan. Den åttonde frågan löd 

om examensarbetet bidrar till ökad medvetenhet om betydelsen av chefens utbildning när det 

gäller ledarskap och här fick jag tre ettor av ledarna och undersköterskan samt en tvåa av 

vikarien. 

Sista frågan handlade om hur helhetsomdömet utifrån den givna presentationen såg ut och här 

fick jag ettor av alla de fyra tillfrågade. 
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Reflektion 

I den stora helheten känner jag mig nöjd med vad resultatet visade. Jag fick höga siffror på i 

princip alla frågor vilket innebär att jag anser mig gjort ett bra jobb med redovisningen. Jag 

anser även mitt examensarbete har hög relevans för just ämnet ledarskap i arbetet. Att 

konflikter är en oundviklig del av arbetslivet idag är något som framkommer i mitt 

examensarbete. Man kan utläsa att utefter de svar jag fått i min enkät har jag gjort en bra 

presentation. Generellt anser jag redovisningarna gick bra, då jag som just nämnt fick goda 

omdömen på resultatet. Jag fick även många frågor om ledarskap och den utbildning jag läser. 

Båda ledarna menade vidare att konflikhantering och utbildning i detta brister i den utbildning 

de läser då båda är utbildade socionomer och framhävde att man borde lägga mer vikt vid 

utbildning i just detta ämne om man menar arbeta i en ledarskapsposition. Dessa ord ser jag 

som något positivt, dels för min utbildning och dels för mitt val av ämne.  

Det negativa med resultatet är att man kanske inte helt kan sen den här typen av undersökning 

som helt rättvisande, då jag endast berörde fyra personer. Hade man samlat in enkäter för 100 

personer kanske resultatet hade varit ett annat. Risken är också stor att man svarar relativt lika 

då man jobbar på samma avdelning. Det som jag anser som den största styrkan är att jag 

riktade mig till två typer av verksamheter och deltagarna för underökningen var lika fördelat 

mellan ledare och anställda - viktiga grupper för min undersökning. Man kan även tänka sig 

att undersökningen kunde riktat sig till brukarna, då även de blir berörda av det ledarskap som 

bedrivs. Som nämnts kunde man tänka sig ett större antal i urvalsgruppen och att man alltså 

även tillfrågade brukarna. Allmänt tycker jag det var relativt lätt att utföra undersökningen, då 

mitt budskap med min uppsats är tydligt och enligt mig en viktig fråga i det verkliga 

arbetslivet. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att redovisningen gick som planerat och att jag fick en 

bra bild av hur verkligheten ser ut, något jag kommer att reflektera över och ta med mig ut i 

framtida arbetsliv. Jag anser mig också besvarat det syfte jag ställer i denna inledning. 

Referens;  Gunnarsson, Hans (2004) Vältalaren. Trelleborg, Berlings Skogs. 
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