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Sammanfattning 

Inom sociala verksamheter som äldreomsorg och handikappomsorg lägger enhetscheferna 

mycket tid på konflikthantering i sina arbetsgrupper. En konflikt i en arbetsgrupp är viktig att 

lösa direkt annars är risken stor att konflikten blir svår att lösa. En konflikt som inte blir löst 

leder till att personalen tappar arbetsglädje och energi i sitt arbete och brukarna/kunderna kan 

bli lidande i förlängningen. Syftet med denna studie var därför att öka kunskapen och 

erfarenheten om konflikthantering ur enhetschefers perspektiv inom äldreomsorgen och 

handikappomsorgen. I uppsatsen har följande frågor hanterats: 

Vilka typer av konflikter uppstår vanligen i en arbetsgrupp? 

Hur reflekterar enhetscheferna över hur konflikter uppstår? 

Hur beskriver enhetscheferna att de hanterar konflikter? 

För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod använts. Jag sökte efter 

informanternas egna upplevelser och känslor angående konflikter och konflikthantering. 

Uppsatsen bygger på fem intervjuer med enhetschefer inom äldreomsorgen, 

handikappomsorgen och hemtjänst. Uppsatsen utgår från semistrukturerade intervjuer för att 

samla in empiri. I min studie har jag rört mig mellan teori och empiri, arbetat abduktivt. För 

att tolka och analysera materialet har jag utgått från situationsanpassat ledarskap, 

personlighets teori och roll teorin. Resultatet visade att enhetscheferna hanterade konflikter på 

liknande vis även om ingen handlingsplan i konflikthantering fanns. De vanligaste 

konflikterna i arbetsgrupperna handlade om personligheter, att personalen inte tycker om 

varandra, olikheter eller feltolkningar både inom tal och skrift. Personalen hanterade en 

konflikt på ett liknande vis och all enhetscheferna var noga med medarbetarna själva först och 

främst fick lösa konflikten. Skulle det inte fungera gick cheferna in och stöttade. 

Nyckelord: konflikter, konflikthantering, ledarskap, chef, medarbetare, arbetsmiljö  

Abstract 

Within social activities for the elderly and disabled adds unit managers a lot of time on the 

conflict in their working groups. A conflict in a workgroup is important to solve immediately 

otherwise the risk is that the conflict will be difficult to solve. A conflict which is not solved 

will lead to staff losing job satisfaction and energy to their work and the users / clients may 

suffer in the long run.The aim of this study was, therefore to increase the knowledge about 

conflict management from the Unit Managers’ perspectives in elderly care and disability care. 

The following questions have been handled:  

Which types of conflicts normally occur in a working group?  

How do the Unit Managers’ reflect over how conflicts occur?  

Which tools do the Unit Managers’ describe are used to solve conflicts?  

How do the Unit Managers’ describe that they handle conflict?  

To answer these questions a qualitative method has been used with a scientific qualitative 

approach. I did search for the informants own experiences and feelings about conflicts and 

conflict management. The essay consists of five interviews with Unit Managers’ in elderly 

care, disability care and home service and thereby serves as my empirical material. Moreover 

semi-structured interviews are used to collect the empirical information. In my study, I have 



 
 

touched me between theory and empiricism, worked abductive. I have assumed situational 

leadership, personality theories and role theories to interpret and analyse the material. The 

result showed that the Unit Managers’ handled conflicts in a similar way regardless of having 

an action plan about conflict management or not. The most common conflicts in the working 

groups were about personalities, that the people working there did not like each other, that we 

are different from each other or misinterpretations, both in speech and writing. The staff 

handled a conflict in a similar way and all unit managers were careful employees themselves 

first of all had to resolve the conflict. It would not work went heads up and supported. 

Keywords: Conflicts, conflict management, leadership, manager, co-workers, work 

environment 
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1. Inledning 

Att arbeta som enhetschef inom sociala verksamheter innebär att enhetschefen har krav på sig 

från såväl politikern och sin egen chef som från sin personal (Karlsson, 2006). Politikerna tar 

beslut som ska upprätthållas eller genomföras i verksamheterna, vilket blir enhetschefens 

arbete att implementera. I dessa situationer kan det uppstå konflikter. Konflikthantering är 

något som tar mycket tid ifrån enhetschefernas arbete. Enligt Thylefors (2013) går 25 % av 

chefens tid åt till att lösa olika konflikter och på en arbetsplats pågår olika konflikter och 

förändringar samtidigt. Det finns konflikter som faktiskt har betydelse för verksamhetens 

utveckling vilket i sin tur blir enhetschefens arbetsuppgift men hur hanterar enhetscheferna 

konflikterna för att det ska vara utvecklande för sina verksamheter? För att en konflikt ska bli 

positiv är det viktigt att ledarskapet utförs på ett bra sätt vilket kan vara genom 

situationsanpassat vis, att konflikten hanteras utefter situation. I och med att 25 % av chefens 

tid går åt att hantera konflikter som Thylefors (2013) nämnde krävs det att chefen klarar av att 

hantera konflikten så det blir vinning för verksamheten.  

Mitt val av verksamheter är äldreomsorgen, handikappomsorgen och hemtjänsten. Valet 

gjorde jag på grund av att det är i dessa verksamheter som jag själv kommer arbeta i. 

Äldreomsorgen och hemtjänsten arbetar utefter SOL (Socialtjänstlagen) och 

handikappomsorgen arbetar både efter SOL och LSS (Lagen om stöd till vissa 

funktionshindrade). 

1.2 Konflikthanteringens relevans till socialt arbete. 

Enligt Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2006) är det svårt att definiera socialt arbete men en 

definition kan vara att socialt arbete utgår ifrån metoder, förhållningssätt och professionell 

kunskap. Den mest spridda definitionen runt om i världen kommer ifrån International Social 

Workers (IFSW). Deras definition är översatt på många språk och innebörden är att socialt 

arbete ska arbeta för att underlätta för människors välfärd, sociala förändringar, frigörelse och 

empowerment och att lösa olika problem som uppstår i mänskliga relationer. Mitt val var att 

intervjua enhetschefer inom äldreomsorgen, handikappomsorgen och hemtjänsten. I dessa 

verksamheter behöver människor särskild eller extra hjälp för att få vardagen att fungera. 

Inom följande verksamheter arbetar socialarbetare som är utbildade undersköterskor och 

vårdbiträden. För att kunna ge brukarna individuell hjälp är det viktigt att personalen kan 

samarbeta och komma överens vad som är bäst för brukarna. I dessa situationer kan konflikter 

uppstå. Enhetschefen har en viktig roll i konflikthantering och Hilmarsson (2012) menar att 

konflikthantering handlar om att kunna hantera olika behov och känslor. Chefens roll är att 

stötta och vägleda sina medarbetare till ett gott samarbete. Om chefen inte tar tag i en konflikt 

är risken stor att medarbetarna/undersköterskorna tappar motivation och engagemang till sitt 

yrke, vilket i slutändan leder till att brukarna blir lidandes och deras behov inte tillfredsställs. 

Brukarnas behov är huvudarbetsuppgiften som en undersköterska har Därför är 

konflikthantering en viktig del i socialt arbete.         
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 1.2 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen och erfarenhet om enhetschefers syn på 

konflikthantering inom äldreomsorgen, handikappomsorgen och hemtjänsten. 

1.3 Frågeställning 

Vilka typer av konflikter uppstår vanligen i en arbetsgrupp? 

Hur reflekterar enhetscheferna över hur konflikter uppstår  

Hur beskriver enhetscheferna att de hanterar konflikter? 
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2. Bakgrund 

För att skapa en förståelse för ämnet som uppsatsen handlar om kommer nu följande områden 

att beskrivas: chefsrollen, ledarskapet, konflikthantering och arbetsmiljön. Först och främst 

ska begreppen chef och ledare redas ut och dess skillnader. Thylefors (2012) skriver att chefer 

ses som tråkiga personer som sitter på sitt kontor eller är på möten. Cheferna ägnar sig åt att 

räkna pengar, planera alla möten och är kontrollerande individer. Ordet chef anses vara en 

formell titel. Skillnaden på chef och ledare är att ledaren ”är den person som utövar mer 

inflytande än andra i ett socialt sammanhang” (Thylefors, 2012. Sid 63).  En chef som 

använder sig av ledarskap kallas för en formell ledare, en formell ledare har mandat från sina 

egna chefer, politikerna och sina medarbetare (Thylefors, 2012).  

2.1  Kunskapsgenomgång 

Efter mina intervjuer framkom intressanta ämnen som jag kommer fokusera extra på i min 

kunskapsgenomgång och jag har valt att skriva om chefsrollen, ledarskapet och störst vikt 

lägger jag på konflikthantering: olika slags konflikter, att lösa en konflikt och hur viktigt det 

är som chef att kunna föra ett samtal. Att det förekommer konflikter i arbetsgrupperna som 

kanske är svåra att lösa påverkar allas arbetsmiljö. I och med att alla dessa begrepp påverkar 

medarbetarnas och enhetschefernas arbetsmiljö har jag valt att även skriva lite om 

arbetsmiljön i kunskapsgenomgången.  

2.1.1 Chefsrollen 

Chefens huvudsakliga arbetsuppgift är att företräda arbetsgivaren i det vardagliga arbetet men 

även gentemot sina medarbetare. Samtidigt har chefen själv en egen chef, i de flesta fallen om 

chefen inte är den högst uppsatta chefen. I vissa fall är chefen även arbetstagare till en högre 

uppsatt chef (arbetsmiljöupplysningen.se). Som chef är det viktigt att ha ett tydligt uppdrag 

och veta vilka krav som ställs på arbetet. En chef ska veta hur det ekonomiska ansvaret ser ut 

och vilka befogenheter chefen har. Utöver administrativt arbete och olika möten ska chefen 

hinna leda, fördela arbetet men också utveckla verksamheten och medarbetarna. Chefen ska 

även stötta och vägleda sina medarbetare, därför är det viktigt att chefen inte har för många 

medarbetare. För att kunna utföra ett bra ledarskap krävs särskild kompetens. Inom de flesta 

områden är kunskap en färskvara, därför är det viktigt att chefen får regelbunden utbildning 

för att kunna utvecklas och utveckla sitt arbete (arbetsmiljöupplysningen.se).  

 Thylefors (2012) anser att skulle chefen inte klara av ledarskapet skulle chefens 

arbetsuppgifter lika väl kunna överlämnas till specialister inom de olika arbetsuppgifterna. 

Arbetet som chef innehåller många olika slags känslor, som chef kan man känna glädje över 

sitt arbete men också ilska, sorg, frustation och besvikelse. Anledning till alla dessa olika 

känslor kan handla om medarbetarnas bristande ansvar för deras arbetsuppgifter eller 

otillräckligt stöd från sin chef eller sina kollegor. Chefsyrket innebär mycket känslor men 

samtidigt kan det uppfattas olämpligt att visa sina känslor. Det kan vara en svår balansgång 

när det är okej att visa känslor som chef (Sandahl, Falkenström & Von Knorring, 2012). 

Sandahl, Falkenström & Von Knorring (2012) skriver om tre olika känslomässiga dilemman 

som en chef kan uppleva: beroende, utsatthet och ensamhet 
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En chef har ansvar för sina medarbetares resultat och chefen har makt men Sandahl, 

Falkenströ & Von Knorring (2012) menar att känslan av makt kan byts ut mot en känsla av 

beroende, ett beroende av sina medarbetare, lagar, regler, ekonomi och politiken. Så i 

verkligheten är chefen i sina medarbetares händer, för sköter inte medarbetarna sitt arbete blir 

det chefen som får stå till svars. Chefen kan ibland känna tveksamhet över sitt ledarskap och 

det är inte alls konstigt men för att ett ledarskap ska bestå är det tvunget att chefen har sina 

medarbetares tillit och förtroende.  

Att arbeta som chef innebär att vara i en utsatt position, vilket är mest tydligt när chefen är ny. 

När man arbetar som chef finns vissa förväntningar på chefen, exempelvis att chefen ska 

kunna ta kommandot om det behövs men endast då. Oftast har chefen och medarbetarna olika 

åsikt om när chefen ska ingripa (Sandahl, Falkenström & Von Knorring, 2012). Chefen blir 

alltid iakttagen av sina medarbetare men även av andra högre chefer. Chefen ska kunna 

hantera situationer som att stå och prata framför sin arbetsgrupp, vilket kan vara jobbigt 

känslomässigt för en del chefer. En chef ska även kunna hantera snabba beslut. Dessa 

uppgifter kan få chefen att alltid känna sig utsatt och synlig. Naturligtvis kan chefen känna 

tillfredställelse genom att stå i centrum och det är när det går bra och som alla människor 

behöver också chefen positiv feedback ibland (Sandahl, Falkenström & Von Knorring, 2012) 

Chefens arbete är ganska ensamt, ofta sitter chefen med sina funderingar och frågor själv. Det 

är svårt för chefen att hantera känslorna som uppkommer vid besvikelsen när medarbetarna 

inte skött sitt arbete eller om chefen har helt obefogat varit otrevlig mot en medarbetare. I 

dessa stunder kan chefen känna av ensamheten lite extra. En möjlighet är att chefen pratar 

med sina kollegor men i många fall sitter chefen själv och inga spontana möten med sina 

kollegor sker (Sandahl, Falkenström & Von Knorring, 2012). 

Axelsson & Thylefors (2013) jämför chefsrollen med ett föräldraskap, de menar att som barn 

väljer du inte dina föräldrar, vilket medarbetarna inte gör med sin chef. Föräldrarollen är 

viktig för ett barns utveckling, precis som chefsrollen är för medarbetarna.  

Axelsson & Thylefors (2013) ställer sig frågan: Behövs chefen?  Chefsrollen är viktig men 

ibland överdrivs funktionen, på grund av att chefen inte är så viktig om chefen inte har sina 

medarbetare. Kraven som oftast riktar sig till chefen är att hon/han ska vara pålitlig, ta ansvar 

och kunna ta intiativ. Chefen ska kunna samordna materiella och mänskliga resurser men 

chefen har naturligtvis en central plats i sin arbetsgrupp.  

Thylefors (2012) anser att chefen har en central plats i arbetsgruppen men även i själva 

verksamheten. En god chef är den som får ut det bästa och även det mesta av sina 

medarbetare och den goda chefen är den som bidrar till en arbetsplats där medarbetarna mår 

bra och trivs.   

2.1.2 Ledarskapet 

Ordet ledarskap är ett svår definierat enligt Sandahl, Falkenström & Von knorring (2012). 

Ledarskapet kan innebära att ha en fallenhet att se vad som behöver göras i olika situationer 

eller vad som inte bör göras. Ett ledarskap handlar ofta om relationer, att ha en känsla och 

tajming när saker ska göras eller lösas. Därför krävs det att analysera varje situation utifrån 

olika yttre faktorer, utifrån individen men även utifrån gruppen (Sandahl, Falkenström & Von 

Knorring, 2012. 
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Ett ledarskap enligt Thylefors (2012) innebär att underlätta för människor att kunna arbeta 

effektivt gemensamt. Ett ledarskap innebär även att kunna arbeta med förändringar i sin 

organisation. Thylefors (2012) menar att förändringar och konflikter i organisationen är något 

som går hand i hand. Konflikthantering är en arbetsuppgift som kräver mycket tid och energi 

från ledaren. Philipson (2004) poängterar vikten i att ledaren har etiskt förhållningsätt. Etik 

och moral är viktigt att följa i sina verksamheter. Finns det tydliga normer och regelverk är 

det enklare för ledaren att bibehålla arbetsglädjen bland medarbetaren.   

Ledarskapet innebär även makt, ett ledarskap kräver makt men det är viktigt att kunna hantera 

makten, att ha kontroll över den. Makt kan skapa känslor både hos den som har makten men 

också hos den som står i beroendeställning (Sandahl, Falkenström & Von knorring, 2012). 

Själva ledarskapet har stor betydelse för verksamheten men även för verksamhetens resultat. 

Självklart finns det många faktorer som styr verksamhetens resultat som exempel, efterfrågan 

av tjänsten och ekonomi men det som har stor betydelse är hur chefen handskas med känslor i 

sina arbetsgrupper. Arbetsgrupper som har mycket känslor av frustration bidrar till sämre 

resultat gentemot de grupper som har positiva känslor.  

Baillien & De vite (2009) tycker det är viktigt med ett bra ledarskap och att medarbetarna 

känner sig trygga med sin chef och sina arbetsuppgifter. Dessa faktorer leder till mindre 

konflikter i arbetsgruppen. Saniewski (2011) anser att om ledarskapet är tydligt leder det till 

deltagande i arbetsgruppen och att medarbetarna känner arbetstillfredsställande. 

Enligt Sandahl, Falkenström & Von Knorring (2012) definieras ledarskapet som en möjlighet 

att en person kan påverka en hel grupp för att tillsammans nå uppsatta mål och Axelsson & 

Thylefors (2013) skriver att ordet ledarskap definieras antingen som något lockande och 

hjälpande eller som kritik och rädsla. Det finns även en tanke om att vissa egenskaper skulle 

göra vissa människor mer lämpade för ledarrollen men många studier som har gjorts och dess 

resultat har varit motsägelsefulla. Det har även gjorts studier om varför vissa människor blir 

ledare och andra inte blir det. Det finns studier som handlar om att personligheten skulle har 

någon inverkan på ett bra ledarskap. Studierna är många men ett konkret svar på den perfekta 

ledaren finns inte men studier på ett misslyckat ledarskap finns och de människor som har en 

personlighetsstörning har svårt att åstadkomma ett gott ledarskap (Thylefors 2013).  

Ledarskapet enligt Thylefors (2012) är knutet till en person, chefen. En chef kan inte lyckas 

med sitt ledarskap utan sina medarbetare vilket även Axelsson & Thylefors (2013) påpekar i 

deras fråga om chefen behövs? vilket förklaras under föregående del om chefsrollen. 

Chefen har möjlighet att vara med och påverka och det kan ske genom att chefen blir 

accepterad att leda gruppen eller använder sig chefen av maktmedel för att kunna påverka 

gruppen. Om chefen använder sig av olika maktmedel för att få gruppen dit hon/han vill 

rubbas balansen i gruppen. Vilket kan leda till att medarbetarna inte vågar protestera öppet 

utan istället håller aggressionen inom sig, vilket leder till sämre hälsa hos individen och i 

arbetsgruppen (Sandahl, Falkenström & Von Knorring 2012).  

2.1.3 Konflikter 

Ordet konflikt kommer från latinska ordet confliktus (Axelsson & Thylefors, 2006) och enligt 

svenska akademin (saol.se) har ordet konflikt många olika slags betydelser, strid mellan 

människor, begrepp, tankar och intressen. Ordet konflikt kan även innebära slitning, kollision, 
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tvist, kamp, stridighet och intressemotsättning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Enligt 

Axelsson & Thylefors (2006) är det individen som avgör om det är en konflikt eller inte. Det 

beror helt och hållet på hur konfliktkänslig individen är. Ett problem behöver inte innebära en 

konflikt. En konflikt kan vara stor eller liten, betydande eller obetydlig helt beroende på vem 

som får frågan, alltså en tolkningsfråga.   

Att det finns konflikter på en arbetsplats är helt normal och det kan tyda på att det finns ett 

aktivt intresse i arbetet. Konflikter skapas både mellan individer och inom grupper. Konflikter 

som är svåra att lösa kan bero på dåligt ledarskap, otydliga arbetsuppgifter men även på 

arbetsmiljön. Konflikter rör sig om känslor och konflikter handlar oftast om att känna sig 

hotad eller kränkt på något vis (arbetsmiljöupplysningen.se). En konflikt beror ofta på fel 

tolkningar och missförstånd. En konflikt som inte blir löst tar mycket energi och ork från för 

både individerna och arbetsplatsen, vilket leder till att effektiviteten och kreativiteten blir 

sämre. Klimatet blir dåligt på arbetsplatsen och mellan medarbetarna. En konflikter kan leda 

till sjukfrånvaro, därför bör arbetsplatsen arbeta förebyggande när det gäller konflikter 

(arbetsmiljöupplysningen.se). När vi söker arbete åberopas ofta god sammarbets förmåga men 

varför åberopas inte god konflikthanteringsförmåga? Att kunna samarbeta innebär att två eller 

flera individer använder sina enskilda resurser till att uppnå gemensamma mål. Ett samarbete 

mellan individer kräver att individerna bemödar sig att ha en positiv inställning gentemot 

varandra men även mot arbetsuppgifterna. Det är även viktigt att visa varandra hänsyn och 

tolerans (Axelsson & Thylefors, 2013).  För att en organisation överhuvudtaget ska kunna 

utvecklas, till och med ens existera krävs kommunikation enligt Heide, Johansson & 

Simonsson (2013). Utan kommunikation är det näst intill omöjligt att leda en organisation, 

skapa arbetsglädje och lärande.  

2.1.4 Olika slags konflikter 

Det finns många olika konflikter och många olika anledningar att en konflikt uppstår i en 

arbetsgrupp. Att ge kritik till någon kan medföra att en konflikt uppstår. I en arbetsgrupp är 

det vanligt att ens handlingar kritiseras, vilket är svårt att hantera i och med att en handling är 

en del av sig själv. Den svåraste kritiken att hantera är den som handlar om ens personlighet 

(Axelson & Thylefors, 2013). Psykiska påfrestningar på arbetsplatsen kan också vara en orsak 

till att konflikter uppstår i en arbetsgrupp, vilket Dijkstra, Beersma & Evers (2011) nämner. 

Flera orsaker till att konflikter uppstår kan vara stress, organisatoriska förändringar (Baillien 

& De vitte (2009) och att medarbetaren inte känner tillräcklig uppskattning från sin chef eller 

känslan av att bli orättvist behandlad (Spell, Bezrekova, Haar & Sell (2011). 

Axelsson & Thylefors (2013) tar upp olika slags konflikter som kan förekomma i en 

arbetsgrupp: relationskonflikt, uppgiftskonflikt och intressekonflikt. 

 En relationskonflikt uppstår när individen känner sig besviken och orsaken kan vara att 

individen har fått klagomål, inte fått igenom ett önskemål, maktskillnader eller orättvis 

arbetsbelastning. Relationsproblemen kan även handla om svårigheter i samarbetet och den 

vanligaste relationskonflikten handlar om att individerna inte får bekräftelse av varandra i ett 

samarbete (Axelsson & Thylefors, 2013). Relationskonflikter uppstår oftast när individer har 

dålig självkänsla, vanligtvis stannar det vid att det blir sura miner ett tag men i vissa fall kan 

det bli stora kommunikationsproblem. Relationskonflikterna är oftast både mer skuldbelagda 

och känslomässigt laddade. När en konflikt uppmärksammas är det viktigt att ta tag i dem och 
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särskilt om konflikten börjar gå ut över arbetet. Om parterna själva inte kan lösa konflikten 

ska chefen finnas tillgänglig som tredje part. Behovet av en tredje part, chefen, är vanligast 

vid relationskonflikter. Att bryta en relationskonflikt kan vara svårt för de inblandade att 

själva göra (Axelsson & Thylefors, 2013). 

Uppgiftskonflikterna handlar om att individer inte är överens i sakfrågor och det kan handla 

om att personer har olika åsikter eller olika tolkningar i en sakfråga. Att ha skilda åsikter i en 

sakfråga är positivt, det är både kreativt och en möjlighet till problemlösning. Det gäller att 

hålla uppgiftskonflikten på en balanserad nivå så fokus inte hamnar på konflikten i stället för 

på problemet/sakfrågan. Uppgiftskonflikterna är oftast enklare att lösa än 

relationskonflikterna i arbetsgrupperna (Axelsson & Thylefors, 2013). 

Förändringar ett något som bidrar till konflikter i arbetsgruppen och då handlar konflikten ofta 

om förändringen är nödvändig eller inte och hur förändringen ska gå till väga. Vi människor 

vill gärna vara med och styra om förändringen påverkar oss själva. Om förändringen är 

oönskad uppstår konflikter men även oro och stress, oro över att inte veta vad som ska ske i 

framtiden. Dessa konflikter kallas för intressekonflikter. Enligt Axelsson & Thylefors (2013) 

är det svårast för chefen att göra förändringar i små grupper, små grupper har oftast informella 

strukturer och starka normer. Om den lilla gruppen är emot förändringen ” kryper gruppen 

bildligt talat ihop och förtätas för att skydda sin samhörighet (Axelsson & Thylefors,2013. Sid 

202). En förändring kan även splittra gruppen i två delar, en del är med på tåget och den andra 

delen är inte. Detta sker oftast i grupper där det redan pågår någon slags konflikt, så en 

relationskonflikt kan i dessa fall leda till en intressekonflikt.  

2.1.5 Olikheter 

Olikheter är ofta negativt laddat och risken är att konflikterna ökar. Vi har mycket lättare att 

tycka om människor som delar våra värderingar och uppfattningar. Om en person som vi 

tycker om tycker annorlunda än oss själva i en sak fråga, skapas en mer eller mindre olust 

känsla. Om det skulle upprepas löses det oftast av sig själv, antingen ändrar vi oss själva och 

börja tycka som den andra personen eller så förändras känslorna för den andre (Axelson & 

Thylefors, 2006). Om två personer tycker olika under en längre tid är risken stor att 

kommunikationen mellan individerna även minskar. Att kämpa mot olikheter är mycket mer 

energikrävande än att tycka lika. Det tar både tid och kraft att tycka olika. Det kan vara svårt 

att acceptera varandras olikheter särskilt när vi är stressade. Personer som har dålig 

självkänsla har oftast svårare att acceptera olikheter. En relation som innefattar konflikter 

kräver mer engagemang och kommunikation. Olikheter är bra men vi måste stanna upp och 

reflektera över det och gör vi det så behöver inte olikheter leda till en konflikt (Axelson & 

Thylefors, 2006). Konflikter på grund av olikheter uppstår ofta för vi anser att saker är 

antingen rätt eller fel, svart eller vitt. Dessa konflikter kan oftast dämpas på arbetsplatsen med 

hjälp av tydliga riktlinjer och lagar. Axelson & Thylefors (2006) betonar hur viktigt det är för 

oss människor att ha rätt. Har vi rätt är det som om vi lyckas behålla vår självkänsla. I stället 

bör vi stanna upp och tänka efter, då inser vi snart att det inte bara finns rätt eller fel. Kan vi 

förstå det så kommer vi slippa en onödig konflikt.  
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2.1.6 Att lösa en konflikt 

Munir, Nielsen, Garde & Carneiro (2012) framhåller vikten i att en konflikt ska lösas så fort 

den kommer upp till ytan, på så vis bibehåller arbetsgruppen sin arbetsglädje. I arbetsgruppen 

är man oftast inte överens om hur en konflikt ska lösas. Vissa ser på konflikter som en del av 

arbetet och går gärna in i dem. Andra drar sig undan, blir oroliga och det finns de som vill 

hitta en snabb lösning (Axelsson & Thylefors, 2013). Att undvika att lösa en konflikt är den 

sämsta lösningen för ett gott samarbete och god arbetsmiljö. Därför är det viktigt att chefen 

arbetar för en öppen och konstruktiv konflikthantering. Vid förändringar är det viktigt att 

chefen förankrar projektet i arbetsgruppen, så gruppen känner delaktighet. Delaktighet gör 

arbetsgruppen både mer positiv och kreativ till förändringar. Vid en förändring är det viktigt 

att chefen uppmärksammar och försöker lösa konflikter som redan finns innan chefen 

genomför förändringar Även om oro och stress uppstår vid en förändring är det viktigt att 

chefen ser det som något positivt, att chefen medvetandegör varför oron uppstår och få sina 

medarbetare att se det som en mental anpassning till vad som kommer ske i framtiden 

(Axelsson & Thylefors, 2013). Johansson & Lalander (2013) skriver att förändringar kan ses 

som otrygghet eller förnyelse som leder till en bättre arbetsplats.  

När en konflikt har blivit alldeles för stor i arbetsgruppen kan en lösning bli att dela på 

gruppen och omplacera medarbetarna (Strand-mark & Ram, 2014). För att lösa en konflikt 

anser Strand-mark & Ram (2014) att använda sig av handledning är ett bra sätt att få sina 

medarbetade engagerade, vilket i sin tur leder till mindre konflikter i arbetsgruppen. Ett annat 

sätt att motverka eller lösa konflikter är att chefen kan bemöta sina medarbetare i ett samtal 

och enligt Hilmarsson (2012)  är det professionella samtalet ett bra verktyg i 

konflikthantering. 

2.1.7 Samtalet 

En ledares roll är att vara professionell i just sitt yrke och i sina arbetsuppgifter. En av 

arbetsuppgiften är att möta sina medarbetare i olika samtal, samtal som kan handla om löner, 

brukarna och även individerna själva (Hilmarsson, 2012). Som ledare är det viktigt att kunna 

föra ett professionellt samtal. Det är skillnad på att föra ett professionellt samtal eller ett privat 

samtal. Ett privat samtal är oplanerat och kan ske när som helst. Tidslängden kan variera och 

även så ämnet. Samtalets innebörd har inget direkt mål, samtalet kan handla om att bara få 

prata av sig. Hur personerna reagerar känslomässigt beror på vilken relation de har med 

varandra. Ett professionellt samtal är oftast planerat och är nått sånär tidsbestämt. Samtalet är 

strukturerat, oftast börjar ledaren med att ringa in problemområdet, försöka hitta en lösning, 

bestämma hur problemet ska lösas och sedan göra en uppföljning. I ett professionellt samtal är 

det viktigt att ledaren behåller lugnet även om motparten visar negativa reaktioner. I ett 

professionellt samtal är det oftast en som leder samtalet, vilket i sig kan leda till konflikt 

(Hilmarsson, 2012). Vi människor vill gärna inte bli ledda av andra, vi vill bestämma över oss 

själva men i ett professionellt samtal handlar det ofta att chefen vill att något ska bli gjort. 

Vilket kan lätt leda till motsättning från motparten, att motparten kanske missuppfattar 

uppgiften eller inte alls tycker chefens ide är bra. Att försöka påverka någon kan också leda 

till en konflikt på grund av att det kan uppfattas som maktutövning. När en ledare för ett 

professionellt samtal med en medarbetare hamnar ledaren i maktutövning. Det visar sig oftast 

genom att ledaren blir antingen passiv eller aggressiv.  En aggressiv samtalsledare tar över 

och styr hela samtalet. En sådan ledare skapar rädsla och obehag hos sina medarbetare. På 
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kort sikt fungerar det genom att medarbetarna anpassar sig till chefen men i längden är det 

inte hållbart (Hilmarsson, 2012). Därför är det viktigt som ledare att ha förmågan att skapa 

goda relationer. För att skapa en god relation bör chefen visa sig engagerad, intresserad och 

vara aktiv under hela samtalet med sin medarbetare. Vilket i sin tur sänder ut vänliga signaler, 

vilket skapar en god kontakt mellan parterna. För att hålla kvar den goda kontakten under hela 

samtalet även om det är jobbiga saker som kommer upp är det viktigt att chefen hela tiden 

känner av motpartens känslor. När medarbetaren påvisar negativa känslor är det viktigt att 

chefen anpassar sig och sitt samtal så hon/ han hittar tillbaka till den goda kontakten igen 

(Hilmarsson, 2012).  

En annan del av konflikthantering och i samtalet är att kunna hantera kritik, både kunna ta och 

ge kritik. Enligt Axelson & Thylefors (2013)  kommer ordet kritik från grekiska ordet kritikos 

som betyder ” förmögen att avgöra eller bedöma” (Sid. 147).  Axelson & Thylefors (2013) 

menar att det är viktigt att veta varför kritik behöver ges, vad vill exempelvis chefen uppnå 

med kritiken. Därför bör ett samtal som innehåller kritik förberedas väl och samtalet bör ske i 

enrum. Tanken med att ge kritik till någon är att skapa en positiv förändring. Det vanligaste 

när kritik i ett samtal uppkommer är att motparten ställer sig i försvar och då är det viktigt att 

den som ger kritiken lyssnar på motparten vad hon/han har att säga. Personen som får kritiken 

har kanske en anledning till sitt handlande. Om personen skulle reagera genom att börja gråta 

är det inte något som är farligt, kanske bara nyttigt. För att det ska bli positiva förändringar av 

en konflikt är det viktigt att chefen gör uppföljning och även påtalar detta till sina 

medarbetare. Med beröm och feedback når chefen långt i konflikthanteringsarbetet (Axelson 

& Thylefors, 2013).  

2.1.8 Arbetsmiljön 

Som chef är man alltid ansvarig att arbetet på arbetsplatsen sker utan risk för ohälsa. Det 

medför att chefen är tvungen att se till så att personalen har rätt utbildning, personalen ska 

veta hur arbetet fungerar och att personalen får instruktioner som är tillfredsställande för deras 

arbetsuppgifter. Det är också viktigt att chefen känner till de arbetsmiljöregler och lagar som 

finns (av.se).  

Varje arbetsplats bör ha ett skyddsombud. Ett skyddsombud är en fackligt förtroendevald 

person vars ansvar är att beakta sina arbetskamraters engagemang i arbetsmiljöfrågor. Det är 

väsentligt att arbetstagarna vet vem som är skyddsombud så dem vet var de ska vända sig om 

dem har frågor angående arbetsmiljön. Det är chefens ansvar att det kommer upp anslag om 

uppgifter angående vem som är skyddsombud och vilka som sitter med i skyddskommittén. 

Arbetstagarna ska också veta vilka befogenheter skyddsombudet har. Ett skyddsombud har 

inte ansvar för arbetsmiljön utan det är chefens ansvar men skyddsombudet kan stoppa 

arbetsuppgifter som anses vara riskabla, begära att få besked av sin chef angående olika 

arbetsmiljöfrågor och begära ett ingripande från miljöverket (av.se). Det är grundläggande för 

att arbetsmiljön ska fungera att chefen och skyddsombudet samarbetar, vilket man gör på 

skyddskommitté möten. Skyddskommitté möten innebär att representanter för arbetsgivaren 

och arbetstagarna träffas. På mötena planeras arbetsmiljöarbetet och dess uppföljningar. 

Ibland krävs expertis hjälp för att lösa problem som kan uppstå och då kan det vara bra att ta 

hjälp av människor utifrån, som inte arbetar i verksamheten, exempelvis företagshälsovården 

och arbetsmiljöingenjör. Företagshälsovården kan hjälpa chefen att förebygga och hantera 

konflikter. De kan även upptäcka om det finns några brister men det är chefens ansvar att 
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åtgärda dem. En arbetsmiljöingenjörs arbete hjälper chefen att generera en trygg arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöingenjören har bra kunskap om arbetsmiljöfrågor och hur bristerna i arbetsmiljön 

ska åtgärdas. Arbetsmiljöverkets arbete handlar om att bevaka och kontrollera att chefen 

sköter arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. Arbetsmiljöverket gör även inspektioner på 

arbetsplatsen (av.se). 

På arbetsplatsen finns många olikheter och kan vi hantera varandras olikheter på ett positivt 

vis resulterar det i en god och kreativ arbetsmiljö. Det är viktig att medarbetarna kan 

komplettera varandra, använda varandras goda sidor. Om inte är risken stor att konflikter 

uppstår och arbetsmiljön försämras. Energin minskar hos medarbetarna och verksamheten blir 

lidande. Därför är det viktigt att chefen tillsammans med sina medarbetare hanterar konflikter 

på ett konstruktivt vis. På så vis ökar förtroendet mellan chefen och medarbetarna men även 

mellan medarbetarna. Att det alltid kommer finnas olikhet i åsikter är naturligt så länge chefen 

och medarbetarna kan se konflikten som ett problem som ska hanteras/ lösas tillsammans och 

inte ett krig som någon ska vinna (gu.se).   

Axelsson och Thylefors (2013) skriver att det finns lättillgänglig information om hur vår 

arbetsmiljö ska vara, vilket beskrivs i studiens bakgrund men tyvärr erbjuder inte alla 

arbetsplatser en god och sund arbetsmiljö.  Oftast delas arbetsmiljön upp i tre sektioner: 

1. Den fysiska: Innebär allt som rör individen i arbetet, det materiella. 

2. Den organisatoriska: Handlar om de formella förhållandena. Det som rör 

arbetsuppgifter och beslutsfattande 

3. Den sociala: Rör allt som har med kontakten mellan människor och deras förhållanden 

till varandra. 

 Alla människor reagerar olika i olika situationer. Vissa kan arbeta länge under dåliga 

arbetsförhållanden medan andra reagerar omedelbart men förr eller senare uppstår en reaktion 

ifrån medarbetarna eller från chefen. Medarbetarna kan känna besvikelse över de dåliga 

arbetsförhållandena och reagera genom ilska, uppgivenhet, ovilja till arbetsuppgifter eller 

andra beteenden som inte är positivt för arbetsmiljön. Det är lättare för chefen att hantera den 

fysiska arbetsmiljön på grund av att den är mer konkret, det finns olika slags skydd och 

regleringar över vad som gäller. Däremot är kunskapen mer begränsad när det gäller den 

psykiska arbetsmiljön, hur den fysiska arbetsmiljön påverkar individen psykiskt och hur den 

sociala arbetsmiljön påverkar individen psykiskt. Både den fysiska och psykiska arbetsmiljön 

kan skada individen men på olika vis. En orsak till dålig arbetsmiljö kan vara psykiskt 

krävande arbetsuppgifter, så likaväl som en fysisk skada kan leda till en sjukskrivning, så kan 

en psykisk skada leda till sjukskrivning (Axelsson och Thylefors 2013).   

För att kunna få en god arbetsmiljö är det viktigt att tänka på ” att vi är varandras arbetsmiljö” 

(Axelsson & Thylefors, 2013. Sid 31) vilket innebär att var och en på arbetsplatsen är 

ansvarig för en god arbetsmiljö. Mcdaniel, Roche & Veladar (2011) poängterar att om 

arbetsmiljön är bra arbetar medarbetare effektivare mot gemensamt uppsatta mål. 

 

 



11 
 
 

3. Teorier 

 I detta avsnitt som rör teorier går jag närmare in på situationsanpassat ledarskap. Valet av den 

här teorin gjordes då det känns relevant med situationsanpassat ledarskap för en god ledare. 

Jag har även valt att utgå från personlighetsteorin, då jag efter att ha gjort tre av mina 

intervjuer insåg hur svårt människan har att hantera varandras olikheter, dess personligheter 

och att det där av uppstår konflikter. En fördjupning i personlighetsteorin gjorde att jag även 

fick upp ögonen för rollteorin, vilken också har stor betydelse för hur vi hanterar våra 

yrkesroller. Dessa tre valda teorier utgör teoretiska grundpelare i min studie, då målsättningen 

är att få en förståelse för hur ett gott ledarskap, våra personligheter och roller påverkar oss i 

hur vi beter oss och hur vi klarar av olika situationer på vår arbetsplats. Tanken är att teorierna 

ska stötta i att leda studien mot en förståelse för hur enhetschefer kan hantera konflikter bland 

sina medarbetare. I analysen knyter jag an till dessa perspektiv. Jag utgår från Paul Moxnes 

(2011) och Erving Goffmans (2004) dramaturgiska perspektiv.  

3.1 Situationsanpassat ledarskap 

Grundsynen i ett situationsanpassat ledarskap är att den ledare som fungerar bäst i en 

organisation är den ledare som kan anpassa sig till de olika situationer som kan uppstå när 

man arbetar som chef.  Det situationsanpassade ledarskapet baseras på att det optimala 

ledarskapet är att chefen och medarbetarna har en god relation, arbetsuppgifterna är 

välplanerade och strukturerade, att chefen har legitim makt och att chefen anpassar sitt 

beteenden som ledare efter medarbetarens kompetens. Ett ledarskap som är motsatsen är 

naturligtvis inte det bästa (Thylefors, 2012). Att arbeta som chef inom äldreomsorgen och 

handikappomsorgen kan innebära snabba förändringar och då är det viktigt att chefen kan 

anpassa sitt ledarskap till situationen som uppstår. 

Utgångspunkten i ett situationsanpassat ledarskap är att det är svårt att säga hur en bra ledare 

ska vara. Anledningen till det är att chefen har skicklighet till att förändra sitt ledarskap 

beroende på situation.  

 De situationsanpassade modellerna kännetecknas av pedagogisk och psykologisk kunskap 

och sunt förnuft. Modellerna framhäver även behovet av chefer som är lyhörda, effektiva och 

alerta. Det är ett bra sätt att få chefer att arbeta utefter situationsanpassade modeller, det gör så 

att cheferna funderar över sig själv och sitt bemötande gentemot andra människor. Det 

negativa med dessa modeller kan vara att det ställs för höga krav på chefens förmåga att 

snabbt kunna förändra sitt ledarskap i olika situationer. En annan nackdel kan vara att hålla 

chefens motivation stabil i alla arbetsuppgifterna som ska utföras. De situationsanpassade 

modellerna sätter chefen som mittpunkt vilket kan utgöra en bild av att medarbetarna skulle 

vara lata. I praktiken har medarbetarna uppgifter som de har ansvar för men givetvis finns 

chefen där vid behov. Det är viktigt att medarbetarna kommunicerar med chefen, så chefen 

vet vad medarbetarna behöver hjälp med och stöttning i (Thylefors, 2012). Därför är det 

viktigt som Sandhal, Falkenstöm & Von Knorring skriver om situationsanpassat ledarskap, 

som chef stegvis öka sina medarbetares ansvar och delaktighet i takt med deras ökade 

kompetens och självständighet. 
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3.2 Personlighetsteorin 

3.2.1 Personligheter 

Ordet personlighet kommer från det latinska ordet persona och betyder mask, ”att vara en 

person betyder då att ha sin egen mask som visar ens karaktärstyp” (Moxnes, 2011. Sid 43).  

Idag tittar vi inte bara på masken utan även vad som finns bakom, den inre personligheten 

men Moxnes (2011) resonerar kring hur vida den inre personligheten finns, personligheten är 

något som vi själva har skapat och dess innebörd är inte levande. En slags fantasi och frågan 

är vem som bestämmer vilken slags personlighet var och en har. Om en person anses vara 

stark, svag, aktiv eller passiv beror helt och hållet på i vilken situation individen befinner sig 

och i vilken miljö individen vistas i just det tillfället.” Om det är ett konstant svar man vill ha 

letar man förgäves. Var jag kastar min skugga beror på vilken position solen har” (Moxnes, 

2011. Sid 46-47).  När vi möter en ny person frågar vi aldrig ”vilken personlighet har du”? 

Utan ”Vad arbetar du med”? När vi intresserar oss för en ny människa är det inte individens 

personlighet vi undrar över utan individens yrkesval och anledningen till det är att de flesta 

människorna identifierar sig med sitt yrke. Enligt Moxnes föds vi ”som oskrivna blad” 

(Moxnes, 2011. Sid 49), vi får sedan våra karaktärsdrag (masken) och till sist utvecklas vår 

personlighet. Personligheten är en process, socialiseringsprocess som aldrig behöver ta slut. 

Personligheten är något som kan förändras på grund av ålder, upplevelser och utbildningar 

men en förändring tar tid. Vissa forskare påstår att vår personlighet är en fantasi medan 

Moxnes (2011) anser att människans personlighet är ett pussel och det är inte säkert att pusslet 

blir färdig lagt.” Nya bitar kommer till och andra försvinner”(Sid. 52). Han menar att 

människans personlighet hela tiden förändras så även människan. 

 En problematik i forskningsområdet har varit och är fortfarande om det går att rekrytera en 

god ledare efter personlighetsdrag. Svaren är många men Moxnes (2011) anser att det inte är 

rätt tillvägagångsätt för att finna en god ledare. Moxnes (2011) tycker att en bra ledare blir 

någon genom att hitta sin egen ledarstil, han menar att det inte finns något recept att följa utan 

individen själv måste hitta sin egen nyckel till ett framgångsrikt ledarskap. 

 När individer befinner sig i en grupp kan personligheten förändras och även socialiseras. 

Moxnes (2011) uppfattning är att personligheten är konstruerad och förändras vid samspel 

med andra människor. Moxnes (2011) tror att gruppen både kan skapa en ny personlighet men 

även hota den. Därför är det viktigt att fokusera på kommunikationen i gruppen och inte på 

ens personligheter. Att vara människa innebär att ha relationer som i sin tur innebär ett 

samspel mellan individer. Moxnes (2011) skriver att vår personlighet både kan förändras och 

hotas genom nya relationer, anledning av att individen är rädd i mötet med nya människor att 

den invanda självbilden och världsbilden kommer att förändras. Inom arbetsgrupper i sociala 

verksamheter är det viktigt att medarbetarna fokuserar på varandras goda sidor och vad var 

och en är bra på. Att fokusera på varandras sämre sidor tar energi och visar sig genom att det 

blir dålig stämning i arbetsgruppen. Det är viktigt med ett gott samarbete bland medarbetarna 

för att brukarna ska få den bästa vården.   
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3.2.2 Känslor 

Att följa sina känslor kan innebära att vi gör förnuftiga val. Moxnes (2011) tror att om vi gör 

karriärsval utefter en positiv känsla så kommer vi trivas med det valet men om vi gör val som 

vi egentligen inte har lust med kommer det inte fungera i längden. En god känsla ger oss 

energi och har vi energi har vi också kraft till att orka med när arbetet känns tungt och 

krävande men även i andra situationer i livet som exempelvis vid ensamhet och sorg.  Har vi 

energi blir det lättare att hitta lösningar som ger oss tillbaka den positiva känslan. Att förstå 

känslor är viktigt när vi samverkar med andra människor. Att chefen kan förstå sina 

medarbetares känslor vid förändringar och vid indragningar på arbete. För att chefen ska 

förstå dessa känslor och för att medarbetarna ska kunna förstå varandras känslor krävs det att 

han/hon/de är emotionellt intelligenta. Att vara emotionellt intelligent handlar om att kunna 

uppmärksamma sina egna och andras känslor och att efter det reglera sitt eget beteende och på 

så vis lösa problem. Även att med hjälp av känslor kunna förstå sina egna och andras 

kapaciteter (Moxnes, 2011).  

3.2.3 Tolkningar 

Enligt Moxnes (2011) är tolkningar något som är oundvikligt och ofrånkomligt. Hur vi tolkar 

oss själva och vår omgivning är väsentligt för både vårt psykiska och fysiska mående. Våra 

tolkningar är oftast omedvetna och svåra att förändra. Våra tolkningar kan förtrycka och styra 

eller befria och göra så något blir bra. Vilket valet blir ligger hos individen som gör 

tolkningen men hur vet vi att våra tolkningar är sanna?  Moxnes (2011) tycker att vi har för 

bråttom att tolka varandra, hur vi är som människor, och vi tolkar gärna varandra till något 

negativt. Moxnes (2011) anser att vi bör försöka undvika att tolka varandra, även om 

tolkningen kanske stämmer, för tolkningen kan också vara fel och i sin tur kan det leda till att 

någon blir sårad eller mår dåligt av vår tolkning över hur personen är eller inte är. Tolkningen 

kan upplevas som ogynnsam för personen som blir tolkad (Moxnes, 2011). Därför är det 

viktigt att både medarbetarna och chefen inte tror på allt de hör. Det bästa är att fråga den 

berörda personen angående det man har hört om det är sant eller om inte. Risken är att en fel 

tolkning leder till en onödig konflikt i arbetsgruppen.   

3.3 Roller 

Både Moxnes (2011) och Goffman (2004) talar om roller och även att alla bär en mask. 

Moxnes (2011) menar att masken visar vilken karaktärs typ vi har medan Goffman (2004) 

talar om hur vi människor vill bli sedda. Att vi människor vill göra ett gott intryck på 

varandra. Först redovisas Moxnes (2011) perspektiv på roller och sedan beskrivs Goffmans 

(2004) perspektiv på roller. 

Moxnes (2011) skriver om tre olika slags roller: ytroller, samspelsroller och kärnroller och 

dessa olika roller handlar om hur vi uppför oss mot och med andra individer. 

Ytroller: 

En ytroll är något som vi tar på oss även om vi själva inte tycker om det. Vårt samhälle är 

uppbyggt på ytroller och de flesta människor gör ett mycket bra arbete i sin ytroll. En ytroll 

kan vi ha när vi går till arbetet och de flesta kan utföra ett bra ytligt arbete. Människan vet vad 

som förväntas av henne, hur vi ska bete oss och uppföra oss. Ett kännetecken på att vi är 
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ytliga är när vi kommer hem och vi känner oss fria när vi lägger av oss rollen, känner att vi får 

vara oss själva när vi lagt av den rollen. En person som stannar kvar för länge i en ytroll 

tappar en bit av sig själv. Vår ytroll präglas av plikt och vilja och påverkas av belöningar, 

straff och resultat. Vår ytroll innebär också något positivt. Ytrollen får oss att göra vårt arbete 

för våra klienter, vårt samhälle eller våra kunder (Moxnes, 2011). 

Samspelsroller: 

Samspelsrollen innefattar minst en annan människa till, i och med det uppstår 

samspelskänslor, som exempelvis, kärlek, hat och avund. Människor plockar fram olika sidor 

hos varandra, en del människor plockar fram det bästa hos någon medan någon plockar fram 

den sämsta sidan hos samma person. Tillsammans med vissa människor mår man bra och trivs 

medan man kan känna sig dålig och illa till mods med någon annan. Med vissa människor blir 

vi ledare och med andra människor blir vi ledda. Vid varje nytt möte förändras vårt beteende 

och även våra känslor. Vi hamnar hela tiden i olika samspelsroller. Skillnad mellan ytroll och 

samspelsroll är att samspelsrollen uppstår automatiskt och är en roll som vi inte kan styra 

över. Hur vi reagerar, känner och vem vi blir i ett möte med andra beror på samspelet mellan 

gruppen och personen. När vi utsätts för något oförväntat kan reaktionen bli överraskande för 

personen själv. Moxnes (2011) menar att vi har lika många personligheter som vi har 

relationer och oftast uppkommer nya sidor hos oss själva när vi hamnar i starka och nära 

relationer med andra. Ibland krävs det att vi byter miljö för att uppnå en högre känsla av att 

vara oss själva och även få uppleva en bra känsla av oss själva. Personer som lever i stabila 

och oförändliga relationer exempelvis samma yrke, bostad, familj och vänner kan uppleva att 

det är personens roll och personlighet som hon/han är i dessa relationer. Inte förrän nya 

relationer uppstår kan hon/han förstå att personligheten och rollerna kan förändras.     

”Vem man är beror på vem man är tillsammans med och hur man är tillsammans med den 

andre. Jag är jag, men jag är också tillsammans med dig på det här sättet eller i den här rollen. 

Vem jag väljer att vara tillsammans med eller inte vara tillsammans med avgör vem jag blir, 

vilken min personlighet blir” (Moxnes, 2011. Sid 155). 

Kärnroller: 

En kärnroll uppstår när man är stabil i en relation eller i en situation. När vi hamnar i en 

kärnroll upplevs vi som starka. När vi befinner oss i kärnrollen har vi funnit var vi vill vara 

och vem vi själva är och vi trivs med oss själva. Den som har funnit sin kärnroll är 

privilegierad i och med att det inte är säkert att vi någonsin finner vår kärnroll. För vissa blir 

det ett livslångt letande att finna sin kärnroll, att finna sig själv. ”En kärnroll blir meningen 

med livet, något man hänger sig intensivt åt, som ett kall” (Moxnes,2011. Sid 161). Om vi 

lyckas finna vår identitet, uppgift och plats i livet är det en stor gåva. För att kunna uppnå 

detta krävs att vi människor tror på oss själva och vi måste förstå att vi är bättre än vad vi 

själva ibland tror och därför krävs det att vi får höra att vi är duktiga av andra för att orka 

kämpa vidare och för att hitta vår kärnroll i livet (Moxnes,2011).  

3.3.1 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Goffman (2004) har en samhällssyn där han menar att alla spelar teater, alla är skådespelare 

på en scen och skådespelaren vill försöka göra inverkan på publiken. Individerna som spelar 

en roll kallas för skådespelare eller aktörer. På scenen försöker individen övertyga sig själv 
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men även observatören att individens roll är äkta. En observatör eller publiken är de individer 

som skådespelaren utför en handling för. Exempelvis att chefen håller i ett möte med sina 

medarbetare. Chefen tar på sig sin roll och utför teatern som skådespelare, medarbetarna är 

observatörer/publiken.  

 Individer går olika övertygande in i sina roller. Vissa individer kan spela rollen enbart för 

skojs skull eller om individen inte är uppriktig i sin roll kallar Goffman (2004) det för cynisk. 

Ett exempel kan vara att en underordnad spelar överdrivet trevlig mot sin överordnad för att 

ge sig själv fördelar. Naturligtvis har inte alla aktörer ett syfte att utföra sin roll för 

egenintresse. Vissa aktörer blandar mellan cynisk och uppriktighet vilket kan visa sig i att 

aktören strävar efter att vara uppriktig i sin roll men anser sig själv inte vara förtjänt av den 

bedömning aktören får av sin publik. Om aktören är trovärdig sin roll blir anknytningen till 

individens roll starkare. 

 All aktivitet en individ utför kallar Goffman (2004) för ett framträdande och all rekvisita 

kallar han för inramning. Rekvisita kan exempelvis vara enhetschefens kontor. När aktören 

ska spela upp sin roll är det viktigt att ta sig till rätt plats med den rätta inramningen och det är 

på grund av att inramningen är platsbunden och när aktören lämnar den specifika platsen 

måste aktören avsluta sitt framträdande. Under framträdandet använder sig aktören av en 

fasad som både kan vara medveten men också omedveten. Aktören har även en personlig 

fasad som inkluderar vårt kön, ålder, kläder, etnicitet, hur vi talar och ansiktsuttryck. Fasaden 

och rollen ska vara trovärdig, vilket innebär att exempelvis att chefen agerar på ett sådant vis 

som förväntas av en chef. Goffman talar om stimuli som han delar upp i uppträdandet och i 

manér och detta utgör den personliga fasaden i uppträdandet, manér. Detta förklarar Goffman 

med att ” uppträdandet kan då referera till de stimuli som fungerar för ögonblicket för att 

upplysa oss om den agerandes sociala status” (Sid. 30). ”Manér kan då referera till de stimuli 

som fungerar för ögonblicket för att ge oss besked om den roll i interaktionen som den 

agerande räknar med att spela i den situation som är under utveckling” (Sid. 30).  Ett 

aggressivt manér kan förklaras med att aktören kommer att ta över det språkliga samspelet 

och även styra samspelet med en annan individ. Ett underlägset manér (uppträdandet) ger ett 

intryck på att aktören är beredd på att ledas av andra. Uppträdande och manér kan komma i 

konflikt med varandra och det kan vara när aktören har en högre ställning än sin publik men 

agerar jämlikt och när en aktör med hög ställning konfronterar en individ i ännu högre 

ställning. Ett exempel kan vara när chefen försöker vara kompis med sina medarbetare. Vi 

förväntar oss även att uppträdandet överensstämmer med rätt uppträdande, manér och 

inramning. Ett exempel kan vara att chefen är den som lyfter konflikthantering på varje 

arbetsplatsträff men när en konflikt uppstår visar det sig att chefen är konflikträdd. 

3.3.2 Teamet och konflikter 

Goffman (2004) talar om team, ett team är en samling människor som arbetar gemensamt. Ett 

exempel kan vara att teamet är chefens medarbetare. Medlemmarna i teamet är beroende av 

varandra och ska kunna lita på varandra. Ett samarbete är viktigt mellan teammedlemmarna 

för att kunna bevara en specifik situation gentemot publiken. Medlemmarna stöttar även och 

hjälper varandra om någon medlem har gjort något misstag, så att inte publiken ska upptäcka 

felet. I äldreomsorgen och handikappomsorgen är publiken brukarna/kunden. Medlemmarna 

kan dock även peka ut individen som har gjort ett misstag så individen känner skuldkänslor. 

När medlemmarna går bakom kulissen, enligt Goffman (2004), är medlemmarna mer fria att 
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göra som de vill. Bakom kulisserna förbereds framträdandet som ska ske på scenen. Bakom 

kulisserna kan innebära individens hem. Goffman menar att teamet ger rollen en mening, 

såvida medlemmarna följer de rutiner som gemensamt är uppsatta. Enligt Goffman kan det 

krävas en regissör (chefen) som delar ut rollerna i teamet och ser till att medlemmarna 

ansvarar för sina roller. När en individ hamnar i en situation och individen inte riktigt vet 

vilken roll individen ska spela, kallar Goffman detta för en rollkonflikt. En rollkonflikt kan 

uppstå i ett team om aktören behöver uppvisa en fasad som inte är enig med aktörens egna 

personliga roll. Fasaden handlar enligt Goffman om att visa upp vem jag är och vill vara i 

olika situationer. I enhetschefensrollen kan en rollkonflikt uppstå när krav från politikerna ska 

implementeras i verksamheten men chefen anser att kravet inte passar verksamheten. Chefen 

har inget val utan måste implementera kravet bland sina medarbetare även om chefens 

personliga åsikt är något annat. 
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4. Metod 

Denna del innehåller allt som har med undersökningens genomförande att göra. Syftet är att 

läsarna ska på egen hand kunna värdera nedanstående resultat och tolkningarnas rimlighet 

(Davidsson & Patel, 2011). Min studie utgår ifrån ett chefsperspektiv och jag har genomfört 

en kvalitativ undersökning och mitt syfte med en kvalitativ intervju var att jag ville förstå 

konflikter ur enhetschefernas perspektiv. Materialet som jag har samlat in kommer från fem 

olika intervjuer som utfördes tillsammans med enhetschefer från äldreomsorgen, 

handikappomsorgen och hemtjänsten. Mina intervjuer var semistrukturerade vilket innebar att 

jag kunde styra frågorna men svaren jag fick var spontana. En semistrukturerad intervju 

innebär även att det fanns frågeteman i varje intervju som gjorde det möjligt att jämföra 

svaren från de olika intervjuerna.  

4.1 Hemeneutisk ansats 

Studie utgår ifrån ett hermeneutiskt ansatts och hermeneutikens innebörd är en humanistisk 

inställning. Den humanistiska inställningen utgår ifrån en positiv människosyn, att människan 

har fria val och kan ta ansvar för sina handlingar. Hermeneutiken innebär inte att all kunskap 

är absolut kunskap utan hermeneutiken har en mer relativistisk uppfattning om kunskap 

(Thurèn, 2013). Enligt Patel & Davidsson (2011) betyder hermeneutik att undersöka, tolka 

och eftersträva en förståelse för grundvillkoren för den mänskliga existensen. Det 

hermeneutiska synsättet anser jag passar väl till mitt syfte i och med att jag vill skapa en 

djupare förståelse om konflikthantering utifrån enhetschefers perspektiv. Jag vill inte skapa en 

kunskap som gäller alla enhetschefer utan kunskap som beskriver mina informanters bild av 

konflikter. Konflikter är något som aldrig kommer att försvinna och syftet i undersökningen 

är att få en unik kunskap från varje enhetschef och syftet med uppsatsen är inte att finna en 

absolut sanning. Vidare menar Patel & Davidsson (2011) att hermeneutiken förestår den 

”kvalitativa förståelse-och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, `subjektiv´ och 

engagerad” (Sid.29).  

4.2 Kvalitativ undersökning 

Studien utgår ifrån en kvalitativ undersökning och den kvalitativa metoden innebär att sätta 

fokus på ”mjuk” data, att intervjua och tolka analyserna. För mig var det ett självklart val att 

studien skulle utgå ifrån en kvalitativ undersökning. Det valet byggde på att det var möjligt att 

kunna gå djupare ner i informanternas svar, på ett tydligare och djupare sätt än om jag hade 

valt en kvantitativ metod. Meningen med en kvalitativ forskning är att kunna få en förståelse 

hur människor upplever och tolkar forskningsfrågan (Patel & Davidsson, 2011). Det positiva 

med min kvalitativa undersökning är att den är förankrad i verkligheten genom olika möten 

med människor som arbetar som enhetschefer inom äldreomsorgen, handikappomsorgen och 

hemtjänsten. Jag har haft möjlighet att ställa frågor som jag ville ha svar på i min studie men 

det betyder inte att det bara finns ett rätt svar. Det negativa med en kvalitativ undersökning är 

att jag kan vara mer påverkad av mina egna tolkningar än av den subjektiva sanningen. Det är 

något jag tänkte på under intervjuerna och även att jag höll mig saklig. En kvalitativ 

undersökning är mycket tidskrävande. Det var svårt att få kontakt med informanterna per 

telefon, därför valde jag att maila mina informanter. Att boka in några av intervjuerna blev 

långdraget på grund av tidsbrist och sjukdomar bland informanterna. Själva intervjuerna tog 
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inte speciellt lång tid men att transkribera materialet var mycket tidskrävande (Denscombe, 

2012).  

Valet av antalet intervjuer gjordes efter vad jag ansåg var lämpligt ur mitt tidsperspektiv. Jag 

har använt mig av en intervju som är mindre strukturerad och det innebära att jag som 

forskare kan styra intervjun. Intervjun byggde på olika frågor (se bilaga nr 1) men 

respondenten hade även möjlighet att tala fritt. Denna uppsats utgår ifrån semistrukturerade 

intervjuer. Utgångsläget är att respondenten får svara på en rad olika frågor och jag ställde 

frågorna muntligt och svarsalternativen var öppna. Att jag använde mig av öppna frågor 

innebar att det inte fanns några bestämda svarsalternativ och det fanns även möjlighet att 

ställa följdfrågor (utifrån Aspers, 2013) vilket även kunde undvika ja och nej svar. 

 4.3 Vetenskapliga ansatser 

En studie kan utgå från en induktiv ansats och att arbeta induktivt är att forskaren använder 

sig av empiri som utgångsläge. En forskare kan även utgå ifrån teori i sin studie vilket då 

kallas för deduktiv (Boolsen, 2006). I min studie har jag valt att arbeta utifrån en abduktiv 

ansats. Att arbeta abduktivt handlar om att röra sig mellan emperi och teori och på så vis har 

jag låtit förståelsen växa fram succesivt, för att få en så trovärdig bild av verkligheten som 

möjligt. Jag har utgått från existerande teorier som har styrt vad för information som har 

samlats in men även under processens gång upptäckte jag att jag behövde stöd i exempelvis 

teorier om olikheter och tolkningar. Det positiva med en abduktiv ansats blir att 

forskningsprocessen blir mindre färgad av min subjektiva förståelse av ämnet men det är 

viktigt att jag inte blir påverkad av den valda teorin så att inga nya fynd upptäcks, vilket Patel 

& Davidsson, (2011) också påpekar.  

4.4 Förförståelse 

Min upplevelse av konflikthantering bland mina chefer har inte varit särskilt bra. Därför ville 

jag ta reda på hur enhetschefer inom verksamheter där jag själv kommer arbeta som 

enhetschef hanterar konflikter i sina arbetsgrupper. Jag ville stärka mig själv genom denna 

uppsats men även kunna hjälpa andra som läser min uppsats att hitta möjlighet till god 

konflikthantering. På så vis växte mitt syfte och frågeställningar fram. Förförståelse handlar 

om hur vi tolkar upplevelser och att vi inte bara urskiljer verkligheten genom våra sinnen, 

utan det krävs en viss förkunskap om verkligheten (Thurèn 2013), vilket jag håller med om. 

Intresset för konflikthantering har vuxit med åren och anledningen till det är att jag har 

upplevt att konflikter är något som jag själv inte riktigt har behärskat. Jag har 14 års 

erfarenhet inom vården och upplevt olika konflikter. Jag har upplevt små konflikter som har 

blivit lösta men även en stor konflikt som aldrig blev löst. Anledningen till att konflikten inte 

blev löst var att chefen inte vågade att ta tag i den. Konflikten ledde till att många 

undersköterskor avslutade sin anställning. Personerna som ställde till problem var de som var 

kvar på arbetsplatsen och vad konflikten handlade egentligen om vet jag fortfarande inte. 

 Jag har känt en rädsla för att hamna i en konflikt. Min förförståelse av chefers sätt att hantera 

konflikter är blandade, jag har upplevt en chef som tog tag i konflikterna som uppstod men 

hon var också bra på att starta igång konflikter, vilket jag ansåg och fortfarande anser är ett 

märkligt sätt att få en hälsosam och trivsam arbetsplats. Jag har haft en chef som var 

konflikträdd och efter att jag har slutat på arbetsplatsen så har jag förstått hur viktigt det är att 
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ta tag i en konflikt och inte vara rädd för den. Därför gick jag in i intervjuerna med en fördom 

över att chefer som är konflikträdda är inga bra chefer, i alla fall inte när det gäller 

konflikthantering. Jag valde att inte ställa några frågor om konflikträdda chefer på grund av 

att min förförståelse inte skulle färga min studie och mitt resultat. I början av studien visade 

det sig att mina informanter skulle bli mina medarbetare. För att mitt arbete som ledare inte 

skulle färga mitt resultat i uppsatsen var jag noga att poängtera för informanterna att 

arbetsrelaterade frågor som gällde mig och mitt arbete som enhetschef i organisationen fick vi 

tala om när inspelningen var avstängd. 

4.5 Urval 

Studiens urval utgår från ett subjektivt urval eftersom jag har ställt mig frågan ” Mot 

bakgrund av det jag redan vet om undersökningstemat och de människor eller företeelser som 

jag studerar, vem eller vad kommer sannolikt att ge den bästa informationen?” (Denscombe, 

2012. Sid 37). Subjektivt urval innebär alltså att jag medvetet valde ut vissa personer som jag 

ansåg skulle ge mig mest och betydelsefull informationen om undersökningsområdet. 

Kriterierna för att informanterna skulle kunna delta i min undersökning var att deras yrkestitel 

är enhetschef och att de arbetar inom äldreomsorgen, hemtjänsten eller handikappomsorgen. 

Alla mina informanter hittade jag genom kommunens hemsida. I min studie kommer ingen 

information lämnas ut om mina informanter. Jag har valt en liten kommun och alla känner 

varandra och av etiska skäl utelämnas den informationen i min uppsats.  

4.6 Tillvägagångsätt 

Jag började med att kontakta informanterna via telefon vilket jag snabbt upptäckte var svårt. 

Därför valde jag att maila alla mina informanter. Alla sex informanterna tackade ja till en 

intervju. Inom två veckor hade jag utfört fem intervjuer och intervjuerna hölls på 

informanternas kontor. En av informanterna tackade ja till en intervju men när jag skickade 

förslag på tider fick jag inget svar. Jag valde att vänta i en vecka och sedan skickade jag ett 

nytt mail. Jag väntade åter en vecka utan svar. Jag valde att ringa upp informanten utan svar. 

Till sist fick jag mailsvar. På grund av tidsbrist hade hon inte tid förrän ett par veckor framåt. 

Jag beslutade att ringa upp en annan enhetschef i kommunen som också arbetar inom 

äldreomsorgen. Hon tackade ja och vi bokade ett möte en vecka senare. Samma dag får jag 

reda på att hon är sjuk och intervjun försenas ytterligare. Vid försök till kontakt är hon 

fortfarande sjuk. Mitt val blev att endast ha fem intervjuer i och med att uppsatsen hade ett 

slutdatum då den skulle vara inlämnad. 

Mina intervjuer tog ungefär en timme förutom en som tog 23 minuter. Alla intervjuerna har 

varit innehållsrika även den som tog 23 minuter. Under intervjun antecknade jag och spelade 

in intervjun på min mobiltelefon, vilket informanterna innan intervjun fick godkänna genom 

en samtyckesblankett (se bilaga 3). Jag valde att både anteckna och spela in så jag inte skulle 

missa något. Materialet som jag hade spelat in lyssnade jag först igenom en gång och sedan 

gjorde jag en transkribering av det inspelade materialet, vilket var mycket tidskrävande något 

som både Bryman (2013) och Patel & Davidsson (2011) påpekar. Jag anser att intervjuerna 

gav detaljrik och bra empiri till min analys. I min analys har jag även stöd av följande teorier: 

situationsanpassat ledarskap, personlighetsteorin och rollteorin.  

4.7 Avgränsningar 
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Innan jag genomförde mina intervjuer funderade jag på vad det var jag ville veta om 

konflikthantering ur enhetschefers perspektiv. Med hjälp av mina frågeformuleringar fick jag 

fram relevanta frågor, vilket jag använde mig av i intervjuguiden (Se bilaga nr 1). Uppsatsen 

är avgränsad till att handla om konflikthantering. Vidare är det enbart enhetschefers 

perspektiv som undersökningen bygger på. Jag har valt att intervjua enhetschefer i en liten 

kommun med få enhetschefer och därför har jag intervjuat enhetschefer från äldreomsorgen 

och handikappomsorgen men också enhetschefer inom hemtjänsten för annars hade jag inte 

fått ihop tillräckligt antal intervjuer.  

4.8 Analys  

Att analysera kvalitativ data kan vara svårt i och med att kvalitativa intervjuer kan ge stora 

mängder data (Bryman, 2013). Detta tyckte inte jag var något problem. Mina fem intervjuer 

gav data men inte för mycket. Jag kan känna att viss data har jag inte haft möjlighet att 

använda mig av på grund av etiska dilemman, som att personalen känner varandra. Därför har 

det varit viktigt att jag inte har använt mig av information så att någon av informanterna vet 

vem som har sagt vad. Mitt analyserade material valde jag att redigera för att hålla min 

informanter konfidentiella. Sambanden och de teman som kunde besvara mina 

frågeställningar valde jag att presentera i en analys och resultat del. I denna del har intressant 

data som framkom under intervjuerna tematiserats och sedan kopplats till teori. Det är viktigt 

att tänka på att läsarna ska uppfatta resultatet korrekt och även acceptera resultatet (Aspers, 

2011). Enligt Denscombe (2012) grundar sig analysen av kvalitativa data sig i vägledande 

principer. Själva processen av analysen bygger på att hitta kärnan som kan förklara hur saker 

fungerar. Att hitta väsentliga delar som kan påvisa att fynden kan användas i andra 

situationer. Analysen och slutsatsen grundar sig i stöd av material som har samlats in till 

uppsatsen och teori. Efter transkriberingen läste jag igenom min text och började leta efter 

intressanta ämnen, vad informanterna tyckte lika eller olika. Jag skapade teman/rubriker 

utifrån de mönster jag fann i respondenternas utsagor. Allt material är noga igenomläst flertal 

gånger och transkriberingen skedde fortlöpandes. Relativt snabbt kunde jag se likheter i 

informanternas svar. Informanternas svar ledde till intressanta upptäckter som presenteras i 

analys och resultat delen. Mina egna fördomar har lagts åt sidan i den mån det har gått när 

materialet har analyserats och det har funnit med i tanken under hela processen. Jag har under 

hela processen pendlat mellan teori och empiri, utifrån en abduktiv ansats för att komma så 

när sanningen i min analys och resultatdel  

4.9 Tillförlitlighet  

Andra forskare ska kunna undersöka samma område som jag har undersökt och få fram så 

gott som samma resultat, tillförlitlighet i resultatet. Genom att noga och detaljerat skriva ner 

hur jag har gått tillväga, vilka metoder jag har använt mig av ger det en tillförlitlighet i 

resultatet vilket Denscombe (2012) påpekar. I en kvalitativ undersökning är det inte säkert att 

en annan forskare får fram samma resultat som jag även om metoden är den samma och 

anledningen till det är att informanterna som jag har intervjuat kan ha ångrat sig och tycker 

något annan vid det nya intervjutillfället vilket även Davidsson & Patel (2011) anser att det 

kan vara. Det kan också vara så att i en annan tid har både forskare och intervjupersoner gjort 

nya erfarenheter. En annan forskare med en annan förförståelse skulle nog också fått delvis 

andra resultat. 
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 För att säkerställa tillförlitligheten kan man enligt Denscombe (2012) använda sig av 

triangulering. Triangulering innebär att studera saker ur mer än ett perspektiv. I min studie 

använder jag mig av vad olika forskare säger om mitt ämne men på grund av tidsbrist finns 

inte möjligheten till att använda fler metoder än mina intervjuer.   

 

 

 

Enligt Bryman (2013) ska fyra delkriterier uppfyllas vid en god tillförlitlighet i en 

undersökning som är utförd med en kvalitativ metod. Dessa kriterier är: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Nedan följer en förklaring 

om de fyra kriterierna. 

Trovärdighet 

Min uppsats bygger som jag skrev förut på en kvalitativ forskning och då är det mycket 

viktigt att min studie kan påvisa att resultaten är sanna och att det finns förtroende i mitt 

resultat. Forskningen måste vara trovärdig och ” forskaren ska inte förutsätta att människor är 

godtrogna och att de kommer att acceptera fynden med hull och hår”(Denscombe, 2012. Sid 

378).  För att forskningen ska ses som trovärdig påvisar jag mina fynd genom att detaljerat 

skriva ner mitt tillvägagångsätt och vilka metoder jag använder. På så vis kan jag även 

övertyga mina läsare att mina resultat är ”sanna”. Det är viktigt att jag som forskare tänker på 

att det är rätt data som samlas in för att kunna undersöka ämnet och att det finns trovärdighet i 

forskningen. Jag har även gått igenom mitt datamaterial flertal gånger för att säkerställa 

trovärdigheten i mitt resultat. I min studie har jag även tagit hänsyn och följt etiska regler. 

Överförbarhet 

Denna studie utgår från fem intervjuer med enhetschefer inom äldreomsorgen och 

handikappomsorgen vilket är ett få antal informanter för att en studie ska tyckas trovärdig 

men varje intervju ger värdefull information som kan ge en bred och djup förklaring på 

studiens syfte. Denscombe (2012) ställer sig frågan ” I vilken utsträckning skulle fynden 

kunna överföras till andra fall? Snarare än: I vilken utsträckning är det sannolikt att fynden 

återfinns i andra fall?” ( Denscombe, 2012. Sid 382). I min kvalitativa studie ser jag till att 

läsarna får tillgång till lämplig och relevant information så det har möjlighet att bedöma om 

fynden är överförbara, att mina läsare kan se att det fungerar i praktiken. Ett resultat i min 

studie som jag anser är överförbara bland andra enhetschefer är att en chef inte kan vara 

konflikträdd 

Pålitlighet 

För att skapa pålitlighet i studien lämnas en komplett redogörelse av metodvalen. Genom att 

redovisa processen från början till slut skapar studien en hög pålitlighet (Bryman 2013). Jag 

har redovisat alla min val som jag har tagit, exempelvis mina metodval och val av 

respondenter. Enligt Bryman (2013) ska redogörelsen omfatta hur undersökningens praktiska 

val är tagna, beslut och val angående datamaterialet och hur datamaterialet har analyserats och 
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hanterats. För att skapa pålitlighet i resultatet har materialet gåtts igenom flertal gånger och i 

mitt resultat har jag använt mig av citat.  

Möjlighet att styrka och konfirmera   

Jag som forskare har gått in i forskningsrollen som objektiv. Det innebär att jag är neutral och 

opartisk i den mån det är möjligt angående min egen påverkan i resultatet vilket Denscombe 

(2012) anser är mycket viktigt att tänka på i sin forskarroll. Att vara helt objektiv är omöjligt 

och särskilt för min del när informanterna under processen blev mina medarbetare. Därför har 

jag sett till att hålla mig saklig i min forskningsroll. Jag har varit noga med att hela tiden ha i 

åtanke att skilja på studien och min professionella roll i mötet med informanterna. Det har 

varit viktigt för mig att hålla isär studien och min professionella roll för att datainsamlingen 

skulle vara så trovärdig som möjligt. Det är viktigt att inte låta teoretisk inriktning eller egna 

värderingar påverkar genomförandet av studien och inte heller slutsatsen (Bryman, 2013). 

4.10 Etiska övervägande 

Studiens process utgår ifrån forskningsetiska perspektiv och studiens innehåll bör genera så 

trovärdig kunskap som möjligt. Som forskare är det viktigt att forskningen utgår ifrån 

betydande frågor till studien och att kvalitén på studien håller hög standard (Davidsson & 

Patel, 2011).  Bryman (2013) påpekar svårigheten i att avgöra var gränsen går om 

tillvägagångssättet är etiskt eller oetiskt, vilket jag håller med om. Därför har jag under hela 

processen med studien försökt att sätta mig in i hur andra människor tycker och tänker om 

olika situationer.  

Det är viktigt att jag som forskare beter mig passande när en vetenskapliga undersökningar 

ska göras och enligt Andersen & Schwencke (2011) finns det fyra grundstenar som ska följas: 

Jag som forskare får inte underskatta, uppskatta eller hemlighålla informationen som 

framkommer i min undersökning, hederlighet. Jag får inte stjäla andra forskares resultat eller 

arbeten. I hela processen har jag varit noga med att ingen ska komma till skada, varsamhet 

och jag har varit noga med att hålla god ton gentemot mina informanter och även delat ut 

informationsbrev och samtyckesbilaga till mina informanter så inga feltolkningar ska ske (se 

bilaga).  

För att kunna utföra en undersökning är det viktigt att deltagarna känner förtroende för 

forskaren. Mina möten med informanterna var lättsamma och det tror jag beror på att vi har 

träffats förr. Mina tio veckors praktik gjorde jag tillsammans enhetschefer i samma kommun. 

Jag upplevde att mina informanter kände sig bekväma i situationen och svarade gärna på mina 

frågor. Denscombe (2012) påpekar att det är viktigt att informanterna känner sig trygga i 

situationen för att diskussionen ska bli mer öppen och att deltagarna ska ge helt ärliga svar. En 

viktig aspekt att tänka på är att inte kränka, förolämpa eller skada varken fysiskt eller psykiskt 

informanterna (Patel & Davidsson, 2011). För mig är ett rätt bemötande väldigt självklart. 

Under skrivandes gång tyckte jag att det var viktigt att hela tiden reflektera över min text så 

möjligheten till att någon av mina informanter skulle känna sig kränkt inte fanns.   

Enligt Patel & Davidsson (2011) finns det fyra etikregler som jag har följt: 

Informationskravet, jag har både informerat informanterna skriftligt och muntligt om 

forskningens syfte (se bilaga nr 2). Samtyckeskravet, informanterna har fått skriva på en 

samtyckesbilaga (se bilaga nr 3) där informanterna informeras om att deras medverkande i 
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forskningen är frivillig och kan avslutas när dem själva önskar. I informationsbrevet har jag 

informerat om att deras medverkan och personuppgifter ska hållas hemligt, 

konfidentialiterskravet. Jag informerar även mina informanter skriftligen om att, uppgifter 

som ges av informanterna användas endast till forskningsändamålet, nyttjandekravet. Jag har 

även med i samtyckesbilagan (se bilaga nr 3) som informanterna har skrivit under innan 

intervjuerna påbörjades att jag följer vetenskapsrådets riktlinjer under hela processen och att 

uppsatsen kommer att publiceras i Diva. Diva, digitala vetenskapliga arkivet och det är där 

uppsatsen publiceras när den är klar. 

När jag hade bestämt vilka mina informanter skulle vara, visade sig att informanterna skulle 

bli mina kollegor efter uppsatsen vara slutförd. Jag fick ta ett snabbt beslut om jag skulle börja 

om från början när det gällde att hitta lämpliga informanter eller skulle jag fortsätta som var 

tänkt. I och med tidsperspektiv som var viktigt för mig att hålla bestämde jag mig för att 

fortsätta som jag hade tänkt. Jag valde att se det positivt och en möjlighet att få större 

förståelse för konflikthantering på min snart nya arbetsplats. Något jag snart upptäckte under 

mina intervjuer var att det var svårt att dela på studien och mitt snart nya yrke. Därför fick jag 

vara noga att poängtera innan intervjuns start att vi först enbart utgick från mina frågor till 

studien och när vi väl var klara och inspelningen avstängd kunde vi prata mer arbetsrelaterat. 

Det fungerade bra under resterande intervjuer. På grund av mitt val av en liten kommun där 

alla enhetscheferna känner varandra har jag valt ur ett etiskt perspektiv att helt avidentifiera 

mina informanter. Jag har följt vetenskapsrådets etiska riktlinjer under hela min process med 

studien (vetenskapsrådet.se; codex.uu.se). 
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5. Resultat och analys 

I denna del presenteras det som kom fram under intervjuerna och en koppling görs till 

teoretiska perspektiv för att styrka mitt resultat. För att tydligt knyta an till syftet och 

frågeställningarna har jag valt teman som utgår från mina frågeställningar och intressanta 

ämnen som framkom under intervjuerna. I denna del kommer inte mina informanter 

presenteras, ingen ålder och ingen utbildning kommer att presenteras. Som jag skrev förut 

handlar det om att det är inte etiskt riktigt. Alla informanterna känner varandra och för att 

ingen ska veta vem som har sagt vad använda jag mig av bokstäver i stället för hela namnet. 

Bokstäverna har inget med informanternas vanliga namn att göra. Bokstäverna jag har använt 

mig av är A, B, C, D och E. På så vis hålls denna del även könsneutral.  

5.1 Vilka typer av konflikter uppstår vanligen i en arbetsgrupp? 

5.1.1  De vanligaste konflikterna 

En av enhetscheferna berättade om att hen hamnade i en konflikt med sina medarbetare när 

hen var ny, anledningen var att hen upptäckte att förra chefen hade gjort vissa märkliga saker 

enligt hen själv och ändrade på detta. Det var något som medarbetarna inte uppskattade. Efter 

ett tag accepterade medarbetarna sin chef och konflikten löste sig ganska enkelt  

I enhetschefernas grupper handlar de vanligaste konflikterna om personligheter, om olikheter, 

att medarbetarna inte tycker om varandra eller feltolkar chefen, både i tal och skrift. En annan 

konflikt kan handla om att det upplevs som att arbetsuppgifterna inte utförs som det är 

bestämt. Det kan även handla om chefens position, att chefen har makten att bestämma och 

ibland måste chefen ta beslut som alla medarbetarna inte tycker om och även då kan en 

konflkt uppstå. 

Svårt att säga men grunden är väll att man är olika, missförstånd eller oförståelse. Bara man får upp det 

till ytan så. Jag är inte konflikträdd men jag tycker inte om konflikter. Jag försöker inte skapa 

konflikter men uppstår det konflikter så tar jag det.(Informant D)  

Enligt Thylefors och Axelsson (2013) finns det många olika slags konflikter. Goffman (2004) 

talar om att vi har en fasad som vi visar upp i olika situationer som handlar om hur vi vill vara 

i en specifik situation. Om vår fasad inte stämmer överens med vår roll uppstår en rollkonflikt 

i teamet. Att personalen inte tycker om varandra kan innebära att fasaden som visas upp inte 

stämmer överens med den rollen som aktören visar upp. Sandahl, Falkenström & Von 

knorring (2012) skriver att ledarskapet bygger på att chefen har makt och det är inte alltid lätt 

att hantera makt, varken för chefen eller medarbetarna. 

 5.1.2 Personlighetsrelaterade konflikter 

En vanlig konflikt bland enhetschefernas personal är att de inte tycker om varandras 

personligheter. Fyra av enhetscheferna berättar att det är vanligt att en konflikt grundar sig i 

att personalen är olika. 

Konflikterna grundar sig oftast i olika personligheter, att man inte tycker om varandra, att man inte kan 

med varandra, att man inte gillar varandra. Man kan inte se varandras goda egenskaper. (Informant B) 
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Vi måste stanna upp och reflektera över att vi alla är olika och att det inte betyder något 

negativt. Om vi människor kunde förstå detta så hade vi sluppit många onödiga konflikter 

(Axelsson & Thylefors, 2006). 

Olikheter är oftast ett negativt laddat ord. När olikheter förekommer uppstår ofta konflikter. 

Människor som tycker som vi själva tar inte så mycket tid och energi ifrån oss som människor 

som inte tycker som oss. Det komplicerade med att tycka olika är i sig inte att vi tycker olika 

utan det är att vi inte vet hur vi ska hantera dessa situationer. Oftast minskar 

kommunikationen mellan de som tycker olika (Axelsson & Thylefors, 2006). När vi är 

stressade blir det ännu svårare att acceptera varandras olikheter. Även personer med låg 

självkänsla har svårt att acceptera olikheter. Att ha relationer som innefattar konflikter kräver 

mer tid och energi från oss. 

 En konflikt som bygger på olikheter kallar Axelsson & Thylefors (2013) för en 

relationskonflikt. Dessa konflikter bygger oftast på att individerna inte får tillräckligt med 

uppmärksamhet från varandra. Har någon i arbetsgruppen låg självkänsla är risken stor att en 

konflikt kan uppstå. I vissa fall stannar konflikten vid att någon blir sur men i värsta fall kan 

det bli stora kommunikationsproblem. 

Några av enhetscheferna har inte arbetat så länge som chef och en av enhetscheferna berättade 

att det är inte fören nu hen märker att det börjar bubbla i hens grupper och även här handlar 

det om olikheter. En annan av enhetscheferna berättade att när hen började som chef uppstod 

det en konflikt mellan hen och personalen. Konflikten berodde på att de inte tyckte om hens 

personlighet men också på hens roll, chefsrollen, vilken även innebär att hen har en 

maktposition. Detta är en upplevelse som flera av enhetscheferna delar. 

Även konflikter med mig som chef kan uppstå, att jag har maktposition och det är inte alltid lätt. 

(Informant C)   

När en person befinner sig i en grupp både förändras och socialiseras personen. I en grupp kan 

individen förändras men även känna sig hotad i mötet med andra människor.  Det kan finnas 

en rädsla att självbilden ska förändras. Ett möte med andra människor kan ta fram både de 

bästa och de sämsta sidorna av andra människor (Moxnes, 2011). Konflikter som uppstår 

mellan enhetschefen och medarbetarna kan vara svårt att hantera för enhetschefen. En chef 

ska visa sig stark och det kan vara en balansgång när det är lämpligt för chefen att visa sina 

känslor (Sandhal, Falkenström & Von Knorring, 2012). Känslan av att chefen har makt kan 

bytas ut mot en beroendekänsla. Chefen är beroende av sina medarbetare och att de utför sina 

arbetsuppgifter (Sandhal, Falkenström & Von Knorring, 2012), vilket kan påverkas av en 

konflikt.  

Två av enhetscheferna talar om vikten i att kunna samarbeta. Ett fungerande samarbete i 

arbetsgrupperna är viktigt för att brukarnas vardag ska bli tillfredsställande. Ett gott samarbete 

är även viktig för medarbetarnas arbetsmiljö. Enhetscheferna anser att det är viktigt att 

medarbetarna kan skilja på sina olika roller. Rollen som medarbetarna har på sin arbetsplats 

och rollen som medarbetarna har privat. En av enhetscheferna tyckte det är viktigt att 

medarbetarna respekterar varandra, hen menar på att medarbetarna kanske inte tycker om 

varandras personligheter men det är viktigt att kunna respektera varandras olikheter för att 

medarbetarna ska kunna göra ett gott arbete tillsammans för brukarna.  
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Ibland måste vi bara acceptera att vi är olika och detta är ett jobb och vi måste kunna arbeta i hopa. Jag 

är nog väldigt krass, jag gillar inte intriger. Märkligt att man valde chefsyrket.(Informant C) 

Samspelsrollen handlar enligt Moxnes (2011) om att två personer möts och i mötet uppstår 

samspelskänslor. Vissa människor mår bra i varandras sällskap medan andra tar fram 

varandras sämsta sidor när de umgås. Moxnes (2011) skriver att dessa känslor är omedvetna 

och svåra att hantera. Anledningen till de vanligaste konflikterna är ofta att vi är olika och 

dessa konflikter kan vara svåra att lösa när det handlar om omedvetenhet.  

Enligt Moxnes(2011) teori så bär alla en mask som visar vilken karaktärstyp vi har. En tanke 

som Moxnes (2011) har är att vår personlighet är något som vi själva och omgivningen 

skapar. 

5.1.3 Uppgiftsrelaterade konflikter 

En annan vanligt konflikt i enhetschefernas arbetsgrupper är att personalen inte sköter sina 

arbetsuppgifter eller inte utför uppgifterna som är bestämt. En av enhetscheferna berättar att 

ofta grundar sig konflikten i hur personalen samarbetar och hur personalen arbetar med 

brukarna och hen tycker att det är viktigt att all personalen arbetar lika till viss del, i alla fall 

med de brukarna som har mycket problematik.  

Man tycker olika, att man tycker att brukarna får det bäst om vi gör så här. Att man inte är överens om 

hur vissa insatser ska göras. ( Informant B)  

En av enhetschef delger en händelser när en konflikt uppstod på grund av feltolkningar. Hen 

berättade att hen skickade ett mail till sina medarbetare angående att medarbetarna skulle 

uppdatera de personliga uppgifterna på brukarna men hon fick tillbaka helt andra uppgifter. 

Hen berättar att feltolkningar i skrift eller tal kan leda till missförstånd hur en arbetsuppgift 

ska skötas. Vilket kan leda till en onödig konflikt. 

Det är viktigt att vara tydlig, jag kan skriva något och lämna ut och få ett helt annat svar och så tycker 

jag att jag har varit jätte tydlig. (Informant A) 

A:s citat kan kopplas till Moxnes (2011) teori om tolkningar, att tolkningar är något som vi 

aldrig kommer ifrån men är väsentligt för hur individen mår. Våra tolkningar kan leda till 

något positivt men i vissa fall kan det leda till onödiga konflikter. Valet om tolkningen är sann 

ligger hos den som tolkar. För att undvika att någon blir sårad bör individerna försöka att inte 

tolka varandras beteende eller vad individen säger (Moxnes, 2013).  

 Hen berättar även att vissa av personalen går runt och pratar skit bakom ryggen på sina 

medarbetare vilket gör att det blir kaos i gruppen. När någon pratar om någon annan är det 

inte säkert att det är sant. Det kan då handla om tolkningar som Moxnes (2013) nämner, 

feltolkningar i tal.  

När personalen inte sköter sina arbetsuppgifter kan den känslan av besvikelse vara svår att 

hantera för chefen. Därför är det viktigt att chefen inte stressar fram någon lösning när 

hon/han är upprörd. Skulle chefen bemöta sina medarbetare otrevligt är risken stor att effekten 

blir negativ eller tvärtom (Sandahl, Falkenström & Von Knorring, 2012). Axelsson & 

Thylefors (2013) kallar dessa konflikter för uppgiftskonflikter och handlar då om att 

medarbetarna inte överens om hur arbetsuppgifterna ska utföras. Här är det viktigt att 
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personalen lägger fokus på arbetsuppgiften som ska lösas inte på konflikten runt det. Dessa 

konflikter grundar sig oftast i fel tolkningar  

5.2 Hur reflekterar enhetschefer över hur konflikter uppstår?  

5.2.1 Konflikträdd 

Enligt enhetscheferna är det viktigt att inte vara konflikträdd. En av enhetscheferna menar att 

hen inte tycker om konflikter men hen vet också om att tar hen inte tag i en konflikt kan den 

bli onödigt stor. Hen menar även att skulle en chef vara konflikträdd då är risken stor att en 

konflikt uppstår på grund av det.  

Jag är inte konflikträdd men jag tycker inte om konflikter men uppstår det konflikter så tar jag det. 

(Informant C) 

Axelsson & Thylefors (2013) anser att strunta i en konflikt är det sämsta en chef kan göra. 

Enligt Sandhal, Falkenström & von Knorring (2012) är personalen inte alltid överens om när 

chefen ska ingripa vilket kan göra att konflikter som uppstår blir onödigt stora.  

En av enhetscheferna berättade förut att det är viktigt att vara tydlig, speciellt när hen skriver 

något till sin personal. Hen kan själv tycka att hen är jätte tydlig men att det sedan visar sig att 

det skett ett missförstånd och löses inte det missförståndet direkt så är risken att det uppstår en 

konflikt. Moxners (2012) tycker vi har alldeles för bråttom att tolka saker, även varandra. Han 

anser att om vi tänker efter lite först så hade en tolkning eller en feltolkning inte behövt leda 

till att en konflikt uppstår.  

5.3 Hur beskriver enhetscheferna att de hanterar konflikter? 

5.3.1Tidskrävande med konflikter 

En av enhetschefernas åsikt var att en konflikt upptar inte bara enhetschefens tid och energi, 

en konflikt kan även bli väldigt kostsam om professionell hjälp behöver tas in utifrån, till 

exempel företagshälsan. Alla enhetscheferna hade varit på en handledning en gång men ingen 

förstod riktigt syftet med handledningen. 

Sen kan vi ta hjälp av företagshälsan och det har gjorts och sen har vi haft handledning men den var 

inte så jätte bra faktiskt och tycker man inte det är bra tar man ju inte det till sig. (Informant A) 

En av enhetschefers arbetsuppgift är att hantera konflikter och enligt Thylefors (2013) upptar 

det 25 % av enhetschefens arbetstid, alltså är konflikter mycket tidskrävande för chefer vilket 

enhetscheferna håller med.  

Både Goffman (2004) och Moxnes (2011) skriver om roller, Goffman (2004) talar om att alla 

individer spelar en roll. Att arbeta som enhetschef innebär att spela en slags roll, att individen 

är en skådespelare/aktör och arbetsplatsen är enhetschefens scen. Enhetschefens roll handlar 

om att göra en inverkan på sina medarbetare och som Goffman (2004) hade uttryckt sig, en 

inverkan på sin publik. Moxnes (2011) talar om ytroller. En ytroll är något som vi tar på oss, 

när vi går till vårt arbete. Att arbeta som enhetschef och dess förpliktelser kan jämföras med 

en ytroll. När enhetschefen tar på sig ytrollen vet hon/han vilka arbetsuppgifter som ska göras 

och hur hon/han ska uppföra sig i sin roll.  
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5.3.2 Förebygga konflikter 

En av enhetscheferna förklarar att det är viktigt att få mandat i arbetsgruppen, mandat i 

gruppen innebär att chefen fått medarbetarnas godkännande att leda arbetsgruppen viket krävs 

för att enhetscheferna ska kunna få förtroendet från sina medarbetare att kunna stötta och leda 

personalen genom en konflikt. Hen tror att om hen har en god och öppen kontakt med sina 

medarbetare förebygger hen konflikter.  

Kunna ta personal, alla är olika och kunna se deras goda sida. Vi har alla dem som inte kan prestera 

fullt ut men dem har något gott i alla fall. Att man kan plocka fram det, kunna lyssna och få mandat i 

gruppen. (Informant B) 

En av enhetscheferna uttrycker sig med att: 

Man ska vara klok, man ska kunna jobba med känsla. ( Informant A)  

Thylefors (2012) påpekar vikten i att chefen har en central plats i arbetsgruppen, hon menar 

att en god chef får ut både det bästa och mesta från sina medarbetare.  

Att anpassa sitt ledarskap till situationen märks tydligt att enhetscheferna försöker att göra. 

Enhetscheferna tycker det är viktigt ha en god relation till sina medarbetare och blir det lättare 

att upptäcka konflikter i arbetsgrupperna. En av enhetscheferna är noga med att hens dörr 

alltid står öppen, hen tycker det är viktigt att vara tillgänglig. Personalen är alltid välkommen 

in på hens kontor. På så vis blir det lättare att ta tag i en konflikt innan den blir för stor. En 

annan av enhetscheferna tycker det är viktigt att vara lyhörd och ha förmåga att se andra för 

att både kunna se att det finns konflikter i arbetsgrupperna men även för att kunna hantera 

konflikterna. 

Moxnes (2011) tycker att chefen måste hitta sitt eget sätt att lyckas med sitt ledarskap. Ett 

teoretiskt perspektiv för ett gott ledarskap handlar det situationsanpassade ledarskapet om. Att 

chefen kan anpassa sitt ledarskap efter situation (Thylefors, 2012). Det situationsanpassade 

ledarskapet handlar om att chefen ska ha sunt förnuft (Thylefors, 2012),  

Vid intervjutillfällena ansåg sig ingen av enhetscheferna ha några större konflikter i sina 

arbetsgrupper men några av dem har fått uppleva stora och svårlösta konflikter. Axelsson & 

Thylefors (2013) talar mycket om att kunna samarbeta. För att uppnå olika mål måste 

individerna kunna samarbeta och även bemöda sig med att hålla en god inställning mot 

varandra. Den viktigaste delen i samarbetet är kommunikation, utan kommunikation är det 

svårt att hålla en verksamhet levande.  

Enhetscheferna anser att det är viktigt att lösa en konflikt både för arbetsmiljön och 

arbetsglädjen vilket Axelsson & Thylefors (2013) och Munir, Nielsen, Garde & Carneiro 

(2012) nämner. Det viktigaste för alla enhetscheferna är att konflikten kommer upp till ytan 

och att det förs ett samtal kring konflikten. Att enhetscheferna arbetar för en öppen och saklig 

konflikthantering, vilket Axelsson & Thylefors, 2013 anser är bra. Skulle enhetscheferna inte 

bry sig om konflikten anser alla att konflikten kan bli onödigt stor.  

Hilmarsson (2012) tycker det är viktigt att chefen ringar in problemet, att chefen och 

medarbetaren/medarbetarna finner en lösning och hur dem ska nå dit. Det är även viktigt med 

en uppföljning vilket en av enhetscheferna också nämner. 
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Jag försöker hantera konflikterna direkt, att vi har handledning på vårt apt, att vi reflekterar över det 

och vad vi göra åt det tillsammans. Att alla ska komma till tals och att ingen ska komma undan, det är 

en del som försöker med det. Det är viktigt att lyfta konflikter. Är det akut så måste det lyftas direkt 

och så fort man har gjort det så brukar det lösa sig rätt snabbt! Det viktiga är att man gör något inte 

blundar. (Informant E) 

Det är viktigt med delaktighet i en arbetsgrupp. Om personalen känner delaktighet kan det 

leda till att personalen blir mer positiva och kreativa till att lösa konflikten (Axelsson & 

Thylefors, 2013). 

5.3.3 Låta personalen i första hand lösa en konflikt själva 

Alla enhetscheferna hanterar sina konflikter på liknande vis. Att man pratar om det och i 

första skedet om det handlar om en konflikt mellan personal tycker enhetscheferna att det är 

viktigt att lägga ansvaret först och främst på personalen. Enhetscheferna tycker det är viktigt 

att parterna i första skedet försöker prata med varandra och lösa konflikten.  

Man måste ge sin personal kred för att lösa sina egna konflikter, dem är ju inte en bunte barnungar utan 

dem är ju vuxna människor som måste ta ansvar. (Informant C) 

 Klarar personalen inte av hantera situationen så går cheferna in och stöttar. Skulle det inte 

fungera tar enhetscheferna hjälp av sin chef och skulle konflikten vara riktigt infekterad tar 

enhetscheferna hjälp av företagshälsan. Några av enhetscheferna tycker att bästa stället att 

lyfta konflikten är på arbetsplats träffarna. En enhetschef anser att medarbetarsamtalen är 

viktiga för att kunna få en god relation till sin personal och även på medarbetarsamtalen får 

enhetscheferna reda på om det finns några konflikter men även möjlighet att lösa konflikter.  

En enhetschef tycker det är viktigt att hitta på något roligt tillsammans. 

 Sen att man hittar på något tillsammans att man får skratta ihop. ( Informant B) 

Cheferna tycker det är viktigt att ha en god relation till sina medarbetare, vilket Hilmarsson 

(2012) också tycker är viktigt. Enhetscheferna anser att det ska finnas ett öppet klimat på 

arbetsplatsen och att personalen ska vågar gå och prata med sin chef om det är något. Enligt 

Hilmarsson (2012) bör chefen vara intresserad och engagerad när chefen kommunicerar med 

sina medarbetare, det leder till goda relationer. 

5.3.4 Förmågan att upptäcka en konflikt 

För att kunna hantera en konflikt måste enhetscheferna även ha en förmåga att upptäcka 

konflikterna. En konflikt i enhetschefernas grupper synliggörs på olika vis. En av 

enhetscheferna upptäcker konflikter genom att det blir oroligt i arbetsgrupperna. Tre av 

enhetscheferna märker det på hur medarbetarna talar till varandra eller bemöter varandra. En 

av enhetscheferna upptäckte att en konflikt fanns i arbetsgruppen genom att personal stannade 

hemma från arbetet. En konflikt kan även uppmärksammas på arbetsplatsträffarna men även 

när enhetscheferna är ute och besöker sina grupper. Alla enhetscheferna känner av stämningen 

i sina grupper eller så är det någon av medarbetarna som kommer och säger något. En liten 

konflikt som kommer upp till ytan snabbt är såklart både enklare och mindre tidskrävande än 

en konflikt som har legat och grott länge innan den uppmärksammas.  Personalens arbete blir 

påverkat om det finns konflikter i arbetsgruppen. Personalen blir mindre aktiva och tappar 

arbetslusten, vilket leder till att brukarna blir lidande. Alla enhetscheferna påpekar därför att 
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det är viktigt att en konflikt blir löst. Medarbetarna är på sin arbetsplats för brukarnas skull 

och för att brukarna ska ha det så bra som möjligt.  

 Ja det påverkas med att de blir negativt och mycket av tiden går åt att gå runt och prata om det i stället 

för att för att prata med brukarna. Brukarna blir alltid lidandes när en konflikt uppstår det går inte att 

undvikas. Det finns liksom alltid där och man står still och kommer inte vidare. Det tar stor kraft och 

energi av de, av en del iallafall. (Informant E) 

När arbetsmoralen och arbetslusten är låg i arbetsgruppen medför det att medarbetarna inte 

presterar lika bra. När arbetsuppgifterna inte blir gjorda är det tillslut chefens ansvar och 

chefen är den som får stå till svars inför sin chef (Axelsson & Thylefors, 2013). 

5.3.5 Omplacera 

Enhetscheferna berättar att vissa konflikter inte går att lösa och då är sista utvägen att 

omplacera medarbetarna. I vissa fall har det blivit bra men i andra fall har problemet bara 

flyttats. Det kan vara svårt att bli av med medarbetare som ställer till med konflikter, det är 

svårt att omplacera någon. Oftast är det tyvärr så att ingen annan arbetsgrupp tar sig an en 

medarbetare som ställer till med problem. Risken är att medarbetaren bara flyttas runt och det 

löser inga problem. När det inte går att omplacera en medarbetare är det viktigt att försöka 

hitta något som fungerar för medarbetaren men även för hela arbetsgruppen. Flera av 

enhetscheferna menar att problemet bara flyttas runt och i dessa fall blir oftast inte konflikten 

löst 

Ja, det kan ju vara så illa att man måste sära på folk. När olikheten blir så stora och att viljan att inte 

ändra på sig eller förstå att man är olika. Man måste ju vilja lösa konflikter, det finns ju folk som älskar 

att skapa kaos. Dem gillar det! (Informant C) 

Strandmark & Ram (2014) anser att vid riktigt infekterade konflikter kan den sista utvägen 

vara att omplacera personal. 

5.3.6 Samtala 

För att kunna hålla konflikterna på en hanterbar nivå anser enhetscheferna att det är viktigt att 

kunna kommunicera med sina medarbetare och genom att skapa goda relationer med sina 

medarbetare resulterar det i att personalen vågar att komma och prata med sin chef. Vilket 

också i längden gör att konflikterna inte hinner bli så stora och då blir konflikterna hanterbara 

för enhetscheferna själva. 

När personalen kommer in på mitt kontor och säger att den sa det och den sa det då säger jag direkt, 

japp då går vi och pratar med personen. Personalen måste kunna stå för det dem säger. (Informant C) 

Enligt Moxnes ( 2011) förändras och socialiseras personligheten när individen befinner sig i 

en grupp och att personligheten förändras vid samverkan med andra . Därför är det viktigt 

med kommunikation i en grupp, vilket enhetscheferna också tycker. Ett av verktygen dem 

själva använder sig av är samtal. Det kan handlar om samtal mellan personalen, samtal mellan 

personal och enhetschefen och i vissa fall samtal tillsammans med berörd personal, 

enhetschefen och enhetschefens chef. Här är det viktigt att påvisa sin professionella roll och 

Hilmarsson (2012) trycker på hur viktigt det är att chefen kan hålla ett professionellt samtal, 

speciellt när det handlar om konflikthantering. När medarbetaren visar negativa känslor bör 

chefen försöka anpassa sitt samtal, kanske backa och åter försöka hitta en god kontakt med sin 

medarbetare. I samtal som innehåller laddade känslor måste chefen hålla sitt lugn även om 
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medarbetaren skulle brusa upp. Själva samtalet i sig kan leda till en konflikt, vi människor vill 

inte bli ledda och i ett professionellt samtal är det oftast chefen som leder samtalet och därför 

måste chefen ha förmågan att läsa av sina medarbetare när det är dags att backa (Hilmarsson, 

2013). Därför är det mycket viktigt att ha en god relation till sina medarbetare vilket 

enhetscheferna också tycker är viktigt.   

5.3.7 Avsaknad av handlingsplan 

Alla informanterna berättar att det finns ingen specifik handlingsplan i kommunen hur 

konflikter ska hanteras och enhetscheferna får inte heller någon slags handledning i 

konflikthantering utan enhetscheferna få den hjälp som dem själva begär. En av 

enhetscheferna berättar att kommunens personalenhet är ganska liten. Därför har de inte direkt 

har några verktyg att ta till, utan så fall får de ta hjälp utifrån form av till exempel 

företagshälsovården.  

Jag hade önskat att vi på socialförvaltningen hade haft någon som stöttade och coachade oss i sådana 

frågor. Konflikthantering kan ju vara svårt. Ibland är det kanske inte bra att jag som chef går in i 

konflikten för jag kanske är en del av den. ( Informant C) 

Som skrevs förut, enhetscheferna berättade att de hade haft någon slags handledning som 

skulle gå ut på att lära känna sig själv men enligt alla enhetscheferna tyckte de inte att 

handledningen gav något. En av enhetscheferna som inte heller tyckte handledningen var bra 

menar att om man inte tycker något är bra så är det svårt att ta till sig av informationen. 

5.3.8 Stöttning från den egna chefen 

Alla enhetscheferna är överens om att deras egen chef ställer upp och stöttar om det är något 

men de måste själva be om hjälp. En av enhetscheferna anser att hennes chef alltid skulle ta 

ett samtal och skulle hen be sin chef att vara med på ett möte så skulle hen det också. Alla 

enhetscheferna håller med om att deras chef stöttar men ska något bli gjort får de göra det 

själva. Något som en av enhetscheferna nämner att hen gärna gör, för hen vill helst äga sina 

egna ärenden.  

Där är ju min chef bra som stöd och hon lyssnar ju alltid. Hon är väldigt klok! Annars tycker jag det är 

väldigt dåligt i kommunen, jag har puffat att det ska anställas någon. Från personalenheten kan man 

inte förvänta sig mycket stöd, tyvärr. (Informant A) 

En av enhetscheferna berättar att enhetscheferna brukar köra runt till varandras verksamheter 

och äta frukost tillsammans. Det ger möjligheten att prata av sig och få råd. Enligt Sandahl, 

Falkenström & Von Knorring (2012) behöver chefen också ibland få feedback och positiv 

uppmuntran. Att arbeta som chef innebär mycket ensamarbete och såklart har chefen också 

funderingar och frågor (Sandahl, Falkenström & Von Knorring, 2012).  
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6. Resultatdiskussion  

I en arbetsgrupp uppstår många olika slags konflikter men, den vanligaste konflikten bland 

medarbetarna handlade om personers olikheter och svårigheter eller ovilja att hantera 

varandras olikheter, vilket gjorde mig mycket fundersam. Jag anser mig själv vara väldigt klar 

över att det inte finns någon som är som mig och att alla människor är olika. Det hade varit 

intressant att tala med personalen och fått en större förståelse över varför den vanligaste 

konflikten handlar om våra olikheter. Moxnes (2011) anser att hur vi är eller beter oss beror 

på i vilken situation vi befinner oss, att vår personlighet beror både på miljön vi befinner oss i 

och hur vi blir bemötta av andra människor. Vår personlighet är något som förändras och 

utvecklas under hela vårt liv. En annan konflikt som också var vanligt förekommande i 

arbetsgrupperna handlade om att medarbetarna inte skötte sina arbetsuppgifter. När 

medarbetarna inte sköter sina arbetsuppgifter uppstår irritation i arbetsgruppen men i 

slutändan blir brukarna de som blir mest drabbade. Det finns många olika slags uppgifter som 

ska skötas varje dag och alla uppgifter rör brukarna. Därför anser jag att du som enhetschef 

aldrig kan ställa frågan ”Varför är du på din arbetsplats?” till medarbetarna för många gånger. 

Att en arbetsuppgift inte sköts på ett korrekt vis kan handla om att medarbetaren har 

misstolkat uppgiften. Därför är det viktigt att chefen är tydlig när hen informerar om nya 

arbetsuppgifter. Enligt Moxnes (2011) är våra tolkningar oftast omedvetna och kan därför 

vara svåra att förändra. Enligt Goffman (2004). Det är även viktigt att förstå att i en 

verksamhet uppstår inte endast psykologiska konflikter utan även organisatoriska konflikter. 

En organisatorisk förändring kan innebära ekonomiska indragningar och förändringar i 

verksamheten. Även makt konflikter kan även uppstå i en verksamhet.  

Thylefors (2012) anser att det är vanligt att cheferna känner frustration och besvikelse över 

sitt arbete om de inte får tillräckligt med stöttning av sin chef eller sina kollegor. Något som 

enhetscheferna inte höll med om. Enhetscheferna berättade att de körde runt till varandras 

verksamheter för att äta frukost eller fika och hade då möjlighet att prata av sig och ge 

varandra råd. Alla cheferna var även överens om att de hade stöttning i sin egen chef.  

Axelsson & Thylefors (2013) anser att en konflikt ska tas tag i direkt, vilket enhetscheferna är 

överens om. Alla cheferna tar tag i en konflikt på liknande vis vilket jag tycker är otroligt bra 

agerat, utan en handlingsplan. Till min kännedom har kommit att det i kommunen arbetar 

efter situationsanpassat ledarskap. Kan det vara så att enhetscheferna omedvetet eller kanske 

medvetet arbetar efter det situationsanpassade ledarskapet och att det är anledningen till att de 

arbetar lika i konflikthantering? Eller kan det bero på att enhetscheferna har gått samma 

kurser och utbildningar?  

Det är viktigt att chefen har kompetens för att kunna hantera olika konflikter som uppstår. 

Chefen ska kunna se medarbetarnas olika behov även kunna se att alla medarbetare är olika. 

När personalen inte kommer överens med varandra behöver det inte innebära att konflikten 

uppkommer för medarbetarna inte tycker om varandra eller är olika. Konflikten kan grunda 

sig i otydligt ledarskap och otydliga riktlinjer, vilket kan leda till konflikter mellan 

medarbetarna. 

Uppsatsen har genererat svar men också nya frågor. En av frågorna är varför kommunen inte 

har någon handlingsplan för konflikthantering när det är ett område som tar upp 25 % av 
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enhetschefernas arbetstid (enligt Thylefors, 2013). En konflikt kan påverka både hälsan, 

arbetsklimatet och arbetsmiljön och i slutändan blir brukaren den som blir mest drabbad. 

 

7. Metoddiskussion 

Under hela uppsatsens gång har jag rört mig mellan empiri och teori och på så vis har 

kunskapen vuxit fram för att nå en så sann bild av verkligheten som är möjligt, med abduktiv 

ansats (enligt Patel & Davidsson, 2011). Urvalet i studien utgår från ett subjektivt urval 

(Denscombe, 2012). För att få fram relevant kunskap har jag medvetet valt ut vissa personer 

till intervjuerna som jag anser skulle ge mig den betydelsefulla informationen för att kunna ge 

svar på syftet och frågeställningarna. Jag anser att enhetscheferna gav mig intressanta svar ur 

deras perspektiv. Det hade varit intressant att intervjua medarbetarna och få deras syn på hur 

enhetscheferna hanterar konflikter. Sedan hade medarbetarnas svar kunnat jämföras, för att se 

om de var lika svaren jag har fått från enhetscheferna. I efterhand inser jag att valet av en liten 

kommun där alla känner varandra inte var det bästa alternativet. Mycket tid har gått åt till att 

hela tiden tänka på hur jag skriver så att enhetscheferna hålls helt avidentifierade.  

Mina valda teorier: sittuationsanpassat ledarskap, personlighetsteori och rollteori anser jag har 

hjälpt mig att förstå och kunna tolka mitt resultat. Teorierna har gett mig möjlighet till att få 

en djupare förståelse varför konflikter kan uppstå genom våra olikheter, tolkningar och hur 

ledarskapet utförs. 

Mina intervjufrågor fungerade bra förutom frågorna som handlade om egenskaper och 

förmågor. Enhetscheferna hade svårt att skilja på begreppen. En av intervjuerna tog endast 23 

minuter jämförelse med att de andra fyra intervjuerna nästan tog en timme var, det är något 

som jag har funderat över efter intervjuerna. Alla intervjuerna har varit innehållsrika, även 

intervju som tog 23 minuter (som jag skrev om i metoddelen, under rubriken 

tillvägagångssätt). Jag tror att anledningen till att den ena intervjun tog 23 minuter var att hon 

var den enda som bad om frågorna innan intervjun. Det hade jag glömt när vi träffades. Vilket 

gjorde att hon inte behövde sitta och fundera på sina svar. Ur ett tidsperspektiv och vid 

transkriberingen underlättade det. Frågan jag ställer mig är om det var ett bra val, om hens 

svar är lika sanna/äkta som de andra informanternas svar. Hen hade möjlighet att fundera ut 

sina svar, vilket de andra informanterna inte hade.  

Under intervjuprocessen insåg jag att informanternas svar på mina frågor var väldigt lika 

därför finns undran om den sjätte informanten som blev sjuk kunde gett mig annorlunda svar i 

alla fall på någon fråga.  

Mina utvalda citat anser jag är de citat som förklarar delar av min text på ett bra vis. Jag 

känner att mina citat ger trovärdighet i min text. 

I min metoddel har jag noga förklarat varje steg i processen för resultatet ska bli så trovärdigt 

som möjligt och för att läsarna ska kunna se att fynden i mitt resultat kan överföras i 

verkligheten. I min forskningsroll har jag under hela processen tänkt på att vara saklig och att 

min förförståelse inte skulle påverka processen negativt. Min förförståelses att jag hade en 

fördom över att konflikträdda chefer är sämre chefer, i alla fall när det gäller konflikthantering 

stämde överens med vad flertal av vad informanterna tyckte. För att min fördom inte skulle 
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påverka mitt resultat valde jag att inte ställa några frågor om konflikträdda chefer men under 

intervjun var det flertal av enhetscheferna som tryckte på att det var mycket viktigt som chef 

att inte vara konflikträdd. 

Under processen med uppsatsen blev mina informanter mina kollegor. Jag anser att jag 

hanterade detta på ett bra vis, genom att vara tydlig innan intervjuerna startade att vi endast 

talade om mina frågor och min roll som medarbetare fick vi tala om efter att inspelningen var 

avstängt. I min roll som medarbetare och enhetschef i organisationen har min uppsats gett mig 

ny kunskap som jag kommer ha god nytta av i mitt nya yrke.     

Hade jag haft den erfarenheten jag har nu så hade jag valt en kommun och informanter som 

jag inte känner eller inte vet något om. Under hela processen har jag fått tänka mycket på att 

vara saklig och på mina etiska överväganden. Självklart hade jag haft det med mig om jag 

hade valt att studera en annan kommun men det hade inte tagit lika mycket fokus som det gör 

i denna studie. Det hade i sin tur kanske gjort mig mer öppen för att finna fler fynd än vad jag 

har gjort i denna studie. 
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8. Slutsats 

För att läsarna ska få en tydlig förståelse för min slutsats har jag valt att åter upprepa mitt 

syfte och mina frågeställningar. 

Syftet med denna undersökning var att öka kunskapen om konflikthantering ur enhetschefers 

perspektiv inom äldreomsorgen och handikappomsorgen. 

Vilka typer av konflikter uppstår vanligen i en arbetsgrupp? 

Hur beskriver enhetscheferna att konflikter uppstår  

Vilka redskap beskriver enhetscheferna att dem använder sig av för att lösa konflikter? 

Hur beskriver enhetscheferna att de hanterar konflikter? 

De vanligaste konflikterna i arbetsgrupperna handlar om att medarbetarna är olika och att 

medarbetarna inte tycker om varandra. Konflikter handlar även om feltolkningar, att 

personalen inte sköter sina arbetsuppgifter så som det är bestämt och om chefens position. 

Den vanligaste anledningen till att konflikter uppstår handlar om feltolkningar. Att personalen 

inte har förstått vad som ska göras. I kommunen finns ingen handlingsplan för 

konflikthantering, men enhetscheferna hanterar en konflikt på liknande vis ändå. I första hand 

låter enhetscheferna medarbetarna lösa konflikten. Om det inte fungerar går enhetscheferna in 

själva. I vissa fall är även enhetschefernas chef med under samtalet med medarbetarna, för att 

stötta. I vissa fall kopplas företagshälsan in eller så får medarbetarna handledning. När det är 

för infekterade konflikter har enhetscheferna fått flytta på personal. 

Ett intressant område att forska vidare i hade varit hur det kommer sig att enhetscheferna 

hanterar konflikter på liknande vis utan en handlingsplan i konflikthantering. 

En annan forskningsfråga som hade varit intressant att undersöka är genusperspektivet bland 

enhetscheferna. Enligt Meeeuwise, Sunesson & Swärd (2006) är det mest kvinnor som arbetar 

inom socialt arbete och sociala verksamheter. Det hade varit intressant att ta reda på om det är 

mest kvinnor som arbetar som enhetschefer inom sociala verksamheter och vad anledningen 

till det i så fall skulle vara. 

Jag skulle även ha velat ta reda på vilken metod enhetscheferna arbetar efter inom sitt 

ledarskap. Om de arbetar medvetet eller omedvetet efter någon specifik metod. 

Några av enhetscheferna var geografiskt placerade på boendet som de hade ansvar över och 

några satt i andra lokaler. Jag har funderat över vilket som är bäst. Att sitta nära sina 

medarbetare och alltid vara tillgänglig eller ha sina medarbetare på distans och ha mer 

telefonkontakt. Under intervjuerna med enhetscheferna framkom ingen skillnad. Det var inget 

vi konkret talade om på intervjuerna men i och med att enhetscheferna hanterar konflikter på 
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liknande vis kan jag inte säga att det är bättre eller sämre att vara nära eller att ha mer distans 

till sina medarbetare när det gäller att lösa konflikter i arbetsgruppen. Inte heller att upptäcka 

en konflikt. 
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Bilagor 

 Nr 1 Intervjuguide 

Grundläggande frågor: 

1. Kön 

2. Ålder 

3. Utbildning 

4. Vilka arbetslivserfarenheter har du haft? 

 

Chefsrollen: 

 

5. Vad innebär ordet chef för dig? 

6. Varför valde du chefsrollen? 

7. Hur många medarbetare har du ansvar för? 

8. Vad är positivt med att vara chef? 

9. Vad är negativt med att vara chef? 

10. Vilka egenskaper anser du att en bra chef bör ha? 

11. Vilka förmågor anser du att en bra chef bör ha? 

12. Vilken kunskap anser du att en bra chef bör ha? 

13. Är det viktigt med erfarenhet från omsorgsarbetet för att bli en bra chef inom socialt 

arbete? Om ja, i så fall varför? 

 

 

Konflikthantering: 

14. Får du stöd/handledning i ditt chefskap för att lösa konflikter i dina 

arbetsgrupper/arbetsgrupp?  

15. Vad grundar sig oftast konflikterna i arbetsgrupperna/gruppen? 

16. Hur upptäcker du konflikter i dina arbetsgrupper/gruppen? 

17. Hur hanterar du konflikter som uppstår i dina arbetsgrupper/gruppen? 

18. Hur påverkas arbetsgruppen av konflikter? 

19.  Hur påverkas brukarna av konflikter i arbetsgruppen? 

20. Om du får stöd/handledning, hur är den utformad? 

 

Övrigt: 

21. Finns det något du vill tillägga? 

22. Kan jag återkomma om det finns något jag behöver tillägga? 
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Nr 2 Informationsbrev 

Projektets titel: 

Syftet med denna undersökning är att få ökad kunskap om konflikthantering ur enhetschefers 

perspektiv inom äldreomsorgen och handikappomsorgen. 

Datum: 

Student: Lina Bäckman 

Utbildning: Studerar vid högskolan i Halmstad, Socialt arbete-ledning och organisering. 

 

Information om undersökningen: 

Mitt namn är Lina Bäckman och jag går sjätte terminen på högskolan i Halmstad, Socialt 

arbete- ledning och organisering. Jag är intresserad av konflikthantering inom vård och 

omsorg med utgångspunkten, ur enhetschefens perspektiv. Jag anser att enhetschefen har 

många krav på sig, både från högre chefer och politiker men även från sin personal vilket kan 

utlösa konflikter mellan enhetschefen och personalen samt konflikter i arbetsgruppen. Jag vill 

därför med min c-uppsats undersöka vilka typer av konflikter som uppstår vanligen i en 

arbetsgrupp, hur hantera enhetschefer konflikter som uppstår och vilka redskap använder 

enhetschefer för att lösa konflikter. 

Jag är glad att just DU vill hjälpa mig att svara på några frågor, utan din hjälp hade inte denna 

undersökning varit möjlig. Under förutsättning att jag har ditt samtycke kommer intervjun 

hållas på din arbetsplats, spelas in och antecknas.  

Om du som informant medverkar under intervjun kommer ditt namn att avidentifieras i min c-

uppsats och bytas ut till ett annat namn. Informationen som du ger mig kommer endast att 

användas i min c-uppsats och inspelningen kommer sedan raderas. Din medverkan är frivillig 

och du kan avsluta samarbetet när som önskas. Jag följer vetenskapsrådets riktlinjer under 

hela processen. Uppsatsen kommer att publiceras i Diva. Diva, digitala vetenskapliga arkivet 

och där publicerar våra uppsatser när dem är klara. 

Kontakt uppgifter: 

Lina Bäckman 

Mobilnummer: 0731801899 

Handledare: 

Mia Jormfeldt 

Mailadress: miaj@hh.se 
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Nr 3 Samtyckesbilaga 

Projektets titel: 

Syftet med denna undersökning är att få en ökad kunskap om konflikthantering ur 

enhetschefers perspektiv inom äldreomsorgen och handikappomsorgen. 

Datum: 

Student: Lina Bäckman 

Utbildning: Studerar vid högskolan i Halmstad, Socialt arbete-ledning och organisering. 

 

Jag har muntligen och skriftligen tagit del av informationen angående 

undersökningen. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och 

jag kan när som helst avbryta mitt deltagande om jag så önskar.   

 

Jag lämnar mitt samtyckte till att delta i undersökningen: 

 

Datum: …………………………………………………………………… 

Informantens underskrift:………………………………………………. 

Studentens underskrift:…………………………………………………. 
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