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Abstrakt  
 

Syftet med vår kandidatuppsats är att göra en jämförelse gällande skillnader mellan 

vårdenhetschefers och deras medarbetares konflikthantering samt hur synen på 

interpersonella konflikter skiljer sig mellan grupperna. Varför vi valde att undersöka detta 

ämne är för att konflikter förekommer i vardagen i såväl arbets- som privatliv, och vi 

kommer att få hantera konflikter i våra framtida yrken som personalvetare. Vi tror att det 

kan skilja sig åt i hur man ser på och hanterar konflikter som chef respektive medarbetare, 

och det är just detta som är intressant för oss. Vi vill kunna bidra med något nytt till 

forskningen med denna studie. 

Då detta är en kvalitativ studie har vi valt att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv. Vi har 

gjort semistrukturerade intervjuer med fyra vårdenhetschefer och fem medarbetare på ett 

västsvenskt sjukhus. Respondenterna arbetade på olika avdelningar. För att nå våra 

respondenter har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval, det vill säga att man ”tar det man 

får”.  

Vår undersökning visade att det knappt finns några skillnader i synen på konflikter mellan 

vårdenhetschefer och medarbetare som grupper, utan mer mellan olika individer. Oenigheter 

och meningsskiljaktigheter var för de flesta detsamma som konflikter. Vad gäller 

konflikthanteringen sade sig medarbetarna lyssna och att de försöker få fram det verkliga 

problemet. Vårdenhetscheferna sade detsamma, men att de däremot är försiktiga med att ta 

sig an konflikter: de menade att de tänker till en extra gång och låter helst medarbetarna lösa 

sina konflikter själva, såvida de inte har gått för långt. Vi fick dock i resultatet fram att de 

flesta vårdenhetscheferna har en negativ syn på sina medarbetares sätt att hantera konflikter 

på grund av omoget agerande. Större delen av medarbetarna sade sig däremot vara positiva 

till sina chefers konflikthantering. 
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1. INLEDNING 

 

Vi kan idag se ständiga förändringar och utveckling i samhället. Detta påverkar 

organisationers förmåga till att bestå, då det hela tiden förväntas av dem att de ska prestera 

allt mer och göra sina kunder, patienter osv. nöjda med servicen de erbjuder. Såväl individer 

som grupper i en organisation förväntas anpassa sig till dessa krav. Dessa krav i sin tur kan 

orsaka ofta sjukskrivningar och stress, som man får höra och läsa om i media. När 

exempelvis sjukskrivningarna ökar, kan organisationerna bli underbemannade, vilket kan 

skapa ännu mer stress och därmed högre arbetstakt. I sådana situationer kan det då ofta 

uppkomma konflikter; mellan medarbetare och mellanchef, mellan medarbetarna själva och 

så vidare. Dessa kan ses som interpersonella konflikter (Ekeland, 2004:100). Interpersonella 

konflikter kan givetvis även uppstå på grund av andra orsaker, såsom olika värderingar, 

olika utbildnings- och/eller yrkesbakgrund, livsstil och generationsskillnader. Av egna 

erfarenheter vet vi att dessa konflikter ibland kan vara väldigt besvärliga, beroende på vad 

som har varit orsaken. Däremot behöver inte konflikter vara något negativt för en arbetsplats 

och en konflikt behöver inte vara alltid förödande för relationerna och stämningen på 

arbetsplatsen. Vad konflikten resulterar i kan bero på hur konflikten hanteras och i vilket 

skede den uppmärksammas.  

 

1.1  Bakgrund 

 

Vi gick in i denna undersökning i tron om att konflikter för det mesta är destruktiva och kan 

förstöra interpersonella relationer på en arbetsplats. Den destruktiva tendensen kan 

uppkomma av att parterna som är inblandade inte vet hur de ska hantera en jobbig situation, 

vare sig det gäller chef eller medarbetare. Något annat som vi trodde kunde påverka hur en 

konflikt hanteras och slutar, var synen som parterna har på dessa. Vi ville fördjupa oss i 

ämnet konflikter och konflikthantering, och i detta fall inom sjukvården. Thylefors & 

Lennéer-Axelsson (1996) menar att konflikter idag kan ses som bland annat oenigheter, 

motsättningar och tvister (1996:13). Vidare beskriver de konflikten utifrån latinets 

conflictus, vilket innebär motsättning eller sammanstötning mellan olika krafter. Denna 

kamp kan vara av olika storlek, menar Thylefors & Lennéer-Axelsson (1996:13). Vad gäller 

hanteringen av konflikter skriver dem att det förekommer olika stilar som individer 

använder sig av för att hantera dessa. Stilarna beskrivs i form av olika djur: sköldpaddan 

som är ängslig och helst undviker motsättningar, hajen som tycker om att tävla, 

teddybjörnen som anpassar sig till andra för att bli omtyckt, räven som föredrar 

kompromisser och ugglan som är den samverkande typen genom att fullt ut ta hänsyn till 

både egna och andras intressen i syfte att alla parter ska bli nöjda. 

 

Ämnet som vi har valt att studera är av stort intresse för oss och är även en vardaglig del i 

arbets- och privatlivet. Konflikter påverkar mer eller mindre alla individer, grupper och 

arbetsplatser. Hanteringsstrategierna och synen på konflikter är väldigt viktiga för hur man 

kommunicerar och bemöter varandra på arbetsplatsen. Det kan hända att det skiljer sig åt 

mellan vårdenhetschefer och medarbetare vad gäller synen på konflikter och hur man 

hanterar dessa, men det kanske även finnas likheter. Det är just detta som vår studie handlar 

om. Området som vi undersöker är intressant för oss då det handlar om en vardaglig 

företeelse i arbetslivet; konflikter kan uppstå på alla arbetsplatser. Konfliktforskningen är 

relevant för vår inriktning då den behandlar något som vi kommer att få arbeta med i vår 
framtida yrkesroll som personalvetare. 
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1.2  Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med studien var att göra en jämförelse mellan några 

vårdenhetschefer och deras medarbetare på ett västsvenskt sjukhus. Vi ville undersöka hur 

respektive grupp ser på konflikter och hur de hanterar dessa, dvs. vilka stilar de använder sig 

av samt vilka roller de intar vid eventuella konflikter. Slutligen ville vi jämföra dessa olika 

punkter mellan vårdenhetschefer och medarbetare. Fokus ligger på interpersonella 

konflikter.  Vi har, för att avgränsa vårt syfte, formulerat fyra frågeställningar: 

 

1. Hur ser vårdenhetschefer respektive medarbetare på konflikter? 

2. Skiljer sig synen på konflikter mellan chefer och deras medarbetare? På vilket sätt? 

3. Vilka roller intar vårdenhetschefer respektive medarbetare vid konflikter?  

4. Skiljer sig sätten att hantera konflikter? På vilket sätt i så fall? 

 

 

1.3  Begreppspreciseringar 

 

Vi har valt att använda oss av nedanstående begrepp eftersom de speglar syftet med vår 

studie. Alla definitioner av begreppen är aktuella i denna studie då vi anser att de tydligt 

beskriver vad varje begrepp innebär, vilket underlättar arbetet för oss själva men även gör 

det lättare för läsaren att förstå vad vi har arbetat med.  

 

1.3.1  Konflikt 

 

Ekeland (2004) menar att en konflikt skapas när människor inte kan förena sina åsikter och 

upplever varandras åsikter som hot mot egna intressen och behov. Detta skapar negativa 

känslor p.g.a. att den ena av individerna upplever att den andre utövar makt för att vinna 

(Ekeland, 2004:94). 

 

Ekstam (2004) menar att konflikter är oenigheter som bottnar i otydliga mål, olika 

definitioner av ett visst problem, olika syn på metoder för att nå ett mål, och olika 

värderingar som kan handla om exempelvis vad som är rättvist eller orättvist (Ekstam, 
2004:10-11). 

 

Vi väljer inom ramen för denna studie att se på konflikter ur båda perspektiven, eftersom 

konflikter delvis kan innebära att man inte kan förena sina åsikter och ser den andra 

individens åsikter som hot mot egna intressen (Ekeland, 2004:94), och delvis att man har 

otydliga mål och definierar eventuella problem olika (Ekstam, 2004:10-11). Då dessa är två 

olika definitioner, och vi anser att de är relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar, har 
vi valt att använda båda. 

 

1.3.2  Interpersonella konflikter 

 

Vi har valt att använda oss av Ekelands (2004) definition på interpersonella konflikter, eller 

”interpersonliga”, som han kallar dem. Interpersonliga konflikter innebär konflikter mellan 

två eller fler individer och är den vanligaste konflikttypen på arbetsplatsen. ”Inter” är latin 

för ”mellan” (Ekeland, 2004:100). Denna typ av konflikter är oftast känsligare eftersom de 
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är på ett personligt plan och man möts direkt och visar känslorna, ”ansikte mot ansikte” 

(Ekeland, 2004:100). 

 

1.3.3  Konflikthantering 

 

Det finns olika taktiker för att hantera en konflikt; enligt Larsen (1999:43) innebär 

konflikthantering ”…att kämpa för sin sak eller söka samarbete”. Vilket man väljer beror 
på parterna själva. 

 

 

1.3.4  Vårdenhetschef 

 

En formellt ansvarig person för en avdelning. Denna person är också ansvarig för personalen 

på hela avdelningen. Enligt Larsen (1999:147) förekommer chefskap i hierarkiska 
organisationer, där cheferna har en mer formell plats. 

 

 

1.3.5  Medarbetare 

 

Vi har valt att använda ordet medarbetare istället för anställda eller underställda, eftersom 

det är just medarbetare som används av respondenterna. Viktigt att notera är att 
medarbetarna själva inte har något personalansvar. 

 

1.3.6  Hierarkisk organisation 

Enligt Nationalecyklopedins definition är en hierarkisk organisation där det finns en 

”…noggrant fastställd över- och underordning” (Nationalencyklopedin, 2011). Sjukhuset 

som vi har kontaktat för intervjuer visar på en tydlig över- och underordning: högst upp 

finns en verksamhetschef, därefter vårdenhetschefer och till sist medarbetare
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2.  TIDIGARE FORSKNING 

  
Forskningen kring konflikter är omfattande. Eftersom konflikter är en del av vardagen, 

lättare som svårare, finns det konfliktforskning inom många olika områden; från 

internationella diplomatiska konflikter till konflikter mellan två individer som inte kan 

komma överens. Detta såg vi när vi sökte efter tidigare forskning kring konflikter. I vår 

sökning efter forskning kring konflikter har det kommit upp många olika artiklar, 

avhandlingar m.m. inom alla de områden där konflikter uppstår. Vi upplevde det dock svårt 

att hitta tidigare forskning som har behandlat precis vårt ämne, och vi ser det då som ett 

nyare område. Det har forskats mycket kring arbetsplatskonflikter med inriktning på andra 

områden. Ett exempel på detta är forskning kring konflikter på arbetsplatsen och hur de 

påverkar individens välmående. Vi hittade inte några studier, varken inom vårdsektorn eller i 

allmänhet, där man jämför vårdenhetschefers och deras medarbetares syn på konflikter och 

hur respektive hanterar dessa för att se eventuella skillnader. Vi tänkte på detta redan innan 

vi började med denna uppsats och ansåg att det skulle bli intressant att undersöka. Eftersom 

vi inte har sett någon tidigare forskning som behandlar vårt problemområde hoppas vi kunna 

bidra med något nytt inom konfliktforskningen. Genom att undersöka skillnader och likheter 

kan man hitta olika sätt att se på konflikter och vad dessa har för effekt när eventuella 

konflikter uppdagas. Vad gäller konflikthanteringsområdet kan vår jämförelse bidra med att 

ge en insyn i brister och styrkor i vårdenhetschefernas och medarbetarnas stilar; de kanske 

kan lära av varandra. 
 

Artiklarna vi har valt behandlar arbetsplatskonflikter på interpersonell nivå, synen på dessa 

och vilka strategier som används. Artiklarna har hittats via SamSök, men även genom 

funktionen för Tidsskrifter på Högskolan i Borås bibliotekssida. Tidsskrifterna som har 

använts är ”The International Journal of Conflict Management”, ”Journal of Nursing 

Management”, ”Journal of Applied Psychology” och ”The Healthcare Manager”. Två av 

artiklarna har hittats direkt i den elektroniska tidsskriften ”Journal of Nursing 

Management”, ”Journal of Advanced Nursing” och en av dem direkt i ”The Healthcare 

Manager”. Vi har även använt oss av en D-uppsats som vi har letat upp i Luleå Tekniska 
Universitets bibliotekskatalog. 

 

2.1   Konflikter på arbetsplatsen och anledningar till dessa 

 

Riekkola (2008) har skrivit en D-uppsats inom konflikter och konflikhantering. Syftet med 

uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som ligger bakom konflikter på en arbetsplats och 

hur dessa kan hanteras på ett konstruktivt sätt. Riekkola kom i sin studie fram till att 

konflikter kan vara konstruktiva om de finns i ett måttligt antal då de kan diskutera olika 

förslag som läggs fram på arbetsplatsen och förbättra dessa (Riekkola, 2008:40). Hon menar 

även att man ska hålla diskussionerna på en nivå som är givande för det kommande 

resultatet. Enligt Riekkola uppkommer konflikter på alla arbetsplatser och är oundvikliga, 

p.g.a. skillnader i bakgrund, krav, behov m.m. Vidare menar hon att även 

organisationsstrukturen kan påverka individerna på arbetsplatsen med grund i bl.a. 

organisationskulturen. Detta skapar alltså motsättningar (Riekkola, 2008:40). 

 

Almost (2006) har gjort en studie med syfte att undersöka själva konfliktbegreppet i 

sjukvårdsmiljö. Almost menar att konflikter är oundvikliga p.g.a. skillnader i åsikter, idéer, 

behov m.m, och är en vanlig företeelse i bl.a. sjukvårdsmiljöer. Hon diskuterar olika typer 

av konflikter, varför de orsakas, strategier för att hantera dessa och konsekvenserna som 
uppstår. 
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Almost har i denna studie kommit fram till att man först och främst måste veta varför en 

konflikt har orsakats och hur den påverkar stämningen bland sjusköterskorna, för att därefter 

veta om den bör reduceras eller inte. Almost (2006) menar att sjuksköterskorna måste lära 

sig att eliminera de negativa delarna av konflikten och upprätthålla och förstärka de delar 

som gynnar organisationen, gruppen osv. Hur konflikterna hanteras påverkar både patienter 

som sjuksköterskor (Almost, 2006:8). 

 

2.2  Konflikthantering 

 

Almost, Doran, McGillis-Hall och Spence-Lashinger (2010) undersökte vilka faktorer som 

skapar interpersonella konflikter mellan sjuksköterskor, därefter konflikthanteringsstrategier, 

och till sist hur de interpersonella konflikterna påverkar tillfredsställelse och stress i arbetet. 

Det Almost m.fl. kom fram till i studien var att en konflikt bör reduceras när den väl uppstår 

för att inte påverka sjuksköterskornas tillfredsställelse och välmående i arbetet (Almost 

m.fl., 2010:9). Likaså har det framkommit att konflikthanteringen kanske inte påverkar 

konflikternas negativa inverkan på tillfredsställelse och stress i arbetet, men att det är 

positivt för sjuksköterskorna att lära sig konflikthanteringsstrategier såsom samverkan och 

anpassning, vilket gör att de känner sig mer nöjda med sitt yrke. En annan viktig slutsats 

man dragit i studien är att sjuksköterskorna ansåg det vara av stor betydelse att bli bemötta 

med respekt av ledningen och att ha positiva relationer till denna och medarbetare, då det 

ökar tillfredsställelsen och minskar stressen (Almost m.fl. 2010:9). 

 

Rahim (2002) behandlar tre områden som författaren anser inte har problematiserats: a) Det 

finns inga direktiv för när en konflikt ska ignoreras, förminskas, förstärkas eller 

upprätthållas på en viss nivå, b) Det finns inga direktiv för hur en konflikt kan förstärkas, 

förminskas eller upprätthållas på en viss nivå i syfte att öka organisationens effektivitet, c) 

det finns inga klara direktiv för hur konflikter i olika sammanhang kan hanteras på ett 

effektivt sätt (Rahim, 2002:2). Studiens syfte var att visa olika sätt att hantera konflikter på 

bl.a. interpersonell- och intergruppnivå. Studien visade slutsatsen att konflikter inte alltid 

måste reduceras, upprätthållas eller elimineras; allt hänger på i vilket sammanhang en 

konflikt äger rum och vilken typ av konflikt det rör sig om. Rahim (2002) kom fram till att 

konflikter av destruktiv art bör reduceras, individerna i organisationen bör lära sig att 

hantera interpersonella konflikter och konflikter på intergruppnivå effektivt på det sätt som 

passar situationen, och att upprätthålla sådana konflikter som för organisationen innebär 

framgång, lärande och effektivitet (Rahim, 2002:24). Stor vikt lades även vid vilken typ av 

ledare som leder t.ex. en avdelning och dennes kvalitéer. 

 

Hendel, Fish & Galon (2005) hade som syfte att undersöka vilken konfliktstil 

vårdenhetschefer på ett israeliskt sjukhus använder sig av och vilka strategier de använder 

för att hantera konflikter. Hendel m.fl. (2005)menar att vårdenhetschefer först och främst 

måste känna till hur och varför konflikter uppstår, vilka olika typer som finns och 

konflikthanteringsstrategier. De bör även anamma dessa kunskaper i ett tidigt skede i sin 

utbildning. Hendel m.fl. (2005) ansåg att cheferna alltför ofta använde strategier som 

resulterade i vinnare-förlorare eller förlorare-förlorare, alltså att det ibland fanns en som 

vann på konflikten och att en annan förlorade på den, eller att båda parter förlorade. Detta 
skapade en dålig stämning i gruppen (Hendel m.fl., 2005:9). 3 
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3. TEORIANKNYTNING 

  

3.1  Avgränsning 

 

Litteraturen inom konfliktområdet är stor och omfattar många olika modeller och teorier 

som är intressanta och som vi skulle vilja ta med. Då syftet med denna studie är att jämföra 

vårdenhetschefers och medarbetares syn på konflikter samt konflikthantering, har vi valt att 

använda oss av Ekeland (2004), Larsen (1999), Ekstam (2004) och deras teorier om 

förutsättningar för konflikter, konflikttyper och konflikthanteringsstilar. Varför vi har valt 

just dessa är för att de visar vad som orsakar konflikter, vilka olika typer av konflikter som 

finns och vilka olika hanteringsstilar som är de vanligaste, dvs. vår teoretiska utgångspunkt.  

Dessa teorier hänger samman eftersom sättet man väljer att hantera en konflikt på kan bero 

på konflikttypen och orsaken till konflikten. Vi har även valt att använda oss av Argyris 

(1974) teori om ”theory in use” och ”espoused theory”, det vill säga vad en individ säger 

att den skulle göra samt vad den i praktiken gör, vilket skulle kunna visa sig i 
respondenternas utsagor om hur de hanterar konflikter. 

 

Vårt syfte är att undersöka dessa aspekter hos vårdenhetschefer och medarbetare för att göra 
jämförelser och se eventuella skillnader i synsätt och strategier.  

 

3.2  Förutsättningar för konflikter 

 

Förutsättningarna för konflikter är viktiga för att kunna förstå varför en konflikt uppstår och 

vad konflikten beror på. Ekeland (2004) skriver om olika förutsättningar för konflikter, där 

han bland annat nämner skillnader mellan individer. Han menar att skillnaderna i sig inte 

behöver vara en konfliktkälla utan att det beror på hur parterna tolkar och värderar dessa 

skillnader (Ekeland, 2004:74). Skillnaderna kan vara allt från utseende till kulturell 
tillhörighet, men dessa innebär alltså inte nödvändigtvis konflikter. 

 

Något annat som Ekeland (2004) skriver om gällande skillnader mellan individer är reella 

motsättningar och intresseolikheter (Ekeland, 2004:75). Båda kan återspeglas i en och 

samma situation, t.ex. en fiktiv situation som Ekeland tar upp gällande förhållandet mellan 

ägare och anställda. Vad gäller vinstens fördelning har dem olika intressen, medan de 

samtidigt är beroende av varandra då de måste komma över skillnaderna och samarbeta för 

verksamhetens överlevnad (reell motsättning). 

 

En annan förutsättning (eller snarare anledning) för konflikter kan vara makt. När en individ 

är beroende av en annan, har den andre makten (Ekeland, 2004:79). Exempel på detta kan 

vara relationen mellan läkare och sjuksköterska; delvis har sjuksköterskan makt då läkaren 

är beroende av hennes hjälp, men läkaren bestämmer förutsättningarna för hennes 

arbetsuppgifter vilket gör sjuksköterskan mer beroende av läkaren än tvärtom (Ekeland, 

2004:79). 

 

Även Larsen (1999) menar att makt grundar sig i ett beroendeförhållande mellan två eller 

fler individer. Han listar olika nyckelfaktorer för makthavande inom en organisation. Dessa 

är bland annat att individen kan identifiera och lösa viktiga problem på ett professionellt sätt 
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har inom organisationens hierarki en viktig position och har rätt till att fatta viktiga beslut 

ensam (Larsen, 1999:43). 

 

Kommunikationsbrist är ofta en konfliktkälla. Enligt Larsen (1999) är det vanligt att en 

individ inte vill tala med en person som den inte tycker bra om, ett sorts undvikande 

beteende. Han menar att följden blir som ett växthus där missuppfattningar och rykten får ett 

stort utrymme att växa, och ofta är fallet att man tror på allt som sägs (Larsen, 1999:33). 

 

Ekstam (2004) har samma uppfattning om brist på kommunikation som Larsen (1999). 

Ekstam menar att kommunikationsbrist orsakar destruktiva konflikter. En god 

kommunikation innebär att man lyssnar på varandra, men när man börjar föra en kamp mot 

varandra anser man att det är meningslöst att lyssna på den andre. Då slutar man 

kommunicera, eftersom man anser att den andra parten vägrar respektera vad man tycker 

och tvärtom. Samarbetet är då uteblivet, på grund av kommunikationsbrist (Ekstam, 

2004:49). 

 

3.3  Teori och praktik 

 

Argyris (1974) skriver om theory in use och espoused theory. Dessa två teorier handlar om 

vad man säger att man skulle göra och vad man faktiskt gör (1974:6-7). Espoused theory är 

den delen man uttrycker sig om framför andra individer. Som exempel kan man ta att man 

frågar en person vad den skulle göra om den skulle se en gammal kvinna halka på isen; den 

kan säga att den skulle hjälpa henne. Men då är frågan om personen faktiskt i praktiken 

skulle det, det vill säga theory in use. Espoused theory används alltså när man ska berätta 

om något för andra medan theory in use handlar om vad man egentligen gör i ett visst 

moment, och det är den som styr vår handling. 

 

3.4  Konflikttyper 

 

För att kunna hantera en konflikt är det viktigt att se hur situationen ser ut. Vad är det för en 

konflikt? Är det en lätt konflikt som man kan hantera och lösa genom t.e.x. kompromiss, 

eller krävs det mer tid för att gå igenom konflikten på ett djupare plan? Ekeland (2004) 

skriver om ”varma” och ”kalla” konflikter. Med varma konflikter menar han sådana som har 

mycket känslor inblandade och påverkar individen på ett djupare plan, dvs. konflikten är 

mer personlig. Kalla konflikter däremot utspelar sig mer i gruppen när man är oense om 

något och vill olika, dvs. intressekonflikter. Dessa påverkar inte individernas känslor på 

samma sätt som i varma konflikter (Ekeland, 2004:68). 

 

Larsen (1999) har gjort en modell, en konfliktcykel, som beskriver latenta/möjliga 

konflikter, kognitiva konflikter och affektiva konflikter (Larsen, 1999:24). I modellen 

beskrivs hur en konflikt går från att vara en oenighet till att bli en affektiv konflikt (se figur 
1): 
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         Figur 1. Källa: Larsen, 1999                
        Figur 1. Källa: Larsen, 199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De latenta konflikterna är underliggande motsättningar, alltså ännu inte aktiva konflikter 

men som kan bli det. När en sådan underliggande motsättning väl har blivit en aktiv konflikt 

är det enligt Larsens modell en kognitiv konflikt, alltså känslopräglad och leder till mycket 

argumentation, dock inget beteende som tyder på direkt anfall. Det är ända dit ett accepterat 

beteende (se figur 1). Konflikter har även en tendens att trappas upp och bli affektiva 

konflikter. Dessa innebär också mycket känslor, följda av mycket negativitet och ett icke-

accepterat beteende där man kämpar för att vinna över den andre med ”ofina metoder”. 

Beteendet kan också bli destruktivt där parterna kan vilja skada varandra (se figur 1). 

 

Men konflikter behöver inte alltid vara negativa. Larsen (1999) skriver om kognitiva 

konflikters positiva egenskaper, om de hanteras på rätt sätt och finns i måttlig mängd. Han 

menar att de inblandade i konflikten bl.a. kan få mer energi och bli mer produktiva, få en 

klarare självbild och även en klarare bild av motparten, och en bättre relation till de andra 

inblandade (Larsen, 1999:10).  Vidare menar Larsen att om konflikter hanteras på ett 

konstruktivt sätt kan bl.a. nya synsätt och idéer läggas fram som kan gynna organisationen, 

de inblandade parterna blir mer motiverade till att göra ett bra jobb, kan leda till utveckling 

av själva individerna och av organisationen, inse problemens riktiga innebörd och därefter 
hitta bra lösningar (Larsen, 1999:11). 

                                         Behov/Ämne                                     Värdering                  

                                                                                  

 

                      Oenighet/Motsättning (verklig eller inbillad) 

 

Latent konflikt/Möjlig konflikt 

 

                                                 Konfliktpräglad argumentation 

                                                                                                                                                   

Kognitiv konflikt 

                                               Känslor aktiveras 

                                                                                                                                                   

         Starkt känslopräglad argumentation/Kamp som innehåller ökad prestige 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

Affektiv konflikt                                                                                                                      

 

               Starka känslor med mycket prestige, negativa förhållningssätt 

                           Starkare kampkaraktär, delvis ofina metoder 

 

 

 

Vidare destruktiv upptrappning av konflikten med möjlig skada på motparten 
som mål 

 

 
A

c
c
e
p

t
.
b
e

t
e
e
n

d
e 
 
 

 
 
 
 

I
c
k
e

a
c
c
e

p
t
.
b

e
t

. 



 

9 

 

Vi återgår till de affektiva konflikterna. Denna typ av konflikter är alltså av en mer personlig 

art, där de inblandades känslor är väldigt starka och någon typ av anfall blir ett faktum 

(Larsen, 1999:18). Dessa kan uppdagas ur vilken konflikt som helst, men blir vid personliga 

värderingsskillnader mer svårhanterliga (Larsen, 1999:18). Speciellt i konfliktsituationer 

mellan chef och medarbetare eller medarbetarna sinsemellan menar Larsen att den affektiva 

delen är vanlig. Chefer och medarbetare kan ha olika värderingar, och när dessa kommer 

upp till ytan och inte blir respekterade, leder motsättningarna till konflikter av en affektiv art 

(Larsen, 1999:18). Att motsättningarna blir affektiva konflikter kan också bero på om man 

känner sig pressad till att göra något som inte överensstämmer med ens egna värderingar 
(Larsen, 1999:18). 

 

Affektiva konflikter leder alltså till skador genom att de inblandade blir aggressiva, cyniska 

och undviker varandra (Larsen, 1999:19). Detta leder till att man slutar kommunicera och 

inte är motiverade till att utföra sina arbetsuppgifter som man tidigare har gjort. 

Uppfattningarna man har om varandra blir negativa och man blir delvis ängslig och delvis 

bitter av att möta varandra (Larsen, 1999:19). Hot och spridning av negativa rykten är då 

inte helt ovanliga enligt Larsen. Han menar även att allians brukar bli ett faktum eftersom 

man i en större konflikt vill ha stöd av andra för det man tycker och tänker. Detta kan skada 

organisationen (Larsen, 1999:19). 

 

 

3.5  Konflikthanteringsstilar 

 

Ekstam (2004) har utformat en modell som beskriver olika typer av stilar som individer kan 
ta till för att hantera konflikter, och i vilka situationer de är lämpliga: 

 

3.5.1  Kamp/Konkurrens 

 

En person som använder sig av denna stil för en kamp mot den andre och vill vinna på 

dennes bekostnad, vilket man kan se är kopplat till makt. Detta förstärker en konflikt 

eftersom parterna försöker få sin vilja fram genom att använda sig av orättvisa metoder. En 

sådan situation där man använder kamp som hanteringsstil resulterar i att en är vinnare och 

den andre en förlorare. Kamp/konkurrens är en vanlig metod bland tävlingsinriktade 

människor, och om ett klimat av konkurrens råder på exempelvis en arbetsplats måste varje 

individ kämpa för att nå dit han eller hon vill, och få ett större inflytande. Oftast tänker man 

att den här stilen är dålig eftersom den ofta kan orsaka förolämpningar och annat som kan 

såra individer, men i vissa situationer kan det vara bra: a) när man måste ta snabba beslut där 

tid för diskussion inte finns, b) när det har uppstått stora problem och man måste ta till mer 

drastiska åtgärder såsom någon typ av förbud eller nedskärningar och c) om man hamnar i 

en konflikt där motparten inte infinner sig i att använda en annan konflikthanteringsstil än 

kamp/konkurrens. Man måste skydda sig själv för att inte hamna i underläge (Ekstam, 
2004:85-86). 

 

3.5.2  Samverkan/Samarbete 

 

Om man i en problemsituation vill att båda parter ska vinna på problemlösningen är detta en 

passande stil. Men för att det ska fungera måste man själv såväl som motparten vara lyhörd 

och ha viljan att lära av den andre, och båda måste vara motiverade till att lösa problemet. 
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Samverkan/samarbete är en bra hanteringsstil om a) det finns ett problem där en 

kompromiss som lösning inte räcker, utan man måste ha en fullständig lösning, b) det är en 

sådan situation att den andra partens aktiva deltagande är av vikt för relationen och 

samarbetet, c) man ska ta ett beslut men vill ta med andras kunskaper och åsikter innan man 

fattar beslutet, och d) känslor som har stört gruppens samarbete måste bearbetas (Ekstam, 

2004:86-87). 

 

3.5.3  Kompromiss 

 

Denna stil handlar om förhandling för en lösning som båda parter accepterar men inte gör 

dem nöjda fullt ut, eftersom båda måste ge upp varsin del för att få det fungera. Det blir 

alltså en situation där båda på något sätt förlorar, vilket inte är idealet. Kompromissen är 

passande när a) konfliktens orsak inte är viktig för varken den ene eller den andre och att 

man därför inte vill riskera mer, som man med en annan stil kanske hade varit tvungen att 

göra, b) man måste köpslå eftersom ingen av parterna vill släppa sin ståndpunkt, c) det inte 

finns mycket tid till diskussion av beslut så att det måste fattas snabbt och d) man har prövat 

konkurrens och samarbete som hanteringsstilar men insett att dessa inte fungerar (Ekstam, 
2004:87-88). 

 

3.5.4  Undvikande 

 

Det är som det låter; man undviker konflikten, håller sig utanför eftersom man inte vill ha 

problem själv. Man undviker personen man inte kommer överens med och håller inne med 

sina åsikter. En undvikande individ brukar ofta komma med bortförklaringar vid en 

eventuell ”krock” i ett samtal genom att ta upp ett nytt tema. Tyvärr resulterar detta bara i att 

konflikten förblir olöst och hänger kvar i luften för att kanske visa sig vid något annat 
tillfälle. Ekstam menar att denna stil är väldigt vanlig hos chefer. 

 

När kan en undvikande stil vara lämplig? Den är det när a) problemet inte ses som speciellt 

viktigt av någon av parterna och att det bara är slöseri med tid att försöka lösa det, b) 

problemet kan innebära en stor förlust och man inte vill riskera det som kan gå förlorat, c) 

problemet visar sig vid fel tillfälle, d) man vet att skadorna kan bli större än vinsterna om 

man tar upp konflikten och d) båda parter vet att konfliktens lösning kommer av sig själv 

(Ekstam, 2004:88-89). 

 

3.5.5  Anpassning 

 

När man använder sig av anpassning vill man radera olikheter i uppfattningar när man 

egentligen borde uppmärksamma sådant som man har gemensamt. Man kan också ge upp 

sin egen ståndpunkt och låta den andres gälla, för att inte göra problemet större, och då 

vinner motparten. Det blir en uppoffring. Men risken att de olika uppfattningarna senare 
återigen dyker upp är vanlig. 

 

Anpassningen är lämplig när a) man helt klart vet att man har fel och det är bäst att bara 

erkänna detta, b) man tänker på det sättet att ”jag låter gå nu, han/hon får göra det nästa 

gång”, c) problemets ursprung är av större vikt för motparten än för en själv och det är 

onödigt att skapa en kamp och d) man vet, såvida man låter kampen fortsätta, att man själv 

kommer förlora mer och man inser att de andra stilarna inte fungerar i den situationen 

(Ekstam, 2004:89-90). 
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4. METOD 

 
När man ska utföra en studie finns det två olika metoder att utgå från: kvantitativ och 

kvalitativ. Det finns olika typer av kvantitativa metoder att utgå från vid en undersökning. 

Man kan bland annat göra observationer, enkätundersökningar osv. Den kvantitativa 

metoden kan vara bra om man vill räkna exempelvis mängder (Kvale,1997:67). Det som 

skiljer den kvantitativa metoden från den kvalitativa är att man vid en kvantitativ 

metodundersökning försöker hitta mönster och analysera frekvenser (May,2001:230). Den 

kvalitativa metoden är annorlunda genom att man istället försöker fördjupa sig i ett ämne 

genom exempelvis intervjuer men även observationer (May, 2001:232). Den kvalitativa 

metoden passar bra när man vill nå individers tankar och känslor och eventuellt se 

kroppsspråk, till skillnad från den kvantitativa metoden. Om man väljer ut en speciell typ av 

individer eller är intresserad av att undersöka olika typer beror helt och hållet på studiens 

syfte. Den kvalitativa metoden passar ämnen som kräver fördjupning i syfte att förstå ett 

visst fenomen och kunna förklara det. Exempel på sådana ämnen finns inom bland annat 

psykologi och sociologi. Den kvalitativa metoden gör man i syfte för fördjupning och därför 

har vi utgått från denna. Man kan givetvis göra en kvantitativ undersökning om konflikter 

om man vill så, dock skulle det kunna finnas en risk att man inte får fram upplevelser såsom 

i en kvalitativ undersökning. 

 

I analysen har vi utgått från den hermeneutiska tolkningsläran. Denna syftar till att förstå det 

man studerar i en viss kontext (Thurén, 2007:95). I vårt fall utgörs kontexten av 

interpersonella konflikter, då vår studie handlar om interpersonella konflikter och 

konflikthantering, varför vi valde hermeneutiken; vi vill förstå hur konflikter uppstår, hur 

chefer och medarbetare ser på interpersonella konflikter samt vad de anser vara en bra 

konflikthantering. När man har fått förståelse kan man själv förklara, vilket vi även gör i 

denna studie. Vidare är det väldigt viktigt att tänka på i vilken kontext man sätter sitt 

studieämne (Thurén, 2007:97). Konflikter finns överallt men de kan t.ex. hanteras olika 

beroende på var de utspelar sig, i vårt fall på ett sjukhus. Det vi menar är att man inte kan 

utgå från att konflikter utspelar sig likadant på exempelvis ett bemanningsföretag som på ett 

sjukhus, det kan skilja sig åt. Därför tänkte vi på sjukhusmiljön under tiden vi gjorde vår 

analys. 

 

Vi har utgått från ett induktivt förhållningssätt, då vi vill utgå från vår empiriska data 

(intervjuerna) för att sedan göra en anknytning till våra teorier (Thurén, 2007:22). Detta 

passade oss bäst då vi under intervjuerna ville ha ett ”öppet” förhållningssätt till svaren vi 
fick, det vill säga inte påverkas av teorin men även vår förförståelse. 

 

 

4.1  Urval 

 

Våra respondenter var 9 kvinnor, varav 4 vårdenhetschefer och 5 medarbetare 

(sjuksköterskor, barnskötare, undersköterskor och läkarsekreterare). Vi anger här inte 

avdelningar då vi vill behålla såväl vårdenhetschefernas som medarbetarnas anonymitet. 

Kontakten med respondenterna fick vi genom sjukhusets växel, där vi fick ett 

telefonnummer till en första kontaktperson (dock ej en av våra respondenter), som därefter 

gav oss telefonnummer till ett antal olika avdelningar där vi kunde få kontakt med 

vårdenhetschefer och medarbetare. När vi hade fått kontakt med några respondenter, vilka 

samtliga befann sig på olika avdelningar, fick vi vidare tips på andra som skulle kunna ställa 

upp på intervju. Detta kallas med andra ord ett bekvämlighetsurval och innebär att man ”tar 
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det man får” (Trost, 2010:140). Vi bestämde att vi skulle intervjua vårdenhetschefer 

respektive medarbetare för att det var just de som var viktiga för vårt syfte, men hade dock 

inga krav på vilka avdelningar eller exakt vilka individer som skulle intervjuas. Det viktiga 

för oss var att få intervjua de individer som var relevanta för vårt syfte, medan ålder och kön 

inte spelade så stor roll. Att respondenterna endast blev kvinnor var en ren slump. Vi kunde 

ha ställt krav på kön, antal år i yrket m.m. men detta ansåg inte vi var av stor vikt i denna 

studie; det enda vi ville veta är hur medarbetarna och vårdenhetscheferna såg på och 

hanterade konflikter, och jämföra synsätt samt konflikthanteringsstilar. 

 

4.2  Material 

 

Vi utformade själva vår intervjuguide, där våra frågor övergripande handlade om syn på 

konflikter och hur de hanteras. Alla frågor i intervjuguiden är skapade för att en jämförelse 

mellan grupperna ska kunna göras och detta har underlättat arbetet för oss. Vi utformade 

även två speciella frågor; en till medarbetarna (hur de ansåg att deras chef hanterar 

eventuella konflikter) och en till cheferna (hur de ansåg att deras medarbetare hanterar 
konflikter) för att därigenom kunna se eventuella likheter och skillnader mellan grupperna. 

 

Vårt ämne är ett sådant som kräver intervjuer, delvis strukturerade och delvis öppna, för att 

kunna göra en studie med fördjupning. För att kunna förstå konflikter, vad som orsakar dem 

och varför man väljer olika sätt att hantera dessa måste man nå till respondentens tankar 

kring dem. Det gör man genom att föra en dialog i en intervju. Vi har gjort 

semistrukturerade intervjuer på det Västsvenska Sjukhuset, då vi var speciellt intresserade 

av synsätt och strategier vad gäller interpersonella konflikter på en arbetsplats inom 

sjukvården. Den semistrukturerade intervjun är delvis strukturerad, för att hålla ordning på 

vad man talar om, och delvis ”fri” i syfte att kunna ställa följdfrågor. På detta sätt får även 

respondenterna möjligheten att svara på frågorna med egna uttryck (May, 2001:151). 

 

Det skrivs mycket i metodlitteraturen om reliabilitet och validitet, dvs. studiers tillförlitlighet 

och giltighet. Trost (2010:132) skriver att dessa lämpar sig bäst i kvantitativa studier 

eftersom man mäter olika saker och anger variabler för att förklara. Däremot kan känslor 

och beteenden kan inte mätas och Trost menar då att det inte är speciellt relevant att tala om 

den typen av reliabilitet och validitet (Trost, 2010: ). Under intervjuer kan man få olika 

intryck av olika individer och t.ex. deras känslor, och svaren blir inte alltid desamma hos 

alla respondenter. Däremot menar Trost att man istället kan tala om trovärdighet och 

relevans i kvalitativa studier (Trost, 2010:133). Om vi ska utgå från dessa uttryck kan vi 

säga att våra empiriska data är trovärdiga. Vi anser att vi har ställt ickeledande frågor till 

respondenterna och fått fram många bra och relevanta svar. Våra empiriska data är också 

relevant; vi har frågat om saker som är relevanta och viktiga för vårt syfte, och har fått fram 

olika men relevanta svar.  

 

4.3  Undersökningens genomförande 

 

Som vi skrev tidigare har vi genomfört nio semistrukturerade intervjuer. Ibland kan man 

fråga respondenterna om de vill ha intervjuguiden innan intervjun men detta tänkte inte vi på 

och fick heller ingen förfrågan om densamma. Däremot fick de, när vi kontaktade dem, veta 

vad syftet med vår studie var så att de skulle få en bild av vad det var som vi skulle fråga om 

(Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, 1999). 
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När vi intervjuade vårdenhetscheferna satt vi i respektive chefs kontor, medan medarbetarna 

ville intervjuas i fikarum eller i rum som tillhörde receptionerna. Vi lät respondenterna 

själva bestämma var intervjuerna skulle äga rum för att de skulle känna sig så bekväma som 

möjligt. För att respondenterna skulle känna sig säkra och inte granskade valde vi att bara 

vara två intervjuare vid varje intervjutillfälle. Däremot kunde det vara störande när vi satt i 

mer allmänna utrymmen, såsom vid receptionen, eftersom vi fick svårt att koncentrera oss 

på själva intervjun. Dessutom vill man inte att utomstående ska höra respondentens svar; det 

ska vara anonymt. I övrigt gick det bra under intervjuerna då det för det mesta var en 
avslappnad miljö och man kunde tala fritt. 

 

Varje intervju pågick mellan 25-30 minuter och vi använde oss av en diktafon för att 

underlätta transkriberingen samt få med allt som respondenterna berättade. Även 

anteckningar gjordes för kroppsspråk men också för tankar som kom upp hos oss som 

intervjuare, när någon av respondenterna berättade något som vi inte har tänkt på innan. 

Vad gäller tiden för intervjuerna vill vi påpeka att vi väntade oss längre intervjuer, kanske 40 

minuter per intervju. Dock ansåg vi att vi fick relevanta och fördjupande svar till vårt 

resultat, trots intervjuernas korta tidslängd. 
 

Eftersom vi har varit tre personer som har skrivit denna uppsats har vi delat upp arbetet 

sinsemellan. Förberedelsearbetet delades så att en av oss tog kontakt med respondenterna, en 

letade upp relevant litteratur och en tog hand om den tidigare forskningen. Därefter har vi 

tolkat och skrivit tillsammans, för att se till att alla tre var överens om det som skulle 

presenteras, speciellt i resultat och diskussion. Vad gäller transkribering av intervjuerna 

delade vi upp dem mellan oss tre för att underlätta arbetet. 

 

 

4.4  Databearbetning 

 

Som analysmetod valde vi ”Att skapa mening ad hoc” (Kvale, 1997:184). Ad-hoc-analysen 

passar bra om man bland annat har intervjuer som inte ger någon direkt bild av deras 

innebörd. En ad-hoc-analys ger möjligheten att analysera fritt genom att man först skapar sig 

ett allmänt intryck för att sedan titta noggrannare på vissa delar är relevanta för 

undersökningen. På detta sätt kan man hitta exempelvis mönster som kan vara betydelsefulla 

för studien (Kvale, 1997:184). Därefter kan man koppla dessa till teorier man har valt och 

även till sina egna tankar. Det är just detta tillvägagångssätt som passade oss då det finns en 

koppling till hermeneutiken genom att gå från helhet till del och tvärtom, dvs. den 

hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997:50). När vi tolkade ad-hoc valde vi de delar som vi 

ansåg vara mest relevanta för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Under tiden 
som vi valde ut dessa delar bestämde vi våra teman för resultatet och resultatdiskussionen. 

 

4.5  Etiska överväganden 

 

Vi har i vår studie följt HSFR's fyra individskyddskrav för att så långt det går se till att 

deltagarna inte kan identifieras (Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, 
1999). 
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4.5.1  Informationskravet 

 

Forskarna bör upplysa individerna som ska delta att deltagandet är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan om och när de vill detta. Deltagarna bör även informeras om 

undersökningens syfte och hur den genomförs, helst innan intervjutillfällena. Man bör även 

ange att informationen endast kommer att användas i forskningssyfte. När vi tog kontakt 

med respondenterna presenterade vi oss själva, vår utbildning, syftet med vår studie och att 

vi skulle radera intervjuerna från dator och diktafon så fort de har transkriberats.  

 

 

4.5.2  Samtyckeskravet 

 

Forskaren ska se till att deltagarnas samtycke är fastställt. Vidare ska deltagarna enligt 

HSFR själva bestämma hur länge de vill vara med i undersökningen, om de överhuvudtaget 

vill detta. Önskar en deltagare dra sig ur bör det respekteras, och forskaren bör även radera 

eventuell information om deltagaren önskar så. Om deltagaren väljer att dra sig ur ska denne 

därefter lämnas i fred och inte utsättas för påtryckningar m.m. Vi fick alla respondenters 

samtycke när vi kontaktade dem, och ingen drog sig ur eller bad oss att inte ta med vissa 

delar i intervjuerna (de var snarare väldigt öppna i sina uttalanden), även om de kunde ha 
gjort det. Vi frågade även deras samtycke att spela in intervjuerna. 

 

4.5.3  Konfidentialitetskravet 

 

Deltagarnas personuppgifter ska vara anonyma och förvaras på så sätt att utomstående inte 

får tag i dessa. I vissa fall kan deltagare identifieras av utomstående som läser 

undersökningens resultat, även om namn ej anges, och forskaren bör därför så långt det går 

göra det svårt för utomstående att kunna förstå vilken person det handlar om. Vi har följt 

detta krav genom att radera alla intervjuer från både dator och diktafon så fort 

transkriberingarna var klara, ge respondenterna andra namn för att de inte ska kunna 

identifieras, ej ange avdelningar och ändra namnet på organisationen. 

 

4.5.4  Nyttjandekravet 

 

Informationen från deltagarna får endast användas i forskningssyfte, och får ej utlånas till 

andra forskare såvida dessa inte har tagit till sig de etikregler som den ursprunglige 

forskaren har lovat deltagarna att följa. Informationen får vidare inte användas i 

marknadsföringssyfte. Vi har endast använt intervjuerna till vår studie och inte i annat syfte. 

 

 

4.6  Förförståelse 

 

Vi har tidigare skrivit en mindre uppsats om konflikter och konflikthantering, dock inte i 

syfte att jämföra olika synsätt och hanteringsmetoder. Trots att vi någorlunda hade fördjupat 

oss i ämnet tidigare hade vi innan denna studie en mer negativ syn på konflikter. De var 

något vi helst ville förebygga för harmonins skull. Vad kan detta ha berott på? Vi tror att det 

beror på våra egna upplevelser av konflikter; oftast har de gett ett dåligt resultat, men inte 

alltid. Detta påverkade även vårt synsätt på konflikter inom vården. Vi vet att konflikter är 

ett vardagligt fenomen på alla arbetsplatser, men vi förutsatte att konflikter i sjukhusmiljö 

kan uppdagas oftare och bli värre än i andra miljöer. Vi tänkte även att det ofta kan bli 

oenigheter mellan medarbetarna själva på grund av deras, såsom vi antog, stressiga 
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arbetsdagar, men även mellan medarbetarna och vårdenhetscheferna vid dessa oenigheter. 

Något annat som är en del av vår förförståelse finns beskrivet just i vårt syfte; att det finns 

skillnader och likheter i vårdenhetschefers och medarbetares syn på konflikter och hur dessa 

grupper hanterar dem. Vår förförståelse var att vårdenhetscheferna är erfarna inom 

konfliktområdet och att de är bra på att förebygga och hantera konflikter. Vad gäller 

medarbetarna hade vi förförståelsen att de helst lägger ansvaret för småproblem på sina 

chefer. Vi har dock varit försiktiga med att låta vår förförståelse påverka våra intervjufrågor 

då vi har försökt inta ett mer neutralt förhållningssätt och inte initiera till att konflikter alltid 

är negativa och destruktiva. Även under intervjuernas gång såg vi till att inte tänka varken 

positivt eller negativt om konflikter, och att inte tänka på varken skillnader eller likheter. 

 

Då detta är en kvinnodominerad organisation tror vi att det förekommer fler konflikter än i 

organisationer som har en jämnare fördelning av män och kvinnor. Vi inser att detta kan låta 

lite trångsynt, men det är något som vi alla tre har upplevt både i arbets- och privatlivet. 

Konflikter finns både i mansdominerade och i kvinnodominerade organisationer, men vi tror 

att de uttrycks på olika sätt. Vi tror att kvinnor har en tendens att analysera t.ex. uttalanden, 

och att detta kan skapa större diskussioner. Ibland kan diskussionerna leda till något bra, 

men vi tror även att de kan skapa irritation.  Det är dock viktigt att notera att detta är en 

förförståelse. Dock stöds vår förförståelse om konflikter i kvinnodominerade organisationer 

av Ekstam (2004), där han skriver att kvinnor är väldigt relationsorienterade när de försöker 

lösa problem, och att diskussioner då är ett väldigt vanligt sätt att hantera dessa, och där 

kommer vår förförståelse om kvinnors tendens att analysera. Ekstam (2004) menar att om 

man genom diskussion inte når framgång är risken stor att problemen blir större och växer 

till en svårare konflikt, eftersom man inte har kommit överens om en ”gemensam plattform” 

att utgå från, som han själv uttrycker det, vars syfte är att alla ska kunna gå vidare med 

konflikten (Ekstam, 2004:17). Varför vi har denna förförståelse beror på att vi alla tre är 

kvinnor. Dessutom har en av oss arbetat i kvinnodominerad sjukhusmiljö, vilket kan ha 

påverkat även oss andra och vår förförståelse. 
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5. RESULTAT 

 
Vi har delat upp vårt resultat i olika teman, med respektive för studien relevanta 

underrubriker, som är baserade på vårt syfte och våra frågeställningar: medarbetares syn på 

konflikter, vårdenhetschefers syn på konflikter, medarbetares konflikthantering och 

vårdenhetschefers konflikthantering. Vi har även frågat vårdenhetscheferna om vad de anser 

om sina medarbetares sätt att hantera konflikter och vice versa.  

Vi har valt att benämna våra respondenter med andra namn än deras egna för anonymitetens 

skull. Medarbetarna heter Maria, Cristina, Charlotte, Sara och Rebecca. Vårdenhetscheferna 

heter Ingrid, Lisa, Anita och Emma. Våra teman har vi tagit delvis ur vårt syfte och delvis ur 
informationen som vi har fått fram i intervjuerna. 

 
Vi ansåg att en bakgrundsbild av varje respondent kan vara bra att ta upp i denna text för att 

läsaren ska få en uppfattning om varför de tycker och tänker så som de gör. 

Arbetslivserfarenhet tror vi spelar en roll i hur respondenterna ser på konflikter, då man 

kanske har olika syn beroende på hur mycket man har varit med om konflikter på 
arbetsplatsen. 

 

Medarbetare: 

 

Maria: Yngre sjuksköterska, har arbetat på sjukhuset sedan fem år tillbaka efter att ha blivit 
klar med sjuksköterskeutbildningen. 

 

Christina: Har tidigare arbetat som undersköterska, barnsköterska, läst till läkarsekreterare 

och är läkarsekreterare på sjukhuset sedan tre år tillbaka. 

 

Sara: Har arbetat på olika sjukhus inom diverse yrkesområden såsom sjuksköterska och 
chefssekreterare. Sara har arbetat som chefssekreterare på sin nuvarande avdelning i tre år. 

 

Rebecca: Blev sjuksköterska 1985 och har arbetat samt vidareutbildat sig under årens gång. 

Har arbetat på sjukhuset sedan fyra år tillbaka. 

 

Charlotte: Har jobbat som barnmorska på sjukhuset sedan 1981. 

 

Vårdenhetschefer: 

 

Ingrid: Har jobbat inom vården sedan 1987 som undersköterska och sjuksköterska. Är 

vårdenhetschef på sjukhuset sedan fyra år tillbaka. 

 

 

Lisa: Började som läkarsekreterare på en av sjukhusets avdelningar. Är chef på sin 
nuvarande avdelning sedan tre år tillbaka. 

 

 

Anita: Har jobbat med personalfrågor sedan 2002. Tidigare var hon läkarsekreterare. 
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Emma: Blev läkarsekreterare 1971. Har därefter jobbat som läkarsekreterare men även gått 

en informatikutbildning, varit vårdenhetschef på en annan klinik och är sedan två år tillbaka 
vårdenhetschef på sin nuvarande avdelning. 

 

5.1  Medarbetares syn på konflikter 

 

5.1.1  Konflikters innebörd enligt medarbetarna 

 

De flesta respondenter ansåg att konflikter är oenigheter och meningsskiljaktigheter, med 

vissa särskiljande aspekter. Det rådde samstämmighet mellan Rebecca, Sara och Charlotte 

gällande att konflikter är oenigheter. Dock ansåg Rebecca, till skillnad från de andra, att en 

konflikt uppstår när oenigheten har blivit ett problem som man inte kan lösa. En konflikt 

beror på, menade Rebecca, att man har olika bakgrund, uppväxt och så vidare., vilket även 

Sara och Charlotte höll med om. 

 

Maria och Cristina hade däremot en annorlunda uppfattning om konflikters innebörd. Enligt 

dem bottnar konflikter i något djupare än oenigheter och meningsskiljaktigheter. Cristina 

uttryckte sig speciellt om detta: 

 

”En konflikt är något som har gått så långt att man inte kan lösa det på egen hand och 

måste ta in hjälp utifrån”. 

 

 

5.1.2  Konfliktorsaker enligt medarbetarna 

 

Samtliga respondenter hade likadana tankar kring vad som orsakar konflikter. De ansåg att 

olika åsikter kommer fram eftersom alla har olika bakgrund och olika personligheter.  Sara 

menade att  

 

”Vi är olika skapta och därför uppstår konflikter, man ska inte vara rädd för konflikter, om 

de inte blir aggressiva, hahaha”. 

 

De flesta respondenter menade att brist på respekt för varandra och varandras åsikter, brist 

på kommunikation och envishet orsakar konflikter. Andra orsaker som togs upp var 

svårigheter hos vissa individer att acceptera olikheter, konkurrens på arbetsplatsen och att 

vissa människor ”kör över” andra i tron om att de själva vet bättre. 

 
 

5.1.3  Konflikters påverkan på individ och organisation enligt medarbetarna 

 

Samtliga respondenter såg konflikter som positiva och utvecklande för individ och 

organisation. De menade att konflikter är positiva så länge man tar tag i dem i tid och 

försöker samarbeta. Rebecca ansåg att  

 

”Det är bättre att låta en konflikt komma upp och inte låta den gro fast…Man kan vända 

den till något positivt, vilket oftast går att göra”. 
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Även Charlotte menade att man inte ska ”gömma saker under madrassen” då hon ansåg att 

man inte mår bra av det, och att konflikter inte alltid måste sluta illa för de inblandade 

parterna. 

 

Samtliga respondenter menade att man som person inte utvecklas om man inte får uppleva 

och ta sig igenom konflikter. Maria menade att konflikter kan utveckla en både som person 

och i vårdarbetet. Cristina uttryckte sig också om detta: 

 

”…konflikter kan vara positiva om det under tiden kommer upp något nytt som kan vara bra 

för organisationen. Dessutom kan man lösa gamla knutar och börja om på nytt…” 

 

Dock menade de flesta medarbetarna att konflikter är bra så länge de finns i måttlig mängd 

och intensitet. Blir det för många och intensiva konflikter skapar detta endast stress och en 

negativ arbetsmiljö. 

 

 

5.2  Vårdenhetschefers syn på konflikter 

 

5.2.1  Konflikters innebörd enligt vårdenhetscheferna 

 

De flesta vårdenhetschefer menade att konflikter är oenigheter och att man har olika 

önskemål som inte går eller är svåra att förena. Emma hade dock en annorlunda syn på 

konflikters innebörd: 

 

”Mindre oenigheter kallas allt för ofta konflikter, när de i själva verket inte är så stora att de 

inblandade parterna inte själva kan lösa det själva” 

 

Anita ansåg att konflikter kan bottna i meningsskiljaktigheter, lättare eller svårare, men att 

de blir till riktiga konflikter när man inte kan komma överens och fortsätta arbeta 

tillsammans. Anita menar att om det verkligen är en konflikt så kan man inte lösa det på 

egen hand utan att man måste ta in en tredje part. 

 

 

5.2.2  Konfliktorsaker enligt vårdenhetscheferna 

 

Samtliga vårdenhetschefer ansåg att brist på kommunikation och otydlighet i 

kommunikationen kan orsaka konflikter då dessa är faktorer som ger upphov till 

missförstånd. Även skvaller ansågs vara en stor orsak. Lisa menade även att 

 

”Man kan få ha olika åsikter, men om någon känner sig kränkt i diskussionen blir det 

konflikt…just känslan av kränkning är en viktig känsla i sådana situationer” 

 

Emma berättade att det ibland händer att människor som jobbar tillsammans kan skjuta över 

arbetsuppgifter till varandra, då den ene anser att den har gjort sitt och tycker att den andra 

personen borde arbeta lika mycket och på samma sätt. Emma menade alltså att konflikter 

uppstår när de inte kan acceptera varandras olika arbetssätt- och takt. 
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5.2.3  Konflikters påverkan på individ och organisation enligt vårdenhetscheferna 

 

Samtliga vårdenhetschefer uttryckte sig om att konflikter kan vara positiva och utveckla de 

inblandade parterna samt organisationen. Lisa och Ingrid menade att man inte ska tänka på 

konflikter som negativa utan som positiva eftersom de förekommer på arbetsplatsen 

dagligen. Dock menade Ingrid att resultatet av konflikten beror på hur man hanterar den. 

Vidare menade Lisa att man som chef inte vill ha konflikter, men att de kan bli något bra i 

slutändan, och menade som Ingrid att det beror på hur man hanterar den. 

Anita ansåg att  

 

”Konflikter är nödvändiga för de kommer alltid att finnas. De kan utveckla både 

verksamheten och enskilda personer när de väl uppstår” 

 

 

5.3  Medarbetares konflikthantering 

 

Samtliga medarbetare ansåg att samtal och diskussion är det bästa sättet att hantera 

konflikter. De menade även att man bör göra detta när det ännu inte har blivit en stor 

konflikt utan fortfarande är en mindre oenighet i syfte att förebygga en värre situation. Det 

är även väldigt viktigt att gå djupare in i problemet och försöka lyfta fram den verkliga 

orsaken, menade Rebecca. De menade även att man ska gå tillbaka till sig själv. Maria 

uttryckte sig om detta: 

 

”Man borde gå tillbaka till sig själv i en problematisk situation och fråga om det som sker 

är något som man kan stå ut med eller om det stör en själv så mycket att man måste ta upp 

det.” 

 

De flesta medarbetare uppgav att de helst håller sig neutrala i konfliktsituationer och vill 

helst inte ha något otalt med någon. Däremot är Sara en mer ”aktiv” person när det gäller 

konflikter. Hon menade att hon ”tar tjuren vid hornen” istället för att backa och undvika. 

Även Charlotte är mer aktiv, då hon berättade att hon alltid delger sina åsikter i en viss fråga 

för att vara så tydlig som möjligt. 

 

Flera av medarbetarna uppgav under intervjuerna att de tar hjälp av en tredje part, ibland 

utifrån, ibland av cheferna om de anser att konflikten är för svår. Däremot ansåg Cristina att 

man så långt som det går ska försöka lösa konflikten sinsemellan, på egen hand, innan man 

skjuter upp konflikten till exempelvis chefen. 

 

 

5.4  Vårdenhetschefers konflikthantering 

 

Samtliga vårdenhetschefer menade att bra konflikthantering går ut på att man lyssnar och 

diskuterar men även att man är mån om att fråga motparten vad det är som man har gjort fel 

i syfte att kunna rätta till det. När man ska hantera en konflikt där man själv är inblandad ska 

man även granska sig själv, enligt Ingrid: 

 

”…hur man ställer sig mot problemet och om det ska bli negativt. Man ska jobba med sig 

själv och värdera sig själv i hur man som chef tar till sig konflikter…Vad som är viktigt och 

oviktigt och hur man reagerar.” 
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Ingrid menar att det är lätt att lägga felet på en annan person och att man därför ska gå 

tillbaka till sig själv innan man tar till åtgärder. Exempelvis Ingrid menade att man måste 

lyfta problemet till ett högre plan och se om det är organisationen som gör fel eller om det är 

något fel på systemet, organisationsstrukturen. Flera av vårdenhetscheferna, bland annat 

Emma, ansåg att man måste vara medveten om bakgrunden till konflikten innan man gör 

något åt den. 

 

Vidare menade cheferna att när det gäller medarbetares konflikter försöker de flesta hålla sig 

neutrala. Bl.a. Anita menade att när hennes medarbetare kommer till henne med en konflikt, 

ber hon dem att försöka lösa den på egen hand, ”rullar tillbaka bollen”. Om medarbetarna 

inte kan lösa dem själva, då går cheferna in. Även Emma är speciellt försiktig med att gå in i 

andras konflikter. Det ska enligt henne ha gått så långt att det har blivit ett personalärende 

för att hon ska ingripa, menade hon. 

 

De flesta vårdenhetschefer berättade att om konflikten har gått för långt tar de in en tredje 

part, som t.ex. Företagshälsovården, organisationens HR-partner (HR står för Human 

Resources) eller den lokala fackföreningen. Blir konflikten däremot omöjlig att lösa tar dem 

till åtgärder såsom omplacering av de inblandade parterna, eller till och med kvittning, dvs. 

att de kan köpa ut sina medarbetare. Exempelvis Emma har fått göra detta och den/de som 

har köpts ut har fått lön för att kunna klara sig tills de har hittat en annan arbetsplats.  

 

 

5.5  Skillnader mellan vårdenhetschefers och medarbetares syn på 

konflikter 

 

Man kan utifrån intervjuerna se att det inte finns några skillnader mellan vårdenhetschefer 

och medarbetare som grupper, utan mer mellan individer oavsett var i hierarkin de befinner 

sig. De flesta respondenter ansåg att konflikter är oenigheter, att man är oense, har olika 

åsikter och inte kan jobba tillsammans. Andra respondenter tyckte att oenigheter inte kunde 

kallas konflikter utan att de är något djupare som kräver mer tid och energi av de 

inblandade. De flesta respondenter var positiva till konflikter och ansåg att de kan utveckla 

såväl individ som organisation, om man hanterar de på rätt sätt. Detta gäller speciellt 

vårdenhetscheferna. Dock finns samtidigt en viss konflikträdsla hos båda grupperna; det 

pratades mycket om hur man undviker dem, även om ingen direkt använde uttrycket 

”undvika”. 

 

5.6  Skillnader mellan vårdenhetschefers och medarbetares 

konflikthantering 

 

Här finns det både likheter och skillnader mellan grupperna. En skillnad mellan chefers och 

medarbetares hantering är att cheferna bär ansvaret för hela personalen på avdelningen, och 

kan omplacera och köpa ut personal om de anser att situationen mellan de inblandade 

parterna inte går att lösa. Den mest framstående likheten vi kunde se var att ha samtal när en 

konflikt uppstår. 

 

Såväl chefer som medarbetare ansåg att man måste granska sig själv gällande hur man tar till 

sig konflikter, lyssna mycket, respektera andras åsikter och inte direkt lägga felet på andra 

individer; till exempel Ingrid menade att det kan vara fel på organisationen. De flesta ansåg 

att man måste ta tag i det från början och ta reda på den riktiga orsaken till konflikten. Dock 
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kan man se att de samtidigt inte ville ha några konflikter och helst låter medarbetarna lösa 

dem själva. Här kommer ännu en skillnad mellan vårdenhetscheferna och medarbetarna 

fram; medarbetarna talade mycket om att ha samtal om problemen och inget om att 

överlämna till cheferna, medan vårdenhetscheferna helst inte tar åt sig medarbetarnas 

konflikter, som till exempel Lisa uttryckte det, eller att de går in i konflikten när den har 

blivit ett personalärende. 

 

5.7  Hur medarbetarna ser på sina chefers sätt att hantera konflikter 

 

De flesta medarbetare hade en positiv syn på sina vårdenhetschefers sätt att hantera 

konflikter. Maria, Cristina, Sara och Rebecca ansåg alla tre att deras chefer är bra på att 

hantera konflikter, då de berättade att cheferna är rakt på sak, lyhörda och tydliga i sin 

kommunikation för att undvika missuppfattningar. Cristina berättade att hennes chef brukar 

ha arbetsplatsträffar, APT, för att reda ut saker och ting som är oklara, och ibland tar hon in 

en tredje part, antingen en präst som finns på sjukhuset och talar om konflikter ur ett mer 

andligt perspektiv, eller företagshälsovården som är mer specialiserad på konfliktområdet. 

 

Däremot var Charlotte mer kritisk till sin chefs konflikthantering, till skillnad från de andra 

respondenterna. Hon berättade att hon ansåg att chefen å ena sidan hanterar konflikter bra då 

hon tar upp saker till ytan så att man kan klara ut dem, medan hon å andra sidan ansåg att 

hon inte riktigt kan lita på henne, och att hon ”snackar bort” problem: 

 

”…ibland tror jag hon säger en sak och gör en annan…hon tar tag i sakerna, men kanske 

inte lyckas”. 

 

 

5.8  Hur vårdenhetscheferna ser på deras medarbetares sätt att hantera 

konflikter 

 

De flesta vårdenhetschefer ansåg att deras medarbetare inte är särskilt bra på att hantera 

konflikter, då de agerar på ett ”omoget” sätt. Vi hörde av bland annat Lisa att vissa av 

hennes medarbetare går ifrån jobbet en dag, är jätteledsna hemma, sjukskriver sig därefter i 

en vecka och kommer sedan tillbaka, vilket Lisa inte ansåg vara ett sätt att hantera konflikter 

på eftersom man inte löser något. Vidare berättade Ingrid och Emma att det hos deras 

medarbetare kan skapas konflikter där det blir personligt och att ingripa blir ett måste för att 

lyfta det verkliga problemet till ytan. Exempelvis Ingrid menade att det inte finns någon 

människa som med avsikt är elak mot andra, och menade att det är något som människor 

måste förstå, så att man kan resonera kring saker och ting på ett ”vuxet” sätt. Men att olika 

åsikter är nyttiga för arbetsplatsens utveckling. Även Emma ansåg att det ibland är 

”dagisnivå” på hennes medarbetares sätt att hantera eventuella konflikter. Hon menade att 

detta beror på att man idag oftare ser på meningsskiljaktigheter som konflikter samt att man 

borde kunna lösa dessa själva utan att blanda in någon chef, och akta sig för att kalla 

meningsskiljaktigheter för konflikter. 

 

”Det kommer kanske någon ibland, eller ringer… Lite skvaller om vem som gjorde si och 

vem som sa så…Skvaller, istället för att lösa det själva. Det är så ibland, och man undrar 

ibland om vi är vuxna”. 

 

Vi kunde alltså se att de flesta av cheferna som vi intervjuade inte var nöjda med hur deras 

medarbetare tar åt sig och hanterar konflikter. Däremot var Anita nöjd och ansåg att de är 

”duktiga”. Hon ansåg att det är på olika sätt som de hanterar konflikter, men att många är 
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väldigt duktiga eftersom de lyfter frågan med en gång och pratar med varandra.  Dock 

trodde hon att vissa är rädda för konflikter, det vill säga rädda för att såra och skada andra 

och vågar därför inte lyfta problemet och prata med varandra. Detta menade hon är det 

svåraste för dem som är rädda, de tror att situationen ska bli värre, men det blir den 

egentligen inte. De allra flesta har svårt för konflikter, men är ändå bra på att hantera och 

lösa dem, berättade Anita. 

 

6. RESULTATDISKUSSION 

 

Syftet med vår studie var att jämföra några vårdenhetschefer med medarbetare på ett 

västsvenskt sjukhus vad gäller synen på konflikter och hur de hanterar dessa, det vill säga 

vilka metoder/strategier de använder sig av och hur dessa eventuellt skiljer sig åt mellan 
grupperna. Vi fokuserade på interpersonella konflikter. Frågeställningarna var: 

1. Hur ser vårdenhetschefer respektive medarbetare på konflikter? 

2. Skiljer sig synen på konflikter mellan chefer och deras medarbetare? På vilket sätt? 

3. Vilka roller intar vårdenhetschefer respektive medarbetare vid konflikter?  

4. Skiljer sig sätten att hantera konflikter? På vilket sätt i så fall? 

 

 

6.1  Vårdenhetschefers och medarbetares syn på konflikter 

 

Vi har kommit fram till att vårdenhetscheferna och medarbetarna hade en väldigt likartad 

syn på konflikter, vilket har gjort det svårt att hitta några skillnader. Vi kunde av resultatet 

se att de flesta respondenter, såväl chefer som medarbetare, definierade konflikter som 

oenigheter, innebärande att man inte kan komma överens om något och hitta en gemensam 

lösning. Oenigheten är en enligt Ekeland (2004) en kall konflikt, som inte påverkar de 

inblandade individernas känslor direkt utan handlar mer om olika intressen som de 

inblandade inte lyckas sammanföra för att båda parter ska vara nöjda. Däremot skulle man 

kunna tolka respondenternas sätt att berätta om konflikter som att de var varma, det vill säga 

att de direkt påverkade de inblandade parternas känslor (Ekeland, 2004:68). De kalla 

konflikterna som respondenterna har beskrivit, dvs. oenigheterna, skulle lätt kunna övergå 

till varma, djupare konflikter genom att man förstorar till exempel skillnader i åsikter.  

 

Larsen (1999) har en modell som vi har beskrivit under teorikapitlet, som behandlar 

latenta/möjliga konflikter, kognitiva konflikter och affektiva konflikter. En kall, latent 

konflikt, skulle kunna övergå till en varm, affektiv konflikt där bl.a. kränkning kan bli en 

konsekvens, såsom respondenten Lisa ansåg kunde vara en stor konfliktkälla. Just skillnader 

i personlighet och åsikter var en vanlig konfliktkälla som respondenterna uttryckte sig om, 

vilket är något som får stöd av Ekeland (2004). Skillnaderna behöver enligt Ekeland (2004)  

inte skapa konflikter. Han menar att det beror på hur man tolkar dem. Om man exempelvis 

ser att det finns en viss skillnad i sättet att arbeta mellan en själv och en annan person när 

man arbetar ihop, accepterar man då dennes sätt eller gör man det till ett problem? Ser man 

till vissa av respondenternas uttalanden är det viktigt att gå tillbaka till sig själv och granska 

sina tankar och känslor, såsom några av våra respondenter uttryckte sig. Flertalet av våra 

respondenter var medvetna om skillnader hos människors personligheter och arbetssätt, och 

ansåg att man skulle tänka till en extra gång innan man kan säga att en eventuell skillnad är 

ett problem och se det som en konflikt. Däremot menade respondenten Rebecca att om man 

definitivt känner att ens egna arbetssätt inte samstämmer med motpartens och att man 

absolut inte fungerar ihop, då ska man ta upp detta och inte ”gömma det under madrassen”. 

Om man undviker att ta upp och hantera en konflikt kan de komma upp senare och kanske 
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bli värre (Ekeland,2004:88-89). Detta gäller även när man inte kan komma överens; man ska 

inte förtränga detta utan prata om det. Men då ska man tänka på att inte göra det till en 

affektiv konflikt, utan hålla sig på den kognitiva nivån; känslorna får inte finnas med till den 

grad att man attackerar varandra, menar Ekeland (2004:68). Då kan man diskutera på ett mer 

”vuxet” sätt, vilket respondenten Anita ansåg var viktigt för att något bra ska komma ur 

konflikten. Respondenten Sara uttryckte sig om detta då hon menade att alla människor är 

olika skapta och att det därför uppstår konflikter. Vidare menade Sara att man inte ska vara 

rädd för konflikter såvida de inte blir aggressiva. Man skulle kunna se Saras uttalande om att 

alla individer är olika som relevant; vi har inte allihop samma bakgrund med likadana 

uppfattningar om saker och ting, därför skapas meningsskiljaktigheter och ibland blir dessa 

till konflikter om man inte kan behärska sig. Om man ser till Larsens (1999) modell om 

olika konflikttyper, kan man se att när man börjar attackera motparten övergår den till en 

affektiv konflikt och slutar inte bra (Larsen, 1999:24). Vi tror däremot att man inte ska 

känna rädsla över att säga sin sak, men man ska göra det på rätt sätt och se till att inte kränka 
någon. 

 

Ekeland (2004) skriver att konflikter inte behöver vara negativa; allt beror på hur man 

hanterar dem. Vi ska inte gå in på hanteringen i detta stycke, men gränsen mellan syn och 

hantering är liten, de går in i varandra. Ekeland (2004) menar att konflikter kan vara 

utvecklande för både individ och organisation om alla kan behärska sig i en diskussion och 

inte bli alldeles för arga. Vi tror liksom flertalet av våra respondenter att man inte ska 

”gömma saker under madrassen”, såsom Rebecca uttryckte det, och vara rädd för att säga 

vad man känner. Det skulle till sist kunna komma något bra ur det. En annan respondent, 

Anita, ansåg också att konflikter kan leda till något positivt för både individ och 

organisation. Vi tror att parter som är oeniga i en fråga också kan bidra med nya idéer och 

påverka varandras synsätt på en viss sak som båda tycker är viktig. Även Riekkola (2008) 

skriver att konflikter bör hållas på en sådan nivå som senare kan ge ett positivt resultat. De 
ska alltså försöka hanteras konstruktivt. 

 

Det vi har sett hos våra respondenter är att de har en så att säga hälsosam syn på konflikter. 

Vi har inte sett några reaktioner på att konflikter skulle vara något negativt för alla 

inblandade, vilket vi inte tror är ovanligt. En annan sak vi har tänkt på medan vi har skrivit 

denna del av diskussionen är att vi bara har intervjuat kvinnor. Vi nämnde i inledningen att 

vi har förförståelsen om att kvinnodominerade arbetsplatser ofta har konflikter, och detta 

visade sig inte stämma fullt ut. Respondenterna pratade mer om småproblem. Men de små 

problemen tyckte respondenterna är nödvändiga för att utvecklas, det tyckte både 

vårdenhetschefer och medarbetare. Detta stöds även av tidigare forskning, bland annat av 

Rahim (2002). Han skriver att det är viktigt att upprätthålla sådana konflikter som bidrar till 

lärande och framgång. Dock har vi blivit förvirrade av begreppet konflikt då respondenterna 

ibland har definierat konflikter som oenigheter, och ibland som djupare problem. Oenigheter 

i sig behöver inte vara konflikter, men om de växer till den grad att de blir svårlösliga, dvs. 

djupare, skulle dem kunna ses som konflikter. Däremot måste det inte nödvändigtvis vara så 

att konflikter alltid är negativa. De kan vara både positiva och utvecklande, såsom Rahim 

(2002) och flera av respondenterna menar, men detta skulle kunna bero på hur man hanterar 
dem och när man tar tag i dem. 

 

Man kan alltså se att skillnaden i synsätt på konflikter mellan vårdenhetschefer och 

medarbetare är knapp, inte alls märkbar. Det fanns skillnader mellan alla respondenterna 

som individer, oberoende av yrke och hierarkisk position. En övervägande del såg konflikter 

som oenigheter och olika åsikter, medan andra tyckte att det inte är en konflikt om det inte 

rör sig om något djupare där man t.ex. kränker varandra, inte har respekt för varandra eller 
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inte alls kan arbeta ihop. Att skillnaden i synsätt på konflikter mellan vårdenhetschefer och 

medarbetare knappt finns motsäger vår förförståelse om att det finns skillnader.  

Vi kunde se att varken vårdenhetschefer eller medarbetare verkade vara rädda för att tala om 

konflikter. Även om vissa även såg små oenigheter som konflikter så ryggade ingen tillbaka 

när vi ställde frågor kring detta ämne. 

 

6.2  Vårdenhetschefers och medarbetares strategier för hantering av konflikter 

 
Även om synen på konflikter i stort sett är lika så skiljer sig strategierna (innefattar både 

roller och stilar) för konflikthantering delvis åt mellan grupperna.                                                                                                  

Vi har utifrån vårt resultat sett att det finns både likheter och skillnader mellan 

vårdenhetschefers respektive medarbetares sätt att hantera konflikter och vilken roll de intar 

vid dessa situationer. Samtliga av våra respondenter som är medarbetare ansåg att samtal är 

det bästa sättet att hantera konflikter. De sade sig lyssna och att de försöker få fram det 

verkliga problemet. Respondenterna betonade att de delger sin åsikt i en fråga, för att klara 

ut det egna perspektivet så att motparten ska förstå. En del betonade också att det är viktigt 

att tänka till innan man ser ett störande moment som en konflikt, dvs. att gå tillbaka till sig 

själv och fråga sig om det som motparten har sagt eller gjort verkligen är så irriterande för 

en själv, eller är något mer bagatellartat. Detta sätt kan kopplas till Ekstams (2004) modell. 

De flesta medarbetarna verkar använda sig av en samverkande stil, dvs. att de vill gå in 

djupare i konflikten och hitta orsaken; både hos sig själva och hos motparten genom att 

lyssna på honom eller henne. Däremot skulle det som respondenterna berättade kunna vara 

på en diskursiv nivå, medan vi inte kan veta med säkerhet hur de gör i praktiken (Argyris, 

1974:6-7). Detta skulle kunna tolkas som att de väljer sina tillfällen; om det är en större 

oenighet tror vi att de tar upp den till ytan, är det mindre oenigheter det gäller så tror vi att 
de helst håller sig utanför, dvs. att de intar en mer undvikande roll. 

 

När det gäller konflikter där medarbetarna själva inte är inblandade, men blir kallade till att 

medla, så håller de sig gärna neutrala för att inte blåsa upp situationen ännu mer. I vissa 

situationer går de dock inte in har vi märkt; precis som i oenigheter de själva har del i så 

tänker de efter om det är värt att gå in i problemet eller om det är en småsak som parterna 

egentligen kan lösa själva. Däremot har vi sett att de flesta gärna tar in en tredje part som 

kan hjälpa till vid meningsskiljaktigheter, vilken är den vanligaste definitionen av konflikt 

hos medarbetarna, eller att de skjuter upp problemet till chefen. Att ta in en tredje part, 

vilken kan vara t.ex. en annan medarbetare, ser vi delvis som en samverkande metod och 

delvis som en konkurrerande (Ekstam, 2004: 85-87). Den samverkande delen tror vi ligger i 

att de gärna vill lösa problemet men inte orkar fullt ut, och den konkurrerande delen i att 

ingen av dem vill ge upp sin ståndpunkt, och tar därför in en tredje part, vilken de hoppas 

kan säga vem som han/hon tycker har rätt eller fel. När de skjuter upp problemet till chefen 

ser de det kanske som en stor konflikt, även om den kanske inte är det, och hoppas att 

chefen ska hitta en lösning åt dem.  

 

Cheferna menar att de intar sin roll beroende på hur problemsituationen ser ut, och om de 

själva verkligen definierar det aktuella problemet som en konflikt. Chefer ser inte 

meningsskiljaktigheter/oenigheter som konflikter, och kanske därför inte alltid tycker att det 

är nödvändigt att ta tag i problemet. De anser att medarbetarna ska kunna lösa det själva. 

Däremot skulle man kunna fundera över om cheferna verkligen är medvetna om vad 

problemet handlar om, eftersom de oftast inte ser konflikterna med egna ögon? I sådana fall 

kan det vara en orsak till att de ser medarbetarnas meningsskiljaktigheter som bagateller, 

eftersom de inte är insatta i problemet. Om de ser att meningsskiljaktigheterna börjar gå 
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överstyr säger dem sig ta sig an problemet, men vill helst att medarbetarna försöker lösa de 

på egen hand först. Detta skulle man kunna se som å ena sidan en undvikande stil, eftersom 

de helst vill ha en problemfri arbetsplats, och å andra sidan som en samverkande stil då de 

trots allt tar till sig konflikten om den har gått för långt och försöker lösa den på något sätt 

(Ekstam, 2004:86-87,88-89). Däremot kan de inte undvika konflikter, och som respondenten 

Lisa uttryckte det; som chef vill man inte ha konflikter, men de måste inte alltid vara dåliga, 

de kan vara utvecklande också. Man bör inte vara rädd för att ta upp dem och försöka 

hantera dem, eftersom det skulle kunna komma fram något bra ur dem såsom flera av våra 

respondenter menar. Om parterna kan diskutera en fråga på ett sätt så att ingen blir kränkt, 

skulle det kunna leda till en positiv förändring för arbetsplatsen och gynna alla på 
arbetsplatsen, inklusive chefen (denna behöver då inte tänka på till exempel omplaceringar).  

 

Chefen Ingrid menar att det beror mycket på en själv, vilken inställning man har till 

problemet och att det är genom att förstå sin inställning som man kan avgöra om konflikten 

får ett positivt eller negativt slut. Även Maria anser att det är viktigt att först gå tillbaka till 

sig själv och förstå vilken inställning man har till konflikten och om orsaken till den 

verkligen är så viktig. De är alltså i första hand försiktiga när meningsskiljaktigheter uppstår 

och väljer att helst tänka efter för att inte blåsa upp problemet. Men om de märker att det blir 

större så försöker de samarbeta med motparten, eller medla om det gäller andra individers 

konflikter. När man hanterar problem på detta sätt skulle resultatet kunna bli att den latenta 

konflikten inte blir mer än kognitiv, eftersom man med en sådan metod ser till att alla ska ha 

det bra. Dessutom kan en kognitiv konflikt sluta bra enligt Larsen (1999), om den hanteras 

på rätt sätt (Larsen, 1999:10). Nya synsätt kommer då fram då det finns en stor chans att de 

inblandade utvecklas både som personer och i sitt arbete. Det kanske kommer fram en åsikt 

som visar sig stämma och t.ex. kan hjälpa till att förbättra något som medarbetare och/eller 

chefer har tyckt behöver förbättras. Undviker man däremot, eller konkurrerar, blir den lätt 

affektiv, eftersom man inte kommunicerar och tar till sunt förnuft, vilket skapar 

missförstånd och kan dra in många känslor (Larsen, 1999:24). 

 

Almost m.fl. (2010) menar att en konflikt bör reduceras för att inte påverka, i hennes fall 

sjuksköterskors välmående, men att själva hanteringen kanske inte påverkar konflikternas 

negativa inverkan på bl.a. stressen i arbetet. Däremot menar hon att det är bra för 

sjuksköterskorna att lära sig olika strategier som samverkan och anpassning, eftersom detta 

kan hjälpa dem att må bättre i arbetet. Detta skulle kunna även kunna gälla andra yrken inom 

vården samt andra sektorer. När man kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt gör man 

det lättare för sig själv och för motparten att komma vidare och hitta en gemensam lösning. 

Samarbete mellan alla parter på en arbetsplats skulle kunna skapa en positiv stämning på 

arbetsplatsen där alla mår bra. 

 

Även Rahim (2002) menar att man bör reducera konflikter av destruktiv art och att 

individerna i organisationen ska veta hur man hanterar interpersonella konflikter och 

konflikter på gruppnivå på det sätt som passar situationen. Vidare skriver han att konflikter 

som kan gynna organisationen bör upprätthållas. I vårt resultat har det visat sig att våra 

respondenter tänker till innan de går in i konflikter och hanterar dem på ett visst sätt 

beroende på situationen. Rahim skriver även att det är avgörande vilken typ av ledare som 

leder en avdelning. Detta återfinns i vårt resultat då exempelvis Ingrid verkar ha en positiv 

inställning till konflikter och verkar veta hur man hanterar dem konstruktivt. Har en 

avdelning en sådan ledare påverkas kanske även medarbetarna positivt av dennes synsätt 

och hantering. Dock kan inte vi med säkerhet veta hur vårdenhetscheferna i praktiken 

hanterar konflikter då vi bara har fått en bild av hanteringen, på ett diskursivt plan 
(Argyris,1974:6-7). 
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Enligt Almost (2006) är konflikter oundvikliga p.g.a. olika typer av skillnader såsom åsikter, 

behov m.m. (enligt Almost väldigt vanligt i sjukvårdsmiljöer), och att man först och främst 

måste veta orsaken till en konflikt och hur den påverkar stämningen bland sjuksköterskorna 

för att veta hur den ska hantera, vilket också våra resultat visar. Respondenterna verkade 

vara väldigt medvetna om detta genom att lyfta fram samtal för att få veta var problemet 

kunde ligga och därefter hitta ett sätt att lösa det. Medarbetare som inte mår bra kan få svårt 

att bemöta patienterna på ett trevligt sätt i lika stor utsträckning som när det råder en mer 

harmonisk tillvaro på arbetsplatsen (Almost, 2006). 

 

Man kan säga att alla på arbetsplatsen är beroende av varandra. Om arbetet ska fungera och 

organisationen utvecklas behöver alla parter samarbeta. Detta innebär att alla på ett eller 

annat sätt har makt över varandra (Ekeland, 2004:79). Ekeland (2004:75) menar att det finns 

intresseolikheter och reella motsättningar, där den första innebär att alla vill olika, medan 

reella motsättningar innebär att alla är beroende av varandra för arbetsplatsens överlevnad. 

Detta gäller speciellt i sjukvårdsmiljöer; exempelvis två sjuksköterskor kan vara oense om 

hur man ska ta hand om en viss patient, men måste enas för att inte oenigheten ska gå ut 

över patienten. Detta kan tolkas som att det är viktigt för att sjukhuset inte ska få dålig kritik 

och sjuksköterskorna få behålla sina jobb. Även Larsen (1999) skriver att makt har sin grund 

i ett beroendeförhållande mellan individer. Exempelvis vårdenhetschefer och medarbetare är 

beroende av varandra; medarbetarna behöver sina jobb och cheferna måste tänka på att ha 

tillräckligt mycket personal som kan ta hand om patienter och för att organisationen ska 

kunna rulla. En annan sak vad gäller beroende och makt är omplaceringar och 

sjukskrivningar. Det kanske är av betydelse var man befinner sig i den hierarkiska 

pyramiden, dvs. att detta påverkar hur man hanterar konflikter. Nationalencyklopedins 

(2011) definition om hierarkiska organisationer innebär en tydlig över- och underordning. 

Utifrån denna definition kan sjukhuset tolkas som en hierarkisk organisation: det finns en 

verksamhetschef, det vill säga organisationens högsta chef, därefter kommer cheferna på 

mellannivå (vårdenhetscheferna) och slutligen medarbetarna. Vårdenhetscheferna berättade 

att de ibland måste omplacera medarbetarna för att de inte fungerar ihop; därför är 

medarbetarna beroende av cheferna. De måste se till att inte göra fler misstag för att inte 

riskera att cheferna till slut säger upp dem eller t.o.m. köper ut dem. Detta tror vi också kan 

skapa en rädsla hos medarbetarna att säga sin mening. Men även cheferna kan vara beroende 

av medarbetarna. Såsom vi skrev tidigare i detta stycke måste vårdenhetscheferna ha 

tillräckligt med personal för att allting ska fungera med patienter m.m. Men om 

medarbetarna känner sig illa till mods p.g.a. konflikter som man inte gör något åt, då kan de 

sjukskriva sig som ett sätt att göra uppror. I ett sådant fall kan cheferna få problem med bl.a. 

personalstyrka.                                                              

 
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att både medarbetare och vårdenhetschefer 

säger sig hantera konflikter på ideala sätt såsom att tag i dem i god tid, lyssna, diskutera, 

lyfta det verkliga problemet osv. Det vi har uppfattat av intervjuerna med 

vårdenhetscheferna är att de verkar vänta med att hantera sina medarbetares konflikter till 

dess att de har gått för långt, och kan då bli tvungna att omplacera. Medarbetarna säger sig 

kommunicera tydligt med varandra för att reda ut eventuella missförstånd, men vi vet inte 

om de i verkligheten tar tag i konflikterna i tid och på rätt sätt såsom de har berättat. 
Samtidigt saknar dem kanske stöd av sina chefer i form av ”öppna dörrar” och lyhördhet.  
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6.3  Vårdenhetschefers respektive medarbetares syn på varandras konflikthantering 

 
Det har i resultatet tydligt framkommit att vårdenhetscheferna och medarbetarna har väldigt 

olika uppfattningar om varandras sätt att hantera konflikter. Medarbetarna verkar för det 

mesta vara mer positiva till sina chefers hantering än vad cheferna är till sina medarbetares 

hantering. Vad gäller medarbetarnas tankar om cheferna har vi sett att de ser upp till sina 

chefer och att de vet hur man hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. De flesta 

medarbetare uppgav att deras chefer är väldigt bra på att lyssna och prata, att de är väldigt 

rakt på sak och ibland kan ta in en tredje part som en extra medlare. Däremot kunde man se 

att Charlotte inte litade på sin chef så som de andra respondenterna; hon ansåg att chefen 

ibland säger en sak och gör en annan, vilket kan kopplas till Argyris (1974) espoused theory 

och theory in use. Argyris menar att man som individ kan uttrycka sig om att man gör något 

på ett visst sätt medan man därefter gör något annat än det som man har sagt. Det kan tolkas 

som att Charlottes chef gör just detta.  

 

Det intressanta var att cheferna nästan inte alls hade samma tankar om sina medarbetares 

hantering; de var mer negativa. Enligt cheferna är inte deras medarbetare speciellt bra på att 

hantera sina konflikter, utan att de bland annat skvallrar till cheferna via telefon istället för 

att diskutera det själva, och att de väntar sig att cheferna ska lösa deras knutar. Skvaller 

verkar utifrån vårt resultat inte vara ett konstruktivt sätt att hantera konflikter på eftersom 

det kan skapa missförstånd. Vi tolkar detta som att cheferna anser att medarbetarna ska 

kunna lösa problem de har med varandra på egen hand, såvida de inte är alltför 

problematiska. Samtidigt skulle man kunna se det som att chefer inte bör undvika konflikter; 

i deras öron kanske det låter som en onödig meningsskiljaktighet (de har kanske inte sett 

konflikten med egna ögon), medan det för medarbetarna kan vara ett större problem som 

börjar bli jobbigt att handskas med på egen hand. Då bör chefen gripa in eftersom ansvaret 

för avdelningen och dess personal ligger på just chefen. Hendel, Fish & Galon (2005) menar 

att vårdenhetschefer först och främst bör ta reda på konfliktens orsak, alltså ta till sig 

problemet, och sedan avgöra hur den ska hanteras. Det vi har tolkat utifrån vårt resultat är att 

cheferna intar en mer undvikande roll och väntar med att ta tag i eventuella konflikter. 

 

Något som chefen Lisa berättade om sina medarbetares konflikthantering var att de kunde gå 

hem från jobbet tidigare och sedan sjukskriva sig en vecka. En sådan undvikande stil kan 

istället göra situationen värre eftersom själva problemet kommer att finnas kvar när den/de 

sjukskrivna är tillbaka på arbetsplatsen (Larsen, 1999:88-89). Om man inte kommunicerar 

och reder ut problemet kan bara fler och fler missuppfattningar skapas och irritationen kan 

växa sig till en mer affektiv typ av konflikt (Larsen,1999:24,33). Vidare menar cheferna att 

deras medarbetare inte kan kommunicera på ett vuxet sätt; chefen Ingrid ansåg att det var 

”dagisnivå” på hennes medarbetare och att man ibland undrar om det är vuxna människor 

på arbetsplatsen. Detta menade hon beror på att det bland annat skvallras. Lisa berättelse om 

sjukskrivningarna kan också ses som något barnsligt, men vi tror att det beror på hur långt 

konflikten har gått. Det kanske kan vara så att det har varit så jobbigt för de inblandade 

parterna att de inte orkar mer på egen hand, och ser att ingen griper in? Ibland framkommer 

det i resultatet att cheferna verkar undvika konflikter. Det är förståeligt om de inte vill ha 

konflikter på arbetsplatsen för harmonins skull, men vi tror inte att konflikter går att undvika 

och det är inte kanske inte är bra att vara helt och hållet utan konflikter. Rahim (2002) menar 

att konflikter ska reduceras, elimineras, undvikas eller upprätthållas beroende på typ av 

konflikt och sammanhanget som den utspelar sig i. Konflikter kan vara bra för 

organisationen. Detta leder oss till ännu en tanke; cheferna säger att de tycker att konflikter 

är nödvändiga och utvecklande, men i praktiken använder dem kanske undvikande 

strategier. Detta är ännu ett exempel på Argyris (1974) teori om vad man säger och vad man 
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faktiskt gör. Men detta måste inte nödvändigtvis gälla endast cheferna. Medarbetarna 

berättade under intervjuerna att de hanterar konflikter på sätt som verkar, såsom att diskutera 

och lyssna medan vårdenhetscheferna berättar att de gör annat, såsom sjukskrivning och 

skvaller. Utifrån vår tolkning av resultatet skulle det kunna finnas mycket som 
vårdenhetscheferna och medarbetarna skulle kunna lära av varandra. 

 

6.4  Slutsats 

 
Vad gäller synen har vi kommit fram till att både medarbetare och vårdenhetschefer hade 

samma syn på konfliktbegreppet, med vissa avvikande åsikter. Det kom fram att främst 

oenigheter och meningsskiljaktigheter sågs som konflikter, dock menade vissa att konflikter 

handlar om något djupare. Samtliga respondenter ur båda grupperna menade att konflikter är 

positiva och utvecklande för både individ och organisation. Dock kunde man se, efter att ha 

gått igenom intervjuerna noga, att dessa utsagor var så att säga ”fina ord”. Det förekommer 

möjligtvis undvikande stilar i både chefs- och medarbetargruppen.                                                                                          

 

Vad gäller konflikthanteringen förekom vissa skillnader mellan grupperna. 

Vårdenhetscheferna talade mycket om att de lyssnar och lyfter upp eventuella problem till 

ytan, men samtidigt verkar de överlåta allt ansvar på medarbetarna.  Medarbetarna säger sig 

gå tillbaka till sig själva innan de tar upp ett problem som de har med någon annan på 

arbetsplatsen, att de diskuterar och är rakt på sak. Men samtidigt verkar det som att de 

kanske inte vågar yttra sig helt ärligt av rädsla för att inte förvärra situationen, vilket skulle 

kunna bero på deras hierarkiska position i organisationen: de är kanske rädda för att säga 

något fel och att detta skulle kunna påverka deras anställning. Medarbetarna bör så långt det 

går försöka lösa sina konflikter själva, enligt vissa av cheferna. Men om en medarbetare 

kommer och ber om hjälp skulle orsaken kunna vara att konflikten har börjat bli mer 

påfrestande på honom/henne och motparten. I ett sådant fall tolkar vi det som att det skulle 

kunna vara lägligt för chefen att ta till sig detta och försöka medla i god tid, för att det inte 

ska gå för långt. Om cheferna hanterar konflikter på de ideala sätt som de har beskrivit och i 

god tid, varför går då vissa konflikter för långt med exempelvis sjukskrivningar från 

medarbetarnas sida? Cheferna beskrev detta som ett barnsligt beteende, men det skulle 

kunna röra sig om att de inblandade medarbetarna faktiskt mår dåligt och inte orkar mer. 

Efter sjukskrivningsperioden skulle omplacering kunna bli aktuell. Detta skulle kunna 
förebyggas genom att inte vänta på att konflikten förvärras. 

 

7. METODDISKUSSION 

 

Det första vi tänkte på i samband med metoden var våra intervjuer. Vi valde att använda oss 

av en kvalitativ metod, dvs. intervjua semistrukturerat. Vi ansåg att frågorna ofta gick in i 

varandra och att respondenterna kunde svara på kommande frågor innan vi hade ställt dem, 

vilket också var en orsak till att intervjuerna blev kortare. Ett annat problem vi hade var att 

det under en del av tiden i varje intervju talades om saker som kanske inte var inom ramen 

för vårt syfte, men vi fick trots detta bra intervjuer; vi fick en röd tråd genom hela arbetet. 

Vidare ansåg vi oss inte se något problem med att vi var två på intervjuerna eftersom 

respondenterna inte verkade visa några tecken på osäkerhet. Detsamma gällde att vi spelade 

in dem med diktafon. Vi såg inga tecken på osäkerhet, men vi kan tänka oss att vi kanske 

hade fått ärligare svar. Respondenterna kanske kände osäkerhet inombords utan att visa det. 

De hade kanske uttalat sig annorlunda om vi inte hade spelat in, vilket skulle kunna bero på 
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att de möjligtvis hade en rädsla över att någon av medarbetarna och/eller cheferna skulle få 

tag på det inspelade materialet. Detta kan ses som ett etiskt dilemma. Dock passade 

diktafonen oss väldigt bra då det gav oss mycket mer information än om vi bara hade 

antecknat. Vi anser däremot att vi kunde ha utvecklat vår intervjuguide mer, frågorna hade 

kunnat benas upp ytterligare för att få svar med fler detaljer om olika saker som var 

intressanta för denna studie. 

 

Vad gäller urvalet hade vi alltså endast kvinnor och en nästan lika fördelning mellan 

vårdenhetschefer och medarbetare. Det hade dock varit intressant att ha med män också för 

att kanske få andra perspektiv. Men vi är nöjda med vårt urval eftersom det gav oss bra 

information att bygga vår studie på. Det var intressant med de olika avdelningarna som var 

dominerade av kvinnor. 

 

Vidare anser vi att analysmetoden med ad-hoc underlättade arbetet för oss och gav oss 

väldigt mycket eftersom vi tog ut delar som vi tyckte var intressanta och gick tillbaka till 

helheten om vi inte förstod vissa delar (Kvale, 1997:184). Vi fick ut väldigt mycket av 

intervjuerna samtidigt som det inte tog oss lång tid att analysera. Dock menar vi inte att vi 

inte hade kunnat få ett bra resultat om vi hade valt någon annan analysmetod, men just ad-

hoc-metoden tyckte vi fungerade bra för oss. 

 

Slutligen tycker vi att det har gått väldigt bra att jobba alla tre tillsammans. Vi har alla tre 

olika personligheter och har i vissa fall haft olika åsikter om saker och ting, t.ex. tolkning, 

men vi lyckades ändå komma överens och hitta en gemensam plattform för att göra ett bra 

arbete. 

 

 

8.   FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

 

Vi kom i slutet av denna studie på att det hade varit väldigt intressant att göra en jämförelse 

mellan vårdenhetschefer och medarbetare där man tar med ålder som en central aspekt att 

undersöka. Vi tror att det kan skilja sig åt mellan olika generationer och hur de ser på och 

hanterar konflikter. 

En annan sak som vi har tänkt på är en jämförelse vad gäller syn på konflikter och 

konflikthantering mellan vårdenhetschefer och medarbetare, baserad på kön. Män och 

kvinnor kan ha olika syn på konflikter och även hantera olika. Det hade varit intressant om 

man kunde välja ut exempelvis tio respondenter, varav fem är chefer och fem är 

medarbetare. Inom varje grupp skulle man kunna dela upp så att det blir både män och 

kvinnor, och sedan jämföra. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

 

Inledande fråga, i syfte att få igång ett samtal samt att respondenten ska slappna av. 

 

- Berätta om din bakgrund (utbildning, tidigare arbeten). 

 

Huvudfrågor: samtliga frågor syftar till att få fram vad som ses som konflikter, 

konfliktkällor och konflikthanteringsstilar, samt hur vårdenhetschefer respektive 

medarbetare ser på varandras sätt att hantera konflikter. 

 

-Hur skulle du beskriva en konflikt? 

 

-Hur uppstår en konflikt, vad orsakar den? 

 

-Ser du konflikter som något dåligt eller som något som kan tillföra en positiv 

förändring? Varför är det dåligt?/ Varför är det bra? 

 

-Vilken roll intar du vid konflikter på din arbetsplats? 

 

-Vilken eller vilka metoder använder du vid konflikthantering? 

 

 

-Har ni fått omplacera någon anställd/chef p.g.a en konflikt som inte kunde 

lösas? Hur hanterades denna konflikt innan omplaceringen? 

 

-Har det hänt att någon har lämnat arbetsplatsen p.g.a en viss konflikt? Om ja, 

gjordes något  under själva konfliktperioden för att förhindra detta? Vad 

isåfall? 

 

-Om konflikten går för långt, tar du till några åtgärder för att förbättra 

situationen, och i så fall vilka? 

 

-Har det någon gång hänt att ni har varit tvungna att ta hjälp av någon utifrån? 

Om ja, berätta om den situationen. 

 

-Har ni något speciellt dokument, såsom en konflikthanteringsplan, för hur ni 

ska gå tillväga med konflikter? Om ja, hur följs den, om den följs 

överhuvudtaget? 

 

 

Till anställda: 

-Hur tycker du att din chef hanterar konflikter? Om han/hon gör det bra, varför 

  tycker  du så?/Om han/hon gör det dåligt, varför tycker du så? 

 

Till chefen: 

- Hur tycker du att dina medarbetare hanterar konflikter? Om de gör det bra,  

   varför tycker du så?/Om de gör det dåligt,varför tycker du så? 

 


