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Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer för äldreboenden hanterar konflikter 

som kan uppstå inom personalgruppen. Studien genomfördes i en mellanstor kommun i 

Sverige. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats och data har samlats in via 

intervjuer. Intervjufrågorna har varit av öppen karaktär och tematiserade efter studiens syfte 

och frågeställningar. Frågeställningarna var: Hur definierar enhetscheferna en konflikt? 

Vilken roll har enhetscheferna vid uppstådda konflikter inom personalgruppen? Vilka resurser 

har enhetscheferna gällande konflikthantering och konfliktlösning inom personalgruppen? 

Hur hanterar enhetscheferna konflikter inom personalgruppen? Resultatet visar att 

enhetschefernas uppfattning och definition av vad en konflikt är stämmer väl överens med det 

som har återfunnits i litteraturen. Gemensamma faktorer hos de olika definitionerna har bland 

annat varit att en konflikt är något som sker mellan minst två personer och kan uppstå i alla 

relationer samt att grunden till konflikten oftast baseras på att olikheter, behov och intressen 

hos människor kolliderar. Orsaken till varför konflikter uppstår grundade sig i organisatoriska 

fenomen som förändringar av verksamheten på olika sätt och de tog sig till uttryck i form av

intrarolls- och intragruppskonflikter. Enhetschefernas roll vid uppstådda konflikter påvisade 

vissa skillnader. Vissa enhetschefer beskrev tydligt sin roll och auktoritet som chef med att 

lägga fokus på personal- och verksamhetsansvaret, medan andra enhetschefer tydligt beskrev 

rollen som chef kombinerad med rollen som medlare. Fyra olika typer av 

konflikthanteringsstrategier uppkom under studiens gång. Ingen koppling har dock funnits 

mellan val av konflikthanteringsstrategi och vilken typ av chef och ledare enhetscheferna 

definierar sig själva som, inte heller vilken roll de själva anser sig ha vid uppkomna 

konflikter. De resurser och stöd som enhetscheferna upplever finns tillgängliga för dem vid 

konflikthantering är i första hand stödet från andra chefskollegor och personalens 

fackförbund. 
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Abstract
The purpose of this study was to examine how the unit mangers of nursing homes handle

conflicts that may rise within the staff group. The study was conducted in a medium-sized city

in Sweden. The study conducted by a qualitative approach and data where gathered through 

interviews. Interview questions were of open character and themed after the study's purpose 

and questions. The questions were: How defines unit managers a conflict? What role the unit 

mangers have when conflict appears in the staff group? What resources have the unit 

managers to obtain in conflict management? How do the unit managers handle conflict within 

the staff group? The result shows that the unit managers’ perception and definition of what a 

conflict is fits well with what has been found in the literature. Common factors among the 

different definitions have been that a conflict is something that takes place between at least 

two people and can occur in all relationships, and the foundations of the conflicts usually are 

based on colliding differences, needs and interests of people. The reason why the conflicts 

occur in the organization depends upon different organizational changes and the conflicts took 

themselves out in the form of intrarolls- and intragroup conflicts. The unit managers’ role in 

the conflicts revealed some differences. Some unit managers described clearly there role and 

authority of director to focus on staffing and operations responsibilities, while other unit 

managers clearly described the role as manager combined with the role of mediator. Four 

different types of conflict management strategies arose during the study. No link has existed 

between the choice of conflict management strategy and the type of manager and leader the

unit managers define themselves as, nor what role they themselves feel that they have in the 

conflict. The resources and support the unit managers perceive available to them regarding 

conflict management is primarily support from other colleagues and the staff unions. 

Keyword: Conflict, conflict management, leadership 
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Inledning
Att arbeta i en offentlig verksamhet som är politiskt styrd innebär kontinuerliga förändringar

för arbetstagarna såväl för mellanchefer som för baspersonal. Samhället förändras ständigt 

och det ökar kravet på organisationens anpassningsförmåga och kommunpolitikerna måste 

sträva efter nytänkande i sin politikerroll. För många människor innebär förändringar av 

verksamheten en otrygghet då de inte kan sia om vad som kommer att hända i framtiden. I 

dessa lägen ökar behovet av styrning, information och struktur hos medarbetarna. De är i 

behov av någon slags trygghet och det är chefens uppgift att skapa denna (Ahrenfelt & 

Berner, 1994). Vidare menar författarna att konflikter finns överallt och pågår ständigt samt 

att de finns i olika omfattning och uppstår på olika sätt. Det är de vardagliga konflikterna som 

kan uppstå i olika personalgrupper inom offentlig sektor som kommer att vara i fokus i denna 

studie, samt chefernas roll och kunskap gällande konflikthantering. Författarna menar att det i 

alla konflikter finns en möjlighet till utveckling inom verksamheten, men att människor 

endast tycks fokusera på det negativa som uppstår med konflikterna istället för att finna nya 

lösningar och framåtskridande för verksamheten där de arbetar. I dessa situationer menar 

Mossboda, Peterson och Rönnholm (2005) att chefen har ett stort ansvar. Det är chefen som 

kan leda sina medarbetare så att konflikten hanteras och får en kunskaps höjande effekt på 

verksamheten. För att nå detta mål är det viktigt att chefen har kunskap om konflikthantering 

och leder sina medarbetare mot att hantera situationen istället för att trycka undan och försöka 

glömma konflikten.

Syfte och frågeställningar
Att undersöka hur enhetschefer för äldreboenden hanterar konflikter som kan uppstå inom 

personalgruppen. Som hjälp till att besvara syftet har följande forskningsfrågor formulerats;

 Hur definierar enhetscheferna en konflikt? 

 Vilken roll har enhetscheferna vid uppstådda konflikter inom personalgruppen? 

 Vilka resurser har enhetscheferna gällande konflikthantering och konfliktlösning inom 

personalgruppen? 

 Hur hanterar enhetscheferna konflikter inom personalgruppen? 
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Uppsatsens disposition
Denna uppsats är indelad i tre huvuddelar, bakgrund, metod och analys. I bakgrunden 

redogörs uppsatsens teoretiska bakgrund och tidigare forskning. I metoddelen kommer 

genomförandet av studien och den valda metoden för uppsatsen att presenteras. I tredje delen, 

analysen, kommer det som framkommit av intervjuerna att redovisas och kopplas samman 

med relevant litteratur och tidigare forskning för att slutligen diskuteras i slutdiskussionen.

Begreppsförklaring
Äldreboende/särskilt boende - Med äldreboende menas i denna studie ett boende där äldre 

människor som har ett omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i ordinärt boende bor. På ett 

äldreboende bor hyresgästerna i egna lägenheter och det finns gemensamma utrymmen som 

till exempel matsal och aktivitetsrum. Här finns personal tillgänglig dygnet runt och 

enhetschefen har sitt kontor placerat i byggnaden. Äldreboende används synonymt med 

begreppet särskilt boende i denna studie.

Enhetschef – Enhetschefen är den som är ansvarig för att leda verksamheten mot de mål som 

kommunpolitiker ställer upp. Enhetschefen har personalansvar, arbetsmiljöansvar, 

budgetansvar samt ansvar gentemot de äldre som bor på äldreboendet i fråga om att följa 

aktuella kommunala riktlinjer samt lagstiftningar som exempelvis socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) och arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). 

Personal/Personalgruppen – I denna studie kommer de som arbetar närmast de äldre, det 

vill säga undersköterskor och vårdbiträden, att benämnas som personal eller, om det är hela 

arbetslaget, som personalgruppen.

Bakgrund
I detta avsnitt kommer företeelsen konflikter att beskrivas och hur de kan tas till uttryck och 

vad som kan ligga bakom en konflikt. Här redogörs även för olika 

konflikthanteringsstrategier, samt rollen som chef och ledare.

Konflikter

Konflikter är oundvikliga och har funnits genom alla tider i alla samhällen. Ekeland (2006) 

menar att ordet konflikt ofta associeras med något negativt så som krig och våld då det 

egentligen handlar om hur vi förhåller oss till ett visst fenomen eller på vilket sätt vi försöker 



3

lösa en konflikt som kan leda till destruktiva handlingar. Men det är även genom konflikter 

som möjligheten till nytänkande och förändring uppstår då de kan synliggöra orimliga 

förhållanden och orättvisa. Förutsättningen för detta är dock att vi ser vad vi bör ta ansvar för 

genom att anskaffa ny kunskap. 

Ekeland (2006) skriver om konflikter och menar att det handlar i grunden om människors 

förmåga och vilja att kämpa för sina behov och intressen. Impulsen att tillfredsställa sina 

intressen och behov ligger hos alla människor och bör enligt författaren inte ses som ett 

uttryck för egoism utan snarare ett sätt för människan att ge utlopp för den egna viljan. Men 

när människor befinner sig i en grupp finns det även andra behov som inte alltid är förenliga 

med varandra. När dessa behov ställs mot varandra är det lätt att en konflikt uppstår (Granér, 

1994). Behov som inte är förenliga med varandra handlar om att det finns skillnader mellan 

människor. Ingen människa är den andra lik, vi har olika fysiska attribut, sociala- och 

psykologiska egenskaper, olika åsikter, värderingar och förhållningssätt. Dessa skillnader är 

inte i sig en utgångspunkt för en konflikt. Men vi tolkar och upplever skillnader hos 

människor på olika sätt och det är våra tolkningar och upplevelser som i sig kan bli initialläget 

till en konflikt (Ekeland, 2006).

Alla människor är olika och har olika behov, i och med detta finns också olika typer av 

konflikter att utsina. Ingen konflikt är den andra lik men kan enligt Ahrenfelt och Berner 

(1994) delas in i kategorierna, öppna och dolda konflikter. Med öppna konflikter menar 

författarna att chefen och medarbetarna är medvetna om konflikten, den är känd. Denna typ 

av konflikt är lättare att hantera eftersom att parterna är medvetna om den och vill arbeta fram 

en lösning. Den kännetecknar en öppen atmosfär och en bra kommunikation i organisationen. 

Dolda konflikter kännetecknas av att de inte är kända av alla medarbetare, detta innebär dock 

inte att den inte är medveten. Denna typ av konflikt skapar de största problemen och är svåra 

att lösa just på grund av detta. Ur organisationssynpunkt kan man av denna typ av konflikt 

utläsa en dålig kommunikation på arbetsplatsen och ett slutet beteende bland medarbetarna. 

Konflikter i studiens kontext

Att arbeta inom socialtjänsten som är en politiskt styrd organisation innebär i mångt och 

mycket att samarbeta med andra, såväl med kollegor som med chefen. Ekeland (2006) menar 

att demokratier förutsätter konflikter därför att det är legalt att kämpa för sina intressen och 
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synpunkter. Konfliktpotentialen inom socialtjänsten kan bero på olika faktorer som 

exempelvis förändringar i organisationen, ökad arbetsbelastning eller förändringar i 

gruppdynamiken. Dessa faktorer påverkar medarbetarna och även potentialen till att 

konflikter kan uppstå på arbetsplatsen (Nyström, 2005).

Granér (1994) skriver om vikten av att ha balans i en grupp och menar att gruppen konstruerar 

olika förväntningar på dess medlemmar med målet att få en balanserad grupp. 

Förväntningarna kan handla dels om vilka krav arbetsgivaren ställer på personalgruppen eller 

en enskild medlem, dels vilka krav och rutiner som personalgruppen internt har gentemot 

varandra. Vidare menar författaren att ofta är gruppens egna förväntningar mer detaljerade 

och inriktade på arbetet än arbetsgivarens. Exempelvis kan gruppen kräva att alla dess 

medlemmar ska följa de rutiner som utvecklats inom gruppen. Personalgruppen söker ständigt 

efter en slags balans, det är här den sociala aspekten av sociala roller kommer in. Balansen 

skapas genom att en likhet mellan medlemmarnas sätt att arbeta och hur man förhåller sig till 

varandra utvecklas. Då denna likhet har utvecklats saknas bara att medlemmarna kompletterar 

varandra för att uppnå balans. Författaren menar att;

Det är som när flera människor sitter i en liten båt och någon lutar sig åt ena sidan. Då 
behöver de övriga luta sig åt den andra, annars välter båten. Sålunda manar kritiker fram 
försvarare, pessimister lockar fram andras optimistiska sida o.s.v (sid. 51).

Det kan tolkas som att författaren menar att om några i gruppen intar roller som är tydligt 

markerade kommer automatiskt andra att inta roller som har den motsatta funktionen för att 

komplettera varandra (ibid). I tidigare forskning (ex. Aritzeta et.al, 2005) framkommer att 

organisationer som är beroende av samarbete har en högre konfliktpotential än andra 

organisationer. Studien visar att samarbete mellan personalen är viktigt eftersom det gynnar 

organisationens framgång och konkurrenskraft. Vidare framkommer det att organisationerna 

är beroende av ett bra samarbete mellan medarbetarna för att de konflikter som uppstår ska 

kunna hanteras och lösas konstruktivt och effektivt.

I en kontext där samarbete och gruppsamhörighet är i fokus finns två typer av konflikter, 

intragruppkonflikter och intrarollkonflikter. Intragruppkonflikter kännetecknas av att

konflikten ligger mellan enskilda personer i gruppen, mellan en enskild person och resten av 

gruppen eller mellan olika subgrupper inom gruppen. Kärnan i denna typ av konflikter ligger 

ofta på ett personligt plan och konflikten kan leda till personangrepp på grund av att den ofta 
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grundar sig i personliga motsättningar och ofta utspelar sig ansikte mot ansikte mellan 

aktörerna. Intrarollkonflikter utspelar sig mellan de olika sociala- eller yrkesroller gruppens 

deltagare har. I ett yrke där rollerna inte är klart definierade ligger det nära till hands för 

personalen att uppleva en känsla av otillräcklighet. I dagens samhälle är detta inte ovanligt på 

grund av att arbetsgivare i uppdraget till sin personal betonar målet för verksamheten istället 

för att ge personalen detaljrika beskrivningar av hur arbetet ska utföras. Den positiva aspekten 

av detta är att personalen blir mer självständig att utforma arbetet, å andra sidan kan en 

negativ aspekt bli att personalen upplever sin yrkesroll som oklar och gränslös vilket kan vara 

en grogrund för konflikter (Ekeland, 2006).

Konflikthantering

Maltén (1998) och Aritzeta et.al (2005) skriver om fyra olika konflikthanteringsstrategier. I en 

defensiv strategi, eller obliging style, hanteras konflikten å ena sidan genom att utse en 

syndabock vilken separeras från gruppen genom omplacering eller avsked och därmed anser 

man att konflikten är löst. Å andra sidan hanteras konflikten genom att ignorera eller dölja 

problemet. Parterna undviker varandra genom att omorganisera arbetet eller kommer överens 

om att inte prata om problemet. Makt- och tvångsstrategier, eller dominating style,

kännetecknas av att parterna utnyttjar varandras svaga sidor till dess att det finns en vinnare 

och en förlorare. Dock leder detta inte till att konflikten upphör, den inkapslas och den 

svagare parten väntar på ett lägligt tillfälle för revansch. De rituella strategierna, eller 

avoiding styles, karaktäriseras genom ett undvikande av konfliktsituationer. 

Handlingsmönster och överenskommelser hos parterna gör det möjligt att styra situationer så 

pass att konflikten aldrig blommar ut. Dessa riter tillför trygghet och kan dämpa en 

problemsituation. Samverkansstrategier, eller integrating/compromising style, kännetecknas 

av att den erbjuder båda parter engagemang och motivation. Strategin är konstruktiv och 

erbjuder båda parter något att vinna. Samverkan är problemlösande genom förhandlingar och 

medling.

I en studie av Friedman et.al (2000) framkommer det att olika konflikthanteringsmetoder kan 

inverka på en persons arbetsliv samt upplevelsen av stress på arbetsplatsen. Hur en person, 

medarbetare eller chef, hanterar en pågående konflikt i personalgruppen kan få effekter på 

dennes psykosociala arbetsmiljö, närmare bestämt hur man upplever klimatet på 

arbetsplatsen. Hur chefen hanterar en konflikt kan således få effekter på hela arbetslaget. 
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Mossboda et.al (2005) menar att tydligheten hos chefen är avgörande för hur konflikten 

utvecklar sig. I vissa situationer handlar det inte om att lösa en konflikt utan att hantera den. 

Även Ekeland (2006) skriver om begreppen konflikthantering respektive konfliktlösning och 

menar att;

/…/ lösning implicerar en ambition att sätta punkt och förutsätter att motsättningar och 
spänningar försvinner. Med sådana kriterier det många konflikter som varken låter sig lösas 
eller bör lösas. Några motsättningar är av ett sådant slag att en ambition om lösning i sig 
kan göra ont värre, och jakten på orealistiska lösningar kan fresta till undertryckande 
(sid.186).

När konflikten pågår inom personalgruppen kan det vara fördelaktigare att chefens roll blir att 

hantera konflikten och stötta personalen så att de blir förmögna att lösa konflikten 

självständigt. I dessa situationer blir chefens roll att medla mellan de konfliktdrabbade 

parterna. För att detta ska lyckas krävs initialt att parterna ger upp kontrollen om konflikten 

och släpper in en tredje part, i detta fall chefen, för att finna en lösning. Rollen som ledare är 

viktig i dessa lägen, ledarstilen måste anpassas till olika situationer och det är medarbetarnas 

behov som ska styra ledarstilen. I en konfliktsituation där chefen går in i rollen som medlare 

är förtroendet som medarbetarna har för sin chef såväl som chefens kunskap och kompetens 

att anpassa sin ledarstil viktig för utgången av konfliktsituationen. I en konfliktsituation är det 

lätt att atmosfären präglas av en maktkamp och konkurrens mellan parterna, då är medlarens 

uppgift att strukturera samtalet så att fokus genomgående hålls på sakfrågan. Det är även 

medlarens ansvar att skapa ett sammanhang där parterna kan förstå och ta ansvar för 

konflikten och dess lösningar (Ekeland, 2006; Mossboda et.al, 2005). Chefen kan själv ta på 

sig rollen som medlare eller välja att ta in en utomstående part som medlare. Fördelarna med 

en intern medlare är att denne har kunskap om organisationen och om den psykosociala 

arbetsmiljön. Fördelen med en extern part är att organisationen och gruppen får via en 

objektiv part in ny kunskap i organisationen och i konflikten. Den externa parten ser 

situationen med nya ögon och har större möjligheter att vara ärligare än till exempel 

enhetschefen som redan har en förkunskap och relation till de konfliktdrabbade parterna. Den 

externa parten har då möjlighet att skapa ett nytt förtroende till parterna och få dem att se 

lösningar och skaffa sig ny kunskap som kan leda till en lösning på konflikten (Ahrenfelt & 

Berner, 1994; Maltén, 1998).
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Rollen som chef och ledare
År 2007 arbetade representanter för socialförvaltningen i undersökningskommunen fram ett 

dokument kallat chefsuppdraget där socialnämndes förväntningar gentemot förvaltningens 

chefer tydliggjordes. Chefsuppdraget tillkom på grund av att flera av cheferna i förvaltningen 

upplevde sin chefsroll som otydlig och att det fanns ett behov av ett förtydligande av 

uppdraget. Dokumentet formulerades och upprättades av socialnämnden i enlighet med 

förslaget i januari 2007 och gäller fortfarande. I ovan nämnda dokument anges följande tio 

punkter;

Som chef inom socialförvaltningen i X kommun

 - arbetar du på uppdrag av socialnämnden

 - ska du hålla dig informerad om målen för din verksamhet och arbeta för att målen 

ska uppnås

 - är du en arbetsgivarrepresentant

 - är du arbetsledare för din personal

 - har du ansvaret för verksamhet, personal och budget

 - har du ett tydligt ledarskap

 - har du integritet

 - stödjer du dina kollegor och har själv stöd av dem

 - är du en förebild för din personal

 - representerar du din verksamhet utåt och du är även representant för Socialnämnden, 

socialförvaltningen och kommunen

Av ovan nämnda dokument framgår att arbetet sker på uppdrag och med delegation av 

socialnämnden. Ansvaret för verksamheten, personalen och budgeten åligger enhetschefen 

och beskrivs tydligt i kommentarerna till de olika punkterna i dokumentet. Vidare förtydligar

dokumentet att chefsrollen innebär att chefen både är arbetsgivarrepresentant och 

arbetstagare. Som arbetstagare ska chefen exempelvis på ett så bra sätt som möjligt verkställa 

politiska beslut, även om de själva inte sympatiserar med beslutet. I egenskap som 

arbetsgivarrepresentant har chefen bland annat som uppdrag att leda och fördela arbetet inom 

den egna enheten. Chefen ska utöva ett tydligt ledarskap, inge trygghet och stabilitet och ha 

integritet.
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Chefskapet eller chefsrollen är en position man blir tilldelad och man arbetar utifrån ett 

uppdrag och fortsätter att vara chef tills uppdraget upphör. Ledarskapet är något mer diffus, 

det kan förstärkas eller försvagas, allt beroende på agerandet. En chef arbetar mot vissa 

befogenheter som denne har blivit tilldelad med anställningen, mandatet att utföra vissa 

uppgifter har blivit tilldelat uppifrån i organisationen. Ledaren däremot har sina 

uppdragsgivare under sig, plattformen för rollen som ledare ligger i vilket förhållningssätt 

man har gentemot medarbetarna (Mossboda et.al, 2005). Således kan man urskönja en 

skillnad mellan de två rollerna, chefen är mer formell och förväntas se till verksamhetens 

bästa och förverkliga verksamhetens mål. Medan rollen som ledare är informell och 

relationell och innebär att denne ska få medarbetarna att sträva mot samma mål genom att 

arbeta med att öka medarbetarnas motivation och kompetens (Nilsson, 2005)

Metod
I detta avsnitt kommer studiens genomförande att beskrivas. Det som ligger i fokus är den 

kvalitativa metoden som forskningsval. Vidare beskrivs studiens reliabilitet och validitet, dess

kontext, informanter, urvalet av informanter, analysmetod, etisk diskussion samt 

metoddiskussion. 

Genomförande
Studien inleddes med att ett preliminärt syfte och forskningsfrågor formulerades och en 

forskningsplan för en övergripande planering av studiens genomförande upprättades.

Efterhand har syftet begränsats och arbetats fram. Begränsningarna gjordes i form av att jag 

endast riktade mig mot enhetschefer för särkskilt boende i kommunen. Det övergripande 

syftet var att undersöka hur enhetschefer hanterar konflikter som kan uppstå inom 

personalgruppen.

Kvalitativa intervjuer
Denna studie har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer, därigenom åskådliggörs

problemområdet på ett, för syftet, tillfredsställande sätt. Eftersom syftet med studien belyser 

situationer och erfarenheter mellan människor är det enligt min mening relevant att använda 

den typen av forskningsmetod. Kvale (1997) skriver om den kvalitativa forskningen och 

menar att den är lämpad att användas för att undersöka erfarenheter och meningar i 

informanternas vardag eftersom de genom intervjun kan förmedla situationen ur det egna 

perspektivet. Kritiken mot kvalitativ forskningsmetod är bland annat att den inte anses som 

objektiv beroende på den mänskliga faktorn och de samspel som uppstår mellan informanten 
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och intervjuaren. Trots detta har jag funnit det lämpligt att använda mig av denna typ av 

forskningsmetod för att få svar på syftet.

Intervjuerna var halvstrukturerade med en rad öppna frågor som var tematiserade utifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor (se bilaga 1). Kvale (1997) skriver om halvstrukturerade 

intervjuer och menar att denna typ av intervju ger forskaren en möjlighet att under intervjuns 

gång göra förändringar i frågornas ordningsföljd och i följdfrågorna för att kunna följa upp 

svaren från informanterna. Mot detta resonemang stödjer jag mitt val att utföra studiens 

intervjuer genom halvstrukturerade intervjuer.

Intervjuerna spelades in för att ges möjlighet att följa dynamiken i intervjun samt kunna vara 

helt fokuserad på ämnet. Kvale (1997) menar att inspelning av intervjuer är idag det 

vanligaste sättet att registrera intervjuer. Författaren menar vidare att intervjuaren kan vara 

helt fokuserad på intervjun och informanten eftersom alla ord, tonfallen och pauserna 

registreras och kan i efterhand återlyssnas av intervjuaren. Nackdelen med inspelning av 

intervju är att den inte återger någon visuell version av intervjun och situationen. För att 

kompensera denna nackdel har jag valt att anteckna vissa delar av intervjun till exempel 

tolkningen av kroppsspråket för att sedan kunna skriva ut och tolka intervjun i dess helhet.

Kontext för studien
Undersökningskommunen är en kommun med totalt ca 30 000 medborgare. Inom 

socialförvaltningen finns åtta äldreboenden och, i skrivande stund, tretton enhetschefer. De 

äldreboenden där studien genomfördes har mellan 35-57 lägenheter och en 

personalbemanning på ca 0,7 % tjänst per boende, vilket i ett äldreboende med 57 lägenheter 

innebär ca 55-60 anställda medarbetare. Enhetscheferna för äldreboendena har sitt kontor 

placerat i boendet vilket ger dem en nära kontakt med både personal och hyresgästerna.

Informanter
Sex enhetschefer inom kommunens socialförvaltning har intervjuats och samtliga arbetar som 

enhetschefer på äldreboenden. Informanterna har arbetat som enhetschefer i

undersökningskommunen mellan 4,5 och 10 år och vid samma äldreboende mellan 2,5 och 6

år. Informanterna kommer i studien att benämnas som enhetschef/enhetschefen.

Urval av informanter
Kriteriet för urvalet av informanter var att de måste ha arbetat i minst 2 år som enhetschef 

inom socialförvaltningens äldre- och handikappomsorg. Detta för att säkerställa att 
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informanterna har erfarenhet av studiens problemområde samt att de har en etablerad kontakt 

och relation till personalgruppen. 

Urvalet gjordes med hjälp av verksamhetschefen för äldreboenden i 

undersökningskommunen. En förfrågan skickades till verksamhetschefen för att få tillstånd att 

intervjua sex enhetschefer. Då jag fått godkännande av denne skickade jag via e-post ett 

informationsbrev (se bilaga 2) till samtliga enhetschefer för särskilt boende i 

undersökningskommunen. Enhetscheferna svarade sedan via e-post om de var positiva till att 

delta studien eller inte. Jag kontaktade sedan de som svarat att de ville delta via telefon för att 

boka tid för intervju.

Intervjusituation
Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats, i kontor eller 

personalutrymme, och pågick i ca en timme per informant. Intervjuerna genomfördes enskilt 

för att informanterna ej ska påverka varandra och att de skulle känna sig fria att svara på 

intervjufrågorna utan påverkan från någon annan.

Analysmetod
Intervjuerna har skrivits ut ordagrant med radmarkering i dokumentet för att underlätta att 

hitta igen valda citat. Intervjuerna har sedan utskrift lästs igenom 4-5 gånger. Sedan har jag 

valt ut citat efter olika teman jag skapat med fokus på studiens syfte. Ett dokument för varje 

tema har skapats där jag samlat citat från de ursprungliga intervjuerna. Citaten har markerats 

med intervjunummer och radnummer för att underlätta för mig att hitta igen materialet i den 

ursprungliga intervjun. För att göra citaten mer läsvänliga har en del justeringar gjorts av det 

ursprungliga citatet men dock utan att förändra innehållet.

Reliabilitet och Validitet
I studien har en så hög reliabilitet och validitet som möjligt eftersträvats. Intervjuerna har 

därför grundats på intervjuguiden och jag har försökt att formulera frågorna lika till alla 

informanter. Dock upptäcktes att följdfrågorna blev något annorlunda eftersom

informanternas svar skiljde sig något från varandra. Detta är dock något som jag anser inte 

påverkar studiens validitet i någon större omfattning utan endast speglar den mellanmänskliga 

situation som uppstår i intervjusituationen. Reliabiliteten har eftersträvats genom att jag bland 

annat har bandat intervjuerna. Detta för att sedan skriva ut dem ordagrant och därmed citera 

informanterna korrekt. I och med att studiens tillvägagångssätt beskrivits utförligt anser jag att 
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studiens reliabilitet har höjts. Kvale (1997) menar att ett för starkt fokus på reliabilitet kan 

anses som negativt på grund av att intervjuaren då hämmar sin egen kreativitet.

Metoddiskussion
Motiveringen till varför jag begränsat studiens undersökningsområde till särskilda boenden 

beror på att enhetscheferna för dessa i den valda kommunen har sin placering på enheten och 

har därför en nära och kontinuerlig kontakt med sin personalgrupp, vilket är en bra 

förutsättning att studera det valda problemområdet. Begränsningen av antalet intervjuer i 

studien gjordes för att materialet skulle bli hanterbart med tanke på den tid som var avsatt för 

studien.

Referenser i analysdelen om enhetschefers upplevelse av resurser och stöd vid 

konflikthantering saknas på grund av att ingen relevant litteratur till frågan har hittats. Detta 

har inneburit att jag ej har haft möjlighet att analysera forskningsfrågan med referenser till 

relevant litteratur. Därmed har jag valt att endast redovisa intervjupersonernas uppfattning i 

frågan och diskutera kring deras erfarenheter och upplevelser. Att jag har valt att ta med 

materialet trots brist på referens beror på den framkomna informationen vid intervjuerna. 

Informanternas erfarenhet och upplevelse kring detta område är, enligt mig, fortfarande 

relevant för studien trots avsaknaden av tidigare forskning.

Etisk diskussion
Konfidentialitet och skydd av informanternas privatliv upprätthålls genom att 

undersökningskommunen samt namnen på äldreboendena där empirin genererats inte anges i 

studien. Detta på grund av att undersökningskommunen är relativt liten och att ange namnen 

på kommunen och äldreboendena kan leda till att informanternas konfidentialitet röjs. Vid 

utskrifter, kodning av intervjudata och analysprocessen har alla namn som kan leda till att 

konfidentialiteten röjs utelämnats och informanterna benämns genomgående som 

enhetschef/enhetschefen. Intervjuerna har endast avlyssnats och behandlats av mig som 

författare. Informanterna blev informerade om samtycke och att de när som helst kunde 

avbryta samarbetet utan att ange något skäl för det, både muntligt vid intervjutillfället och 

skriftligt via informationsbrevet.

Dokumentet chefsuppdraget saknar referens på grund av etiska skäl. Dokumentet är upprättat 

av socialnämnden i undersökningskommunen och att referera till detta skulle innebära att jag 

röjer informanternas konfidentialitet samt namnet på undersökningskommunen. Namnet på 
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dessa är för studien irrelevant, därmed anser jag att studiens reliabilitet och validitet trots 

avsaknaden av referens upprätthålls (jmf; Kvale, 1997).

Analys
I avsnittet nedan redogörs för enhetschefernas uppfattning och upplevelse av konflikters 

definiering, tillkomst och hantering. Här beskrivs även hur enhetscheferna upplever rollen 

som chef och ledare, dels ur ett mer allmänt perspektiv, och dels ur perspektivet konflikter 

och konflikthantering.

Konflikters orsak och uppkomst
En konflikt kan definieras på många olika sätt. Trots detta finns det många gemensamma 

nämnare. Exempel på dessa är att konflikter kan uppstå i alla mellanmänskliga relationer, att 

det är fler än en person inblandad i en konflikt samt att kärnan i konflikten oftast baseras på 

olikheter av till exempel behov eller intressen (Ekeland, 2006. jmf; Ahrenfelt & Berner, 1994; 

Eide & Eide, 2009; Graner, 1994; Maltén, 1998; Mossboda et.al, 2005; Nilsson, 2005). Nedan 

ges några exempel på definitioner som enhetscheferna gav av företeelsen konflikt:

Det kan vara många grejer men främst är det väl, handlar det om meningsskiljaktigheter. 
Att man är oense om hur ett arbete ska utföras, eller det kan ju vara att man störs sig på 
någon kollega som inte jobbar på samma sätt, eller inte är lika snabb som en själv, det finns 
alla möjliga typer av konflikter.

Enligt min mening är en konflikt en låsning i att hitta en lösning, eller komma till ett beslut 
på grund av att vi tycker olika. Alltså att tycka olika, men när ”att tycka olika” förorsakar 
en låsning så att vi inte kommer vidare då anser jag att det är en konflikt. Det behöver inte 
vara regerätt bråk heller, att man har olika åsikter det är ju en konflikt i sig men det ska ju 
också då innebära att du inte kommer vidare eller hittar någon lösning…

Jag tänker det första är när två personer inte kommer överens och nånting, alltså att dom har 
olika åsikter och kan inte jämka eller vad man ska säga, det går i stå, man kommer inte 
framåt man blir låst. 

I beskrivningarna av vad en konflikt är finns stora likheter, exempelvis att konflikter uppstår 

mellan minst två parter och ofta grundar sig i olikheter mellan åsikter, arbetssätt och så vidare. 

Detta kan även kopplas till vad Ekeland (2006) menar då han skriver att konflikter kan 

definieras och komma till uttryck på oändligt många sätt. Samt att vissa punkter finns att 

utläsa i samtliga definitioner exempelvis att konflikter uppstår i alla mellanmänskliga 

relationer och på så vis är oundvikliga samt att konflikter är dynamiska och är beroende av 
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minst två parter. Dessa parter aktiverar olika händelseförlopp och känslor hos varandra och 

konflikten kan därför utvecklas okontrollerat. 

Att arbeta i en politiskt styrd organisation ställer krav på arbetstagarnas förmåga till 

anpassning eftersom det ofta sker förändringar både kontinuerligt och i ett snabbt tempo inom 

organisationen (Ekeland, 2006). En av enhetscheferna har liknande erfarenhet och berättar:

Det händer mycket och det händer fort. Och sen är det så att då tas det ett beslut ena veckan 
och så kör man på det ett halvår och så rivs det upp och då går det tillbaka till det gamla.
Och då kan man nog tycka att, men herregud varför var vi över huvud taget tvungen att 
ändra. Det skapar jättemycket frustration. Och jag menar, det är det… det är ju det man 
också måste förklara att så här är det att leva… att arbeta i en politiskt styrd organisation, 
vindarna far ju hit och dit. Det gäller bara att hänga med, antingen så accepterar man det 
eller så kliver man åt sidan. Det är där det ofta blir irritationer och frustration just att jo nu 
ska ni ändra på det här och det har vi gjort förr och det funkar inte och varför lyssnar ni 
ingen på oss… så är det ju.

Då arbete inom en politiskt styrd organisation ofta innebär plötsliga och frekventa 

förändringar av beslut ställer det stora krav på flexibilitet hos personalen. Det stämmer väl 

överens med Ahrenfelt och Berner (1994) menar att förändringarna är oundvikliga och att 

organisationen lever i en förändringsprocess som kontinuerligt fortgår. Dessa förändringar 

kan också bringa fram en känsla av otrygghet hos arbetstagarna på grund av att framtiden blir 

oviss. En annan enhetschef beskriver hur organisationsmässiga faktorer på en lägre nivå kan 

öka konfliktpotentialen inom personalgruppen:

Som när vi har mer beläggning... eller ja det har inte att göra med hur många vi har utan det 
är vårdtyngden, och är det många tyngre inne på boendet då är det ju oftast att dom ligger
lite mer på gränsen personalen och jobbar, eller vad man ska säga, för vad dom orkar och så 
där, och då är det då lättare att det blir konflikter. 

Organisatoriska förhållanden och förändringar på olika nivåer, exempelvis i form av hög 

arbetsbelastning leder till en ökad känsla av stress på arbetsplatsen vilket kan leda till att det 

lättare uppstår konflikter inom personalgruppen. Ekeland (2006) menar att det finns ett 

samband mellan hur personalen upplever sin yrkesroll och risken för upplevd stress. 

Författaren skriver också att vissa roller har tillskrivna förväntningar som inte alltid är 

förenliga med varandra, dessa roller är belastande för personalen och konflikter uppstår lätt i 

situationer där personalens yrkesroller och arbetsförhållandena blir pressade. 



14

Ahrenfelt och Berner (1994) menar att i demokratiskt styrda organisationer är chefen inte en 

tydlig person att rikta konflikterna mot. Enhetschefen är ofta en mellanchef som förmedlar 

och genomför beslut som har tagits på en högre nivå i organisationen. I och med detta riktar 

personalen istället konflikterna gentemot varandra vilket även återges i citatet nedan där en av 

enhetscheferna menar att:

Jag upplever att det är ens sätt att utföra sitt arbete. En person kan tycka att man inte är 
tillräckligt snabb… man kan tycka att man inte är tillräckligt noggrann, man kan tycka att 
man inte tar tillräckligt stort ansvar för alla arbetsuppgifter som finns... det är väl ofta det.
/…/ Jag skulle nog vilja säga att de vanligaste problemen är nog mellan… ja det är nog 
mellan två anställda, det är det men det finns också det här när det finns olika läger i ett 
arbetslag, du får grupperingar i ett arbetslag där tre stycken tycker en sak och fyra stycken 
tycker en annan sak och så gnisslar det lite grand däremellan. Och det är också ganska 
vanligt… 

Enhetschefen beskriver vilka typer av konflikter som uppstår på arbetsplatsen och att det 

vanligaste är att konflikterna ligger inom gruppen antingen som intraroll- eller 

intragruppkonflikter vilket stämmer väl överens med vad Ekeland (2006) samt Ahrenfelt och 

Berner (1994) skriver om vem konflikterna riktas mot och vilka typer av konflikter som kan 

uppstå i en personalgrupp i en politiskt styrd organisation. Granér (1994) skriver om 

gruppdynamik och menar att konflikter inom en arbetsgrupp är en naturlig del i dess 

utveckling. Men när en grupp hamnar i en fas kallad konfliktfasen ökar spänningarna mellan 

individerna och så även konfliktpotentialen. De typer av konflikter som uppstår härmed är 

mer personriktade, en enhetschef berättar:

När personkemin mellan två anställda inte fungerar, då handlar det inte bara om att man 
tycker olika utan då är det också att man inte tycker om varandra som personer. Då är det 
mera svårt å lösa, för då kan det ofta gå över… konflikten kan ofta gå över till 
personangrepp, om man säger så… att man ger sig på en person, hur den personen är. 

Här beskrivs den typ av konflikt som grundar sig i två individers olika personkemier. Denna 

typ av konflikt är enligt enhetschefen svåra att lösa på grund av att den ofta eskalerar till 

personangrepp mellan de konfliktdrabbade parterna. Detta kan kopplas till det Granér (1994) 

skriver om konflikter mellan individer i grupper där han menar att det är vanligt att denna typ 

av konflikter grundar sig i en kamp om sociala revir, arbetsuppgifter eller om den sociala roll 

man har i gruppen. I gruppens konfliktfas skiftar individernas fokus från samarbete och 

samspel till att hävda sina egna behov och få kontroll över situationen vilket kan leda till 

konflikter som kan ta sig uttryck i personangrepp eller maktkamper. I dess situationer, menar 
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författaren, är det viktigt att hitta en situation där konflikterna kan ventileras innan de blir för 

djupa.

Rollen som chef och ledare
Att vara chef för ett eller flera arbetslag kräver att man ibland måste träda in i olika roller. 

Som nämnt tidigare finns det skillnader mellan att vara chef och ledare. Rollen som chef är 

formell och ett tillskrivet uppdrag, en anställning, medan rollen som ledare kräver en 

acceptans och ett godkännande från personalen, den baseras på relationer och är informell

(jmf; Ahrenfelt & Berner, 1994; Mossboda et.al., 2005; Nilsson, 2005). Ahrenfelt & Berner 

(1994) skriver om rollerna som chef och ledare och menar att om man separerar de två 

rollerna från varandra får man en ledare som är svag och inte använder sina befogenheter och 

en chef som inte får sin personal med sig vid beslut eller förändringsarbete. För att bringa 

fram båda rollernas positiva egenskaper simultant måste chefen kombinera de två rollerna. En 

av enhetscheferna definierar sin roll som chef så här:

Jag sa väl det redan då jag började att jag vill självklart ha en bra relation till er, det är det 
jag vill jobba för och jag hoppas att ni släpper in mig, men som chef så är jag inte här för att 
bli omtyckt /…/ Du som chef ska inte vara beroende av andras beröm, alltså personalens 
beröm, för det är ju jättekul när dom gillar en men det är ju dagar då dom inte gör det och 
man måste som veta det innan man tar den här typen av jobb, att det gör ingenting, det är 
naturligt.

Enhetschefen börjar med att förklara sin roll som ledare och menar att relationen till 

personalen är något som denne värderar. Sedan förklarar enhetschefen sin roll som chef, 

vilken är mer auktoritär sin definiering. Relationen till personalen är viktig för denna 

enhetschef men det är även rollen som chef. Detta kan kopplas till vad Mossboda et.al (2005) 

skriver om och menar att chefsrollen innefattar en maktposition gentemot personalen där 

chefen har mandatet att fatta vissa beslut. En annan enhetschef menar att:

Som chef är det ju så att, tycker jag då, att du kan inte vara för kompis med dom som du har 
som personal /…/ Utan då får man stå där på sin lilla ö där lite själv. Och… tycker jag men 
det är min personliga åsikt att det är lättare att leda om man inte är för personlig men man 
ska ju för den skull inte vara för okänslig eller opersonlig eller så. 

Även denna enhetschef skiljer på rollen som ledare och chef. Ledarrollen är beroende av 

relationen till, och förtroendet hos personalen. Rollerna som chef och ledare samspelar 

således med varandra och det är chefen som avgör i vilken situation som den ena rollen 

framträder mer än den andra (Granér, 1994; Mossboda et.al., 2005). Samma enhetschef menar 
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att om det finns informella ledare i en personalgrupp, det vill säga en ledare som inte är chef, 

kan det leda till att chefen tappar sin auktoritet och beskriver det enligt citatet nedan:

Det måste finnas en tydlig ledning för att en grupp ska funka, så är det. Och dom måste veta 
vem som bestämmer för annars blir det informella ledare som blir väldigt starka, för 
informella ledare har du alltid, det går inte att komma ifrån för så är det. Men om du har en 
grupp där vars den informella ledaren är stark och chefen är osynlig då blir det ju dens lag 
och regler som gäller. Medans om du har, är tydlig och stark som ledare då vet dom att det 
är du som bestämmer, för så är det ju, det måste ju vara nån som tar besluten. 

Enhetschefen beskriver att den informella ledaren är en oundviklig roll i en personalgrupp. 

Det är inte nödvändigtvis negativt men kan bli det om gruppen saknar ett tydligt ledarskap 

från chefen. Detta överensstämmer med vad Mossboda et.al (2005) skriver om informella 

ledare och menar att chefen som har en informell ledare bland sin personal måste kunna 

hantera situationen på ett bra sätt för att undvika underminering av sitt eget ledarskap och 

behålla förtroendet hos sin personal. Att vara synlig för sin personal, bygga relationer och 

vara tillgänglig är exempel på hur en chef kan öka förtroendet hos sin personal och därigenom 

även öka sin trovärdighet som ledare (jmf; Granér, 1994; Maltén, 1998; Nilsson, 2005). En 

enhetschef beskriver det så här:

Jag försöker vara så mycket jag kan ute på våningen och prata med dom och vid olika 
tidpunkter på dagen och så mycket som möjligt. Det finns ju inte jättemycket tid men ändå, 
sätta sig ner och ta en kopp kaffe och prata, inte bara jobb utan annat också så att man får, 
att vara synlig och så prata med dom och som sagt inte bara jobb utan annat också så att 
man lär känna dom bättre, det tror jag är viktigt.

Ett sätt att bygga upp en god relation till, och få förtroende hos sin personal och därigenom bli 

en bra ledare är att träffa och samtala med personalen vid olika tillfällen. En viktig synpunkt 

som en annan enhetschef lyfter upp är vikten av att behandla personalen lika för att på så sätt 

bygga upp förtroendet och menar:

Det är ju jättelätt också att du som ledare känner att ja men den här gruppen tycker jag 
jättemycket om, och det är jättelätt då att man kanske är där lite för mycket för man tycker 
att det är roligare att dricka kaffe där, så att det… man får ju passa sig. Man måste hela 
tiden tänka på det, ha det i baktanken. Så att ingen känner sig förfördelad någonstans utan 
man försöker vara ganska lika mot alla, och det är för förtroendet också.

Att vara en bra chef och ledare som har förtroende hos sin personal är ett ständigt pågående 

arbete. Likaså som enhetscheferna i citaten ovan beskriver hur de bygger upp ett förtroende 

hos personalen är det även viktigt att behålla auktoriteten som chef. För att uppnå detta gäller 

det att situationsanpassa sin ledarstil, varje situation är unik och så är även individerna i 
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personalgruppen. De behov som personalen har i varje enskild situation bör därför avgöra 

chefens agerande (Mossboda et.al., 2005).

Enhetschefens upplevda roll i konfliktsituationer
Rollen som chef och ledare har tidigare skildrats men i sammanhanget konflikter och 

konflikthantering separerar enhetscheferna rollerna från varandra. En enhetschef beskriver sin 

roll så här när det har uppstått en konflikt i personalgruppen:

Jag har ju en synnerligen primär roll, alltså jag har ju verksamhetsansvar, jag måste ju se till 
att verksamheten flyter och har du en pågående konflikt så har du inte en bra verksamhet så 
är det bara.

En annan enhetschef menar att:

Ibland försöker man stå tillbaka och avvakta och se hur det går men i vissa fall måste man 
gå in och vara väldigt tydlig och gå in och tala om att nu måste det här få ett slut, det beror 
också på vad konflikten rör och vilka personer det är, ibland måste man vara mer hård och 
visa att nu är det nog. 

Dess två enhetschefer sätter större fokus på rollen som auktoritär chef än empatisk ledare eller 

objektiv medlare. Medan en annan enhetschef kombinerar rollen som chef och medlare och 

säger:

Jag tycker min roll är… visserligen medlare /…/ för mig är det viktigt att vara rak att var 
och en får tala till punkt så att man lyfter fram alla sidor och att jag är den som fördelar 
ordet, och också ser till att fakta kommer upp på bordet, själv hjälper till att fram 
information och fakta, så att det inte blir luddigt och olika tolkningar och olika idéer och så 
står dom här och slår mot varandra. Och är det så att man kan tycka på olika sätt så är det så 
att jag som chef måste vara den som också förstärker i gruppen att det är okej att ha olika 
uppfattningar, därför dom söker hos mig vad är rätt vad är fel, får jag göra så, får jag inte 
göra så. 

En annan enhetschef visar även genom sitt svar att denne kombinerar rollen som chef och 

medlar och menar att:

Det är väl både och, att styra och medla skulle jag vilja säga. Och återigen att inte ta parti 
för någon sida utan att målet är ju att lösa konflikten. Vara objektiv. 

Vad dessa skillnader beror på är en fråga som inte har ett tydligt svar. Dock kan det finnas en 

koppling till dokumentet Chefsuppdraget som nämndes tidigare. I kommentarerna till 

dokumentet Chefsuppdragets tio punkter framgår det en mer detaljerad beskrivning av 

chefens ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö. Sammanfattningsvis innefattar 
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kommentarerna en tydlig beskrivning om att chefen systematiskt ska arbeta för att säkerställa 

en bra arbetsmiljö och förebygga ohälsa bland personalen. Chefens attityder och värderingar 

anses viktiga då det är dessa som skapar inställningen till brukarna, kollegor och arbetsgivare 

samt arbetsklimatet i personalgruppen. Enhetschefernas olika tolkningar av sitt uppdrag som 

chef samt deras olika ledarstilar kan ha en inverkan på varför de upplever sin roll olika vid 

konfliktsituationer.

Konflikthantering
Konflikter är en naturlig del i vårt samhälle som driver utvecklingen framåt, om de hanteras 

på ett bra sätt. Vid konflikter inom personalgrupper på arbetsplatser är det chefens sätt att 

hantera konflikten som avgör om utkomsten av konflikten blir positiv eller negativ (Aritzeta 

et.al, 2005; Ahrenfelt & Berner, 1994). Då en konflikt uppstår i en personalgrupp leder det till 

spänningar och motsättningar vilket kan påverka arbetets produktivitet och arbetsplatsens 

psykosociala miljö på ett negativt sätt (Ekeland, 2006). Som tidigare nämnts är det, i den 

aktuella kommunen, enhetschefen som har det övergripande ansvaret för verksamheten och 

således är det även chefens ansvar att hantera uppstådda konflikter så att de inte påverkar 

verksamheten negativt (jmf; Mossboda et.al., 2005). En enhetschef beskriver sitt

förhållningssätt till konflikter och konflikthantering och menar:

Alla kan inte älska alla och det är jätteviktigt då man hanterar konflikter. Slutmålet är alltid 
att acceptera… att veta vad respekt betyder, vi respekterar varandra och nu jobbar vi ihop 
och då ska vi bete oss schysst mot varandra och det är inget annat som är acceptabelt. För 
att börja tro att man ska bli bästisar och alla ska följa med ut och äta och man ska vara för 
mycket tillsammans då kan man få problem men att lösa konflikterna fullt ut. Men man 
kommer till ett lugn, när alla känner sig trygga var och en i sig själv men det har ju med 
självkänslan att göra det kan inte en chef göra så mycket åt utan då måste ju var och en, det 
är en mognadsprocess hos var och en, hur mycket självkänsla man har.

Det viktigaste i konfliktsituationer menar enhetschefen är respekten för varandra och en 

acceptans om att ingen är den andra lik. Enhetschefen menar även att självkänslan och 

förmågan att vara professionell inverkar på möjligheten att komma ur en konflikt med 

positiva erfarenheter. Detta överensstämmer med Ekeland (2006) som skriver om 

konflikthantering och menar att konfliktanalys, situationsförståelse och hanteringsval är 

viktiga element i en bra konflikthantering. Dessa har viktiga gemensamma faktorer så som 

respekt och förtroende för dialogen som ett arbetsredskap till ett utvecklande arbete med bra 

relationer. En annan enhetschef berättar:
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Det är ju mera personbundet så alltså vem är det, vilka är konflikten mellan, känna efter och 
prata om vad rör konflikten och försöka ta det därifrån helt enkelt, det går som inte att ha 
något universalsvar för allting utan man får höra sig för helt enkelt vad det gäller och 
anpassa sig efter situationen och dom personerna det berör. 

Enhetschefen beskriver att varje situation är unik och således gäller det att anpassa 

hanteringen av konflikten därefter. Ahrenfelt och Berner (1994) menar att det är även viktigt 

att ha kunskap om att alla konflikter är unika, liksom situationen den uppstår i och parterna 

som är inblandade i den. I och med att konflikterna är olika är också sättet att hantera dem det. 

Det finns dock olika strategier för att hantera uppkomna konflikter. En enhetschef säger:

Dom flesta konflikter, dom här riktigt djupt rotade, dom här där det liksom inte fungerar 
mellan personalen det går ofta inte att göra någonting åt, det är sällan... utan som i det här 
arbetslaget jag hade, det finns inte kvar längre,, för att vi lade ju ner det arbetslaget, men 
där var det så att det var tvunget, det var en person som sade upp sig i vredesmod och när 
hon hade sagt upp sig då lugnade allting ner sig, hon var som roten i det här. För hon fick 
inte längre gehör i gruppen och då valde hon att säga upp sig… Sen vart det här ett 
mönsterarbetslag men det hade aldrig gått om hon hade varit kvar här, det hade inte gått.

Enhetschefen berättar utifrån sin erfarenhet om en situation där en person i gruppen ensamt 

fick bära ansvaret för konflikten. När denna person valde att sluta på arbetsplatsen så 

upphörde även konflikten vilket kan kopplas till vad Maltén (1998) skriver om en defensiv 

konflikthanteringsstrategi där man löser konflikten genom att ”göra sig av med” problemet 

genom antingen att lägga ansvaret för konflikten på en person och sedan separera denne från 

gruppen, eller genom att ignorera problemet genom att de konfliktdrabbade parterna undviker 

varandra (jmf; Aritzeta et.al, 2005). Ekeland (2006) menar att denna typ av konflikthantering 

inte är optimal på grund av att den inte löser konflikten utan bara separerar de 

konflikdrabbade parterna från varandra. Författaren menar vidare att denna typ av lösning kan 

sätta djupa spår hos individerna och jämför det med en svår skilsmässa där Man blir av med 

varandra, men är ändå aldrig färdiga med varandra (sid.187). 

För att undvika att konflikter blossar upp kan en rituell strategi tillämpas (se Maltén, 1998). 

Denna hanteringsstil syftar till att gömma stridigheter och på olika sätt undvika 

konfronteringar med den andra parten i konflikten. En enhetschef berättar:

Man kan inte älska alla men huvudsaken är ju att man vet varför man är på jobbet, att man 
är här för pensionärerna, att man liksom gör sitt jobb, och att man är trevlig och korrekt mot 
varandra då, då behöver man inte älska varandra det behöver man ju inte göra. För... ja vi är 
ju på jobbet, och det brukar jag också prata om mycket att när jag går på jobbet så sätter jag 
på mig en arbetsrock, och då är jag tvungen att vara professionell för jag kan liksom inte 
vara något annat. Och jag kan liksom inte ta med mig mina problem på jobbet heller i allt 
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för stor grad för att, för att någon stans är det ju faktiskt så att man måste vara professionell 
då man är på jobbet, och det brukar jag också ta upp med personalen att du får tänka på det 
att du är på jobbet och då är du tvungen att köra efter dom här riktlinjerna, du är tvungen att 
vara professionell. 

Det finns förväntningar att personalen ska vara professionell, att de inte tar med sig sina

privata problem till arbetet samt att de är medvetna om verksamhetens riktlinjer och arbetar 

efter dem. Detta kan kopplas till vad Maltén (1998) skriver om den rituella strategin. Som 

kontrast mot detta kan även makt hos personer i arbetslaget användas som ett sätt att påverka 

kollegor för att undvika att konflikten kommer upp till ytan (jmf; Aritzeta et.al., 2005). En 

enhetschef berättar:

Det finns personkemier som bara inte klarar av att jobba med varandra och är du då stark 
som person då ger du dig på den som är svagare, det har jag varit med om några gånger att 
det är så att man tycker inte om varandra och den starkare hackar på den svagare och du får 
en konflikt där då. Och resten av gruppen dom står passivt och tittar på dom vet vad som 
försiggår men dom deltar inte själva, dom är lika deltagande ändå men dom upplever inte 
det, dom kan tycka att det är förskräckligt men dom gör ingenting åt det. 

Detta stämmer överens med makt- och tvångsstrategin som Maltén (1998) skriver om att den 

inte på något sätt löser konflikten utan bara döljs av parterna. De konfliktdrabbade parterna 

utnyttjar varandras sidor tills det finns vinnare och förlorare. Även Aritzeta et.al (2005) 

skriver om denna typ av konflikthantering och menar att den innebär att den starkare parten 

använder metoder utan hänsyn till andra för att få sin vilja igenom. Samverkan är den mest 

effektiva strategin enligt Maltén (1998). Denna strategi är konstruktiv och fokuserar på 

problemlösning, förhandling och medling där de konfliktdrabbade parterna har en aktiv roll 

för att arbeta fram en lösning på konflikten. En enhetschef menar att:

Det är sällan det är den ena som har gjort fel och den andra är liksom en ängel utan att båda 
har en del, och jag tror att det är jätteviktigt att de inser de också att båda två har en del i 
det. Annars skulle det inte vara en konflikt. Å det här att försöka lösa den, det är de, du kan 
lösa den på så många olika sätt det är det också som man måste förstå, man kanske inte är 
nöjd hundra procent av lösningen men det kanske är det ända som går å göra, det är det 
bästa man kan göra av situationen. 

Ett viktigt steg i konfliktlösningen är att få de inblandade att förstå att de har en del i den och 

återigen handlar det här också om respekt och accepterande inför andra människors olikheter

och att tillsammans arbeta för att komma fram till en lösning. Detta kan kopplas till Malténs 

(1998) samverksansstrategi men även till vad Aritzeta et, al. (2005) skriver om där de menar 

att för att öka förståelsen och öppenheten inför varandra hos konfliktdrabbade parter krävs, 

genom ett utbyte av information, en möjlighet för parterna att undersöka skillnaderna mellan 
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dem och på så sätt lyfta upp och arbeta med grunden till konflikten. Ett annat sätt att lösa 

konflikter är enligt Mossboda et.al (2005) att till att börja med låta personalen lösa konflikten 

själva. En enhetschef berättar:

Om någon kommer ner och berättar att nu ser det ut så här så det första jag försöker att få 
dom att göra det själv göra någonting åt situationen, inte att jag ska gå in i första ledet utan 
att dom själv, så jag försöker handelda dom i hur jag ser på det utifrån, så har det ju oftast 
löst sig så också bara man ger dom verktygen att hantera det för då har jag sen då kollat upp 
hur gick det med det där, och det har ju oftast gått bra. 

Detta stämmer väl överens med vad Mossboda et.al (2005) skriver då de menar att chefen i 

första hand inte bör ingripa i konflikten. Ytterligare ett sätt att lösa konflikter kan vara att 

hjälpa personalen att hantera situationen själva med hjälp av handledning. Om inte parterna 

kan sköta detta själva krävs det att en utomstående person strukturerar samtalet och ser till att 

all fakta lyfts upp. En enhetschef beskriver hur den situationen kan utvecklas om inte parterna 

på egen hand kan komma fram till en lösning;

Om två personer är mitt uppe i en konflikt så gäller det ju att liksom samla dom här två 
tillsammans med mig och å såna fall styra upp samtalet mellan dom här två så att dom 
håller sig till det som är sakfrågan, det tror jag ju är ganska väsentligt och försöka göra… 
för det är ju lätt att de svävar ut och ofta så är det ju så här att en konflikt har pågått ganska 
länge innan den kommer upp till ytan så det har ju samlats på ganska mycket, och då gäller 
det ju att hitta vad är problemet. 

Att som chef träda in i rollen som medlare innebär till att börja med att identifiera och 

fokusera på problemet. Enhetschefen beskriver hur denne hanterar konflikter inom sin 

personalgrupp och fokuserar då på hur dialogen mellan de konfliktdrabbade parterna 

upprätthålls med fokus på det grundläggande problemet. Som medlare är det viktigt att vara 

deltagande och engagerad samt objektiv. Det är medlaren som ansvarar för att föra samtalet 

framåt så att parterna kan komma närmare till en ömsesidig förståelse (Ahrenfelt & Berner, 

1994; Mossboda et.al., 2005). En annan enhetschef beskriver hur denne hanterar konflikter

och säger:

Jag samlar dom inblandade så snart jag kan och talar om vad som har framkommit till mig 
och så talar jag om min åsikt, vad jag kräver och accepterar och inte accepterar, vad som är 
rätt och fel i en alltså varför vi är här, vad vårt uppdrag är, vad lagen säger och så vidare, 
och sen så hjälper jag dom och prata en och en och/…/Är det något känsligt så pratar jag 
med var och en först och kollar av ”kan du tänka dig att säga det här till alla för annars kan 
inte vi lösa det”. 
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Även denna enhetschef gör rollen som medlare tydlig, denne börjar samtalet med att 

medvetandegöra parterna om att situationen ohållbar och inte acceptabel, vilket stämmer 

överens med det Mossboda et.al (2005) skriver om medling då de menar att ett första steg i 

medlingsprocessen är att göra parterna medvetna om att problemet är synligt och vad som är 

acceptabelt inom verksamheten.  Enhetschefen fortsätter sedan med att förklara sin roll och 

skapa en dialog mellan parterna och om det handlar om ett känsligt ämne väljer enhetschefen 

att prata med parterna enskilt först. Även detta stämmer överens med medlingsprocessen som 

författarna beskriver. De menar också att efter medvetandegörandet ska medlaren förklara sin 

roll som medlare, intervjua parterna och sedan hjälpa dem till en dialog som leda till en 

konstruktiv lösning på konflikten. 

I vissa konfliktsituationer är det dock inte lämpligt att en intern medlare hanterar konflikten. 

Om chefen är en del i konflikten i form av en part eller en källa till konflikten bör denne 

därför stå utanför och hanteringen ske av en extern part (Ekeland, 2006).  En enhetschef 

berättar:

Den grupp jag har nu där det är konflikter där kommer vi att göra en 
arbetsmiljökartläggning och så får vi se vart det slutar. Men där är det ju externa som gör 
utan jag är väldigt noga med att när man ska gå in och kartlägga och dom här bitarna då är 
ju jag en del i gruppen så jag kan inte gå in och göra det så det måste någon annan gå in och 
göra/…/och så är det huvudskyddsombudet1 från kommunal och han har varit in i den här 
gruppen tidigare. Så dom gör det nu och så får man se vad den här 
arbetsmiljökartläggningen visar, den kanske visar på att man måste jobba vidare med det 
och ja då får man väl ta in nån extern då... konsult som kan jobba med det här.

När man som chef har en del i konflikten är det uteslutet att denne ska fungera som medlare

och får då välja att ta in externa resurser för att hantera konflikten. Maltén (1998) menar att en 

extern medlare har förmågan att se problemet från en objektiv synvinkel och har troligtvis

erfarenhet från andra konflikthanteringssituationer och kan vara ärlig i sina uttalanden utan att 

riskera eventuell skada på en relation som annars en intern medlare har att ta hänsyn till.

                                               
1

Arbetsmiljöns skyddsorganisation omfattar skyddsombud, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud och skyddskommitté. Reglerna 

finns i arbetsmiljölagen, i arbetsmiljöförordningen och i arbetsmiljöavtal. De går tillbaka på ett avtal 1942 mellan SAF och LO. 
Skyddsombud utses på arbetsställe där minst fem arbetstagare regelmässigt sysselsätts eller på mindre arbetsställe om det behövs. De utses 
normalt av lokal facklig organisation, som också bestämmer antalet ombud och mandattid. Ombud har rätt att delta i handläggningen av alla 
arbetsmiljöfrågor och få den insyn som fordras. På arbetsställe med mer än ett skyddsombud skall finnas ett huvudskyddsombud, som 
samordnar ombudens verksamhet. På små arbetsställen kan ett regionalt skyddsombud tillsättas; ett sådant ombud kan vara verksamt på flera 
arbetsställen. Skyddskommitté skall finnas på arbetsställe med minst 50 arbetsdeltagare eller på mindre arbetsställe om arbetstagarna begär 
det. Kommittén består av företrädare för arbetsgivaren och de anställda. Normalt skall minst ett skyddsombud och en ledamot med 
företagsledande ställning ingå. Kommittén är det centrala organet i skyddsfrågor. Den planerar och övervakar skyddsarbetet och är 
huvudman för företagshälsovården. 
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Enhetschefernas upplevelse av resurser och stöd vid konflikthantering
Det finns flera olika strategier och förhållningssätt för att hantera och lösa konflikter. Det är 

situationen som avgör hur konflikten ska hanteras och chefens kunskap och erfarenhet blir 

verktygen för att hantera varje unik konflikt på bästa möjliga sätt (Maltén, 1998). Dock tar 

informanterna hjälp av stöd och resurser som finns tillgängliga för att hantera konflikten på 

bästa sätt. Enhetscheferna använder sig av tre typer av resurser och stöd vid konflikthantering, 

nämligen, andra chefskollegor, verksamhetschefen och olika fackförbund, ofta Kommunal2

eller SKTF3. Att ställa upp som stöd för varandra är för enhetscheferna en självklarhet vad 

gäller konflikhantering vilket framkommer av citaten nedan:

Ja det finns alltid kollegor man kan ringa till och diskutera med hur skulle ni ha gjort i en 
sån här situation och så vidare…

Jo det gör man ju mycket… bollar lite grand, hur skulle du tänka i det här fallet, hur skulle 
du ha gjort och… det gör man ju.I första hand tar man ju sina kollegor. 

Kan vara konflikter som andra har erfarenhet av /…/ jag har väldigt lite med mina kollegor 
att göra men dom ställer ju alltid upp…

Enhetscheferna använder i första hand sina kollegor som stöd vid konflikthantering. Att 

diskutera och resonera med sina kollegor kring konflikter är en viktig resurs då de kan dra 

nytta av andras erfarenheter av liknande situationer. Däremot är det upplevda stödet hos 

verksamhetschefen tvetydigt och enhetscheferna upplever och nyttjar verksamhetschefens 

kunskap på olika sätt vilket belyses av citaten nedan:

Nä inte när det gäller… inte i dom konflikter jag har varit med om /…/ och ja det beror väl 
på konfliktens art också men… Skulle jag behöva göra det så skulle jag givetvis kontakta 
dom men å andra sidan har jag svårt att förstå vad dom ska bidra med. 

Ja i viss mån, eller det är svårt att säga. Vi brukar inte alltid blanda in dom kring… det är ju 
vi som ska lösa problemet tillsammans med personalen så att ofta om dom blir inblandade 
det är om det kostar pengar… att man måste anlita någon utifrån. 

                                               
2

Kommunalarbetareförbundet, eg. Svenska Kommunalarbetareförbundet, SKAF, Kommunal, LO:s största fackförbund, bildat 1910. 
SKAF organiserar anställda inom bl.a. jordbruk, djurhållning, kommuner och landsting bl.a. undersköterskor, vårdbiträden, dagbarnvårdare, 
fritidsledare, städpersonal, brandmän, bussförare och parkarbetare. År 2006 var antalet medlemmar ca 570 000. Förbundet ger ut tidningen 
Kommunalarbetaren.

3
SKTF, eg. Fackförbundet SKTF, tidigare Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, Stockholm, fackförbund inom TCO, bildad 1936 sedan 

flera tjänstemannaorganisationer inom den kommunala sektorn gått samman. År 1937 anslöts SKTF till "gamla" TCO och 1944 till nuv. 
TCO. SKTF fick 1940 förhandlingsrätt och 1965 konflikträtt. Till följd av den offentliga sektorns expansion växte SKTF särskilt under 1960-
70- och 80-talen. Privatiseringen av vård och omsorg under 1990-talet har medfört att SKTF även organiserar tjänstemän inom den privata 
sektorn. Andra medlemsgrupper är anställda i kommunala bolag och stiftelser, kooperativ samt inom Svenska kyrkan. SKTF-tidningen 
utkommer med 20 nummer per år. År 2005 var antalet medlemmar ca 170 700. SKTF ingår i Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR).
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Jag antar att jag skulle kunna ringa min chef och få ta in en konsult om det gick överstyr… 
den uppfattningen har jag fått. 

Verksamhetschefen är en resurs och ett stöd som enhetscheferna använder sig av då 

konflikten har eskalerat så pass att enhetschefen inte förmår lösa den utan externa resurser. 

Det är således i huvudsak enhetschefens ansvar att lösa konflikten med de resurser denne har 

och i situationer där det krävs extra medel så kontaktar de verksamhetschefen. En annan 

tydlig resurs för enhetscheferna är fackförbundet Kommunal. Flertalet informanter beskriver 

tydligt att de är en viktig resurs vid konflikthantering och en enhetschef berättar:

Facket finns ju absolut och det måste jag ju också kunna se som en resurs. Just i sådana 
konflikthanteringar så är dom sällan och aldrig liksom att dom ställer sig emot någonting 
utan dom bidrar ju till att hjälpa till… så upplever jag det. 

Vidare berättar en annan enhetschef om stödet denne upplever av sitt fackförbund (SKTF) i 

jämförelse med personalens fackförbund (Kommunal) och menar:

Nä mitt fack är absolut inget stöd i det här… däremot kommunal tycker jag har varit 
jättebra att ha att göra med. Att ha med skyddsombudet där det handlar om konflikter i 
arbetslaget, att man vet att man… nä jag tycker dom är bra att ha med, jag har haft stor 
hjälp av dom. 

Enhetscheferna upplever inte sitt eget fackförbund som en resurs vid konflikthantering, 

däremot är personalens fackförbund ett klart stöd för enhetscheferna. Detta kan bero på att 

deras eget fack inte ger stöd i frågor som rör personalen utan bara fokuserar på att ge råd och 

stöd till enhetscheferna ur ett arbetstagarperspektiv medan det andra fackförbundet har sitt 

huvudintresse hos personalen och därmed även för deras fysiska- och psykosociala 

arbetsmiljö.
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Slutdiskussion
Vad som definieras som en konflikt kan vara mycket och olika beroende på vem man frågar, 

men det som har framkommit i denna studie visat att enhetschefernas uppfattning och 

definition av vad en konflikt är stämmer väl överens med det som har återfunnits i litteraturen. 

(jmf; Ahrenfelt & Berner, 1994; Eide & Eide, 2009; Ekeland, 2006; Graner, 1994; Maltén, 

1998; Mossboda et.al., 2005; Nilsson, 2005). Gemensamma faktorer hos de olika 

definitionerna har bland annat varit att en konflikt är något som sker mellan minst två 

personer och kan uppstå i alla relationer samt att grunden till konflikten oftast baseras på att

olikheter, behov och intressen hos människor kolliderar. Att med socialtjänstsektorn som 

utgångspunkt undersöka vilka typer av konflikter som uppstår har inte varit ett komplicerat 

uppdrag. Inom socialtjänsten arbetar många människor och arbetet bygger till stor del på 

samarbete och samspel med andra (Ahrenfelt & Berner, 1994; Nyström, 2005). Alla 

informanter hade erfarenhet av konflikter hos personalgrupper, dock i mer eller mindre 

omfattning, men ändå hade alla stött på och arbetat med konflikthantering någon gång under 

deras yrkesverksamma tid som enhetschef. Detta stämmer överens med studien gjord av 

Aritzeta et.al. (2005) som visar att i verksamheter där samarbete är en viktig faktor för 

organisationens produktivitet är risken högre att det ska uppstå konflikter än i verksamheter 

som inte kräver samarbete av sin personal i lika hög grad. 

I studien framkom det att orsaken till konflikterna ofta handlade om organisatoriska fenomen 

som förändringar av verksamheten på olika sätt, till exempel genom förändring av arbetssätt, 

eller ökad arbetsbelastning. Ett ytterligare element till att konflikter uppstod inom arbetslaget

var gruppdynamiska faktorer som sociala roller och personkemier då personer inte kom 

överens med varandra. De olika typerna av konflikter som uppstår på de i studien undersökta 

arbetsplatser var oftast av intrarolls- och intragruppkaraktär (Ekeland, 2006) då konflikterna 

förorsakades av diffusa sociala roller, yrkesroller eller mellan personer med olika 

personkemier. Ahrenfelt och Berner (1994) menar att i organisationer som är demokratiskt 

styrda är det vanligt att konflikter riktas inåt mot personalgruppen istället för mot chefen, 

detta på grund av att chefens position i dessa organisationer ofta är av typen mellanchef och är 

därför ingen tydlig person att rikta konflikten mot. Detta framkom även i studien då de 

konflikter som nämndes var riktade in mot personalgruppen och ej mot enhetschefen. Således 

kan man dra slutsatsen att den typ av position som enhetscheferna har i 
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undersökningskommunen, nämligen mellanchef, är en anledning varför det är ovanligt att 

konflikter uppstår mellan chef och medarbetare.

Vad gäller rollen som chef och ledare svarade flertalet informanter att de separerade rollerna 

som chef och ledare från varandra. Dock framkom att ett samspel mellan de olika rollerna är 

nödvändigt för att bygga upp och behålla ett bra förtroende hos personalen.  Informanterna 

poängterade att relationerna till personalen är viktiga såväl som det är av vikt att inte bli för 

personlig med personalen på grund av att chefskapet då utsätts för risken att undermineras och 

det blir svårt att ta tuffa beslut och behålla sin auktoritet som chef. Detta stämmer väl överens 

med vad Mossboda et.al (2005) och Granér (1994) skriver om samspelet mellan rollen som 

chef och ledare är nödvändigt för att bli en bra chef som har förtroende och auktoritet hos 

medarbetarna. Att informanterna svarade liknande just i detta forum anser jag inte är något 

anmärkningsvärt. Fokus för de som arbetar som chefer bör väl vara just att reflektera kring sitt 

ledarskap och sin roll som chef för att kunna utvecklas och blir så bra man kan i sin yrkesroll? 

När däremot fokus skiftade från att mer allmänt beskriva rollen som chef och ledare till att 

tänka sig in i en konfliktsituation och därigenom beskriva sin roll framträdde vissa skillnader 

mellan informanterna. Vissa enhetschefer beskrev tydligt sin roll och auktoritet som chef med 

att lägga fokus på personal- och verksamhetsansvaret, medan andra enhetschefer tydligt 

beskrev rollen som chef kombinerad med rollen som medlare och att de båda samspelar med 

varandra för att få till stånd en konstruktiv dialog mellan de konfliktdrabbade parterna för att 

på så sätt nå en lösning på konflikten. Vad som orsakar att informanterna i dessa situationer 

definierar sin roll olika kan bero på, allt ifrån den mänskliga faktorn att vi alla är olika som 

människor, har olika bakgrund och erfarenheter, till att man tolkar sitt uppdrag som chef i en 

konfliktsituation på olika sätt. Medan en enhetschef menar att fullt ansvar för konflikten 

ligger på denne menar en annan att ansvaret för konflikten ligger hos parterna och att den inte 

kan lösas förrän de själva tar på sig ansvaret för den. Att detta dock har någon inverkan på hur 

cheferna hanterar konflikterna eller hur konflikterna löses finns det inget belägg för i denna 

studie. 

Konflikthanteringsstrategierna som cheferna använder sig av har ingen koppling till vilken typ 

av chef och ledare de definierar sig själva som, inte heller vilken roll de själva anser sig ha vid 

uppkomna konflikter. Däremot är gemensamt mellan informanterna den situationsanpassning 

de utövar inför varje konflikt. Ingen konflikt kan jämföras med den andra och de måste därför 

hanteras på olika sätt. Fyra olika typer av konflikthanteringsstrategier uppkom under studiens 
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gång, defensiv strategi, makt- och tvångsstrategi, rituell strategi och samverksansstrategi (jmf; 

Aritzeta et.al, 2005; Maltén, 1998). Informanterna använder sig av de olika strategierna 

beroende på hur konfliktsituationen ser ut och därmed finns inget samband mellan upplevelse 

av yrkesrollen och konfliktsituationen att utläsa. Samverkansstrategin menar Ekeland (2006) 

är den mest effektiva konflikthanteringsstrategin eftersom den försöker lösa konflikten genom 

dialog och samverkan mellan parterna. Här krävs dock att en tredje part träder in som medlare 

för att hjälpa parterna att strukturera dialogen så att den blir konstruktiv och fokuserar på fakta 

och sakfrågan i sammanhanget. Den tredje parten kan vara intern eller extern. Är det en intern 

part så är det chefen som tar på sig rollen som medlare vilket även förekom i denna studie. 

Förutsättningen för att lyckas med medlingen är att chefen inte själv har del i konflikten utan 

står utanför som objektiv part. Om chefen själv är en del i konflikten är det lämpligast att en 

extern medlare kopplas in, vilket även framkommer i studien då en enhetschef beskriver 

vikten av att en extern part introduceras (jmf; Mossboda et.al, 2005). 

Det finns inga självklara lösningar på hur en konflikt ska hanteras på bästa sätt, allt handlar 

om fingertoppskänslan, att kunna läsa av situationen och med hjälp av sin erfarenhet och 

kunskap som chef och ledare hantera konflikten så att lösningen blir konstruktiv för alla 

konfliktdrabbade parter (jmf; Ekeland, 2008; Maltén, 1998). Det går inte att återfinna några 

stora skillnader bland informanternas svar och uppfattningar kring studiens problemområde. 

De skillnader som återfinns är enligt min mening normala eftersom det handlar om olika 

människor, och skillnaderna handlar om egna tolkningar av fenomen och kan därför inte 

läggas till grund för några utstickande slutsatser i denna studie. Detta behöver dock inte 

medföra någon negativ aspekt. Snarare kan då antas att enhetscheferna arbetar på liknande 

sätt med konflikthantering, de är synkroniserade i sin yrkesroll och de nyanser som skiljer 

dem åt gör dem bara individuella och unika. En viktig aspekt som framkommit är att samtliga 

informanter ser konflikter och konflikthantering som ett fenomen som måste tas på allvar och 

bearbetas snarast möjligast, ingen av informanterna påvisade tendenser till att vara 

konflikträdd eller undertrycka konflikter vilket även det kan ses som en positiv upptäckt. 

De resurser och stöd som enhetscheferna upplever finns tillgängliga för dem vid 

konflikthantering är i första hand stödet från andra chefskollegor. Det framkom att det är den 

resurs enhetscheferna främst använder sig av, vilket kan antas vara naturligt just på grund av 

att de är kollegor. Informanterna belyste även att deras verksamhetschef är ett stöd endast i ett 

avseende, nämligen det ekonomiska. Om enhetschefen är i behov av extern hjälp utanför
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organisationen kopplas verksamhetschefen in, kanske beror detta på att den budget som 

enhetschefen har blivit tilldelad inte täcker kostnader för externa medlare eller konsulter? 

Eller kan det bero på att enhetscheferna inte har befogenheten att själva avgöra då situationen 

har blivit sådan att en extern expert krävs för att lösa konflikten? Dessa frågeställningar 

lämnas i sammanhanget öppna eftersom inget tydligt svar har kunnat finnas bland 

informanternas berättelser. En annan intressant upptäckt i detta avseende var dock att 

enhetscheferna inte anser sig ha något, eller litet, stöd hos sitt fackförbund. Däremot anser 

informanterna att personalens fackförbund är en bra resurs och ett stort stöd för dem då 

konflikter uppstår inom personalgruppen. Detta kan bero på att fackförbunden har olika 

verksamhetsområden och kanske fokuserar på att stötta sina medlemmar i rollen som 

arbetstagare, ej som arbetsgivare. Dock kan tyckas underligt att fackförbundet för tjänstemän 

och chefer inte riktar sig mer mot handledning och stöd i chefrollen, och således vid 

konflikthantering, än det som framkommit av informanternas berättelser. Detta faktum utgår 

helt från enhetschefernas berättelser och saknar stöd i litteratur och tidigare forskning. Varför 

relevant litteratur till detta ämne ej kunnat hittas är för mig ett stort frågetecken. Kan det antas 

att ingen tidigare har undersökt om vilket stöd och vilka resurser som enhetschefer har vid 

konflikthantering, med fokus på kollegor, verksamhetschef och fackförbund? I vilket fall 

torde denna upptäckt öppna dörren för en ny tråd inom forskningsområdet konflikthantering, 

där intresset lämpligen kan förväntas vara stort.
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Bilaga 1

Intervjuguide

 Hur länge har du arbetat som enhetschef?

 Hur länge har du arbetat på detta äldreboende?

 Beskriv vad en konflikt är enligt din mening? Ge exempel

 Berätta vid vilka situationer du upplever att konflikter uppstår i personalgruppen

 Upplever du att det finns situationer som lättare triggar igång konflikter än andra, 
berätta.

 Beskriv vilka typer av konflikter som kan uppstå på denna arbetsplats
-mellan personalen (gruppdynamiskt)
-mellan arbetsgivare & arbetstagare (organisatoriskt)

 Beskriv konflikter som du tycker är mer komplicerade än andra

 Berätta vilken roll du har vid uppstådda konflikter inom personalgruppen

 Beskriv hur du hanterar konflikter inom personalgruppen
-egna strategier
-teoretiskt/ erfarenhetsbaserat
- ingripa vid all konflikter eller låta en del ”lösa sig själva”

 Beskriv vilken typ av resurser och stöd som finns tillgängliga för dig vid 
konflikthantering
-stöd från verksamhetschefen, kollegor, fackligt

 Har du något mer du vill tillägga?
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Bilaga 2

Luleå Tekniska Universitet
Institutionen för arbetsvetenskap

Informationsbrev till informanter – Studie om konflikthantering

Konflikter förekommer i alla grupper och pågår ständigt. Denna studie är mitt examensarbete 
och utförs på C-nivå och fokus ligger på konflikthantering, närmare bestämt hur du som 
enhetschef hanterar konflikter som uppstår bland baspersonalen samt vilka resurser du 
har/använder för konflikthantering. Dina erfarenheter och Din kunskap har därför en viktig 
roll i detta sammanhang och jag kan med Din hjälp ges möjligheten att undersöka detta 
fenomen.

Studien bygger på intervjuer och genomgång av litteratur. Jag planerar att intervjua 6 
enhetschefer för särkilt boende. Intervjuerna beräknas ta max 1 timme per person, och består 
av öppna frågor. Intervjuerna kommer att spelas in, skrivas ut ordagrant och kodas för att 
sedan användas i analysen. Allt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst 
avbryta din medverkan utan att ange något skäl till det.

I examensarbetet kommer alla informanter att vara konfidentiella. Informanterna och 
arbetsplatserna kommer att tilldelas fiktiva namn och namnet på undersökningskommunen 
kommer inte att framgå i studien.  Det är endast jag som genomför studien som kommer att ha 
tillgång till detta material och materialet kommer att förstöras efter det att studien är 
genomförd och godkänd av examinator. 

Jag som genomför studien heter Sara Johansson och läser på Sociala Omsorgsprogrammet, 
termin 7, vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet kommer att, efter godkännande av 
examinator, publiceras och finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets hemsida 
(http://epubl.ltu.se).

Om du vill delta i min studie hör av Dig till mig via e-post eller telefonkontakt senast 
tisdagen den 15 september.
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