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Sammanfattning 
Det är naturligt att det uppstår konflikter bland människor som arbetar tillsammans, speciellt 

när de arbetar under stress och stora påfrestningar så som det ser ut i stora delar av dagens 

vård- och omsorgsorganisationer. Forskning visar att chefer använder 20–25 % av sin tid till 

att hantera konflikter. Vidare pekar forskning på vikten av att chefer har kompetens i 

konflikthantering och att chefer har svårt att använda sig av stödresurser på grund av 

uppdragets utformning men att det sociala stödet är avgörande för både chefens hälsa och ett 

gott ledarskap. Syftet med den här undersökningen är att bidra med kunskap kring vilka 

förutsättningar första linjens chefer har för att hantera konflikter i det dagliga vård-och 

omsorgsarbetet samt vilka strategier de använder. Vi har intervjuat sex inom äldrevården. 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i följande kategorier: 

(1) Strategier, (2) utmaningar och (3) kompetensutveckling. Resultatet visar att de intervjuade 

cheferna upplevde sig ensamma i sina yrkesroller, att tidsbristen är påtaglig både för 

konflikthanteringen och för att arbeta förebyggande, samt att de saknar kunskap kring 

konflikthantering i skilda kulturer.  Cheferna betonade vikten av att förhålla sig neutral, att 

agera skyndsamt och att inta en stödjande roll som särskilt viktiga förhållningssätt i 

konflikthantering. I resultatdiskussionen diskuteras problemet med att första linjens chefer har 

extremt höga krav på sig där de förväntas att vara stödjande och hantera skilda arbetsuppgifter 

trots bristande förutsättningar. Utifrån resultatet föreslår vi att arbetsgivaren inför mentorskap 

som ger chefen tillgång till ett bollplank för råd och yrkesrelaterade diskussioner. Vidare tror 

vi att reflektionsgrupper med reflektionsledare bör erbjudas minst en gång i månaden, där 

cheferna reflekterar över hur de bäst kan hantera sina utmaningar, men också kan utveckla sitt 

ledarskap och sin självkännedom.  

 

 

 

Nyckelord: chef, hållbarhet, konflikter, konflikthantering, ledarskap, strategier, stöd, 

äldreomsorg 
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Abstract  
It is no surprise that conflicts arise among people who work together, especially when they 

work under stress and great liability as it appears in large parts of today’s healthcare and care 

organizations. Research shows that managers spends 20-25% of their time managing 

conflicts. Although research emphasizes that social support is crucial for manager’s health 

and leaders abilities and they need competence in conflict management, managers have 

difficult using support resources due to the design of their assignment, The purpose of this 

study is to contribute with knowledge about the conditions experienced by managers in 

dealing with conflicts and what strategies they use. We interviewed six managers employed in 

the elderly care. Data was analyzed using qualitative content analysis. The analysis resulted in 

the following three categories: (1) Strategies, (2) challenges and (3) skills development. The 

results show that managers felt alone in their professional roles, that the lack of time was 

evident both for conflict management and for preventive work and that they lack knowledge 

about conflict management in different cultures. Managers emphasized the importance of 

neutral, to act quickly and to take a supportive role as being particularly important in conflict 

management. In the results discussion, the problem of extremely high demands in terms of 

expectations for managing a wide variety of work tasks while being supportive, despite the 

lack of acceptable prerequisites. Based on the results, we suggest that employers introduce a 

mentorship to give managers easy access to own sounding board for advice and professional 

discussions with. Furthermore, we believe that reflection groups with reflection leaders should 

be offered at least once a month where managers may how they can deal with their challenges 

in the best possible way, but also develop their leadership and self-awareness.  

 

 
Keywords: Conflicts, conflict management, elderly care, leadership, manager, strategies, 

support, sustainability. 
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INLEDNING 

Första linjens chefer har en betydande roll i konflikthantering i arbetslivet då det involverar 

arbetsrelationer som är grundläggande för att verksamheten ska fungera. För effektiv 

konflikthantering måste chefer ha grundläggande kunskaper i relationer och gruppdynamik 

(Johansen,2012) En studie av Thomas och Schmidt (1976) visade att första linjens chefer 

spenderar omkring 20–25 % av sin arbetstid på att lösa konflikter samt att arbetsuppgifter som 

berör konflikthantering ständigt ökar Samma studie betonade även vikten av att chefer har rätt 

kompetens för att kunna hantera olika problem som dyker upp i organisationen. Lundqvist 

(2013, s. 46) menar att även om socialt stöd är viktigt för de flesta människor i arbete och 

privatliv så kan sådana relationer vara mer komplicerade för chefer, dock har det sociala stödet 

påverkat såväl chefers hälsa som ledarskap.  

 

Första linjens chefer anses vara nyckelpersoner i förändringsarbete och hamnar därmed i 

korsdraget i de återkommande organisationsförändringar som genomförs. Yrkesrollen innebär 

att mellanchefer skall föra politikers och överordnades talan gentemot medarbetare och brukare, 

samtidigt som hen skall föra medarbetarnas och brukarnas talan uppåt i organisationen. Denna 

klämsits försvåras av att arbetsledarens uppdrag är att fungera som den sammanhållande länken 

mellan de olika parterna Detta gör att första linjens chefer riskerar att hamna i en 

lojalitetskonflikt (Wolmesjö, 2005, s. 34–36). Thelin och Wolmesjö (2014, s. 22) menar att 

första linjens chefskap bör främja god kommunikation mellan medarbetare på olika nivåer i 

organisationen. Däremot bör mellanchefen verka för att minska medarbetarnas kontextuella 

ansvar för dåliga arbetsvillkor och svåra beslut. Det vill säga för personal som inte har 

kompetens, befogenheter eller ersättning för att hantera konflikter mellan organisationens olika 

nivåer. Genom fokus på rolldefinition, rimlig arbetsbelastning och tydlighet i uppdraget kan 

första linjens chefer bidra med socialt stöd till sina underställda i svårare tider. Vidare menar 

författarna att det är av vikt av att kartlägga första linjens chefers sociala kontext i 

organisationen för att uppnå stabilitet, god hälsa och gott ledarskap bland medarbetare i denna 

grupp. I arbetsmiljöer som präglas av återkommande förändringar, kriser och besparingskrav 

behöver första linjens chefer extra handledning och kompetensutveckling i sin roll. Vidare 

pekar författarna på vikten av gott administrativt stöd och hjälp i de områden i vilka första 

linjens chefers kunskaper och erfarenheter är begränsade (ibid). Det är naturligt att det uppstår 

konflikter bland människor som arbetar tillsammans särskilt när de arbetar under stress och 

stora påfrestningar, vilket är fallet i stora delar av dagens vård- och omsorgsorganisationer 

(Greenberg & Baron, 2000). 
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BAKGRUND 

Det finns idag flera studier som har skildrat olika egenskaper och ledarskapsstrategier som en 

chef bör ha för att verksamheten ska lyckas och medarbetarna ska få en god arbetsmiljö. Det 

finns även många studier som belyser vilka resurser som saknas inom 

äldreomsorgsverksamheten. Men det finns hittills få studier som handlar om vilka 

förutsättningar chefer har inom verksamheten i form av stödresurser för att vara goda ledare 

och ha ett hållbart arbetsliv (Dellve, Andreasson, & Jutengren, 2013, Corin och Björk, 2017).  

 

Äldreomsorg  
Äldreomsorgen är en stor verksamhet och är en viktig faktor i ett välfärdssamhälle. Det är av 

oerhörd vikt att den fungerar och håller en god kvalité så att våra äldre får ett tryggt hem att 

leva i livets slutskede. Det finns stora utmaningar för verksamheten då omsorgstagarna har 

ökade förväntningar samt att antalet äldre ökar och livslängden blir längre. Detta ställer krav 

på chefer och medarbetare, dels att utöva sitt yrke korrekt och att utvecklas i yrket men även 

att bidra till att arbetsplatsen är attraktiv för att både medarbetare och chefer ska stanna kvar 

och verka inom yrket. För att möta dessa utmaningar är det viktigt att ge rätt verktyg till 

äldreomsorgens chefer, då de är betydelsefulla och nyckelfaktorn för att skapa en god 

arbetsmiljö (Dellve & Wolmesjö, 2016). Det finns en stor skildring över hur många 

underanställda äldreomsorgschefer har runt om i Sveriges kommuner. Det kan vara allt mellan 

30–90 underanställda. För att kunna bedriva ett gott ledarskap är det önskvärt med max 30 

underanställda (Socialstyrelsen, 2003). Under 1990-talet och första början av 2000-talet så 

skedde det stora förändringar då det genomfördes tre omfattande resurser Ädelreformen 

(1991:1150), Handikappreformen (1993:387) och Psykiatrireformen (1993/94:218). Syftet 

med dessa reformer var att öka samverkan mellan landsting och kommuner. Detta ledde till att 

offentliga aktörer inom äldreomsorgen ställdes under högre krav på effektivitet och kvalité 

samtidigt som de fick mindre ekonomiska medel att röra sig med. Första linjens chefers 

uppgift är att vara en del av organisationens styr och ledningssystem. Det gäller att från det 

politiska hållet att följa lagrum och genomföra uppgifter samtidigt som det hålls 

kostnadseffektivt. Sedan ska vårdtagare, medarbetare och anhöriga tillfredsställas. De ska 

bedriva en verksamhet av god yttre kvalité så att politiker och anhöriga blir nöjda och inre 

kvalité så att vårdtagare och medarbetare är nöjda. För att ledarskapet ska fungera är det 

viktigt att det ges tillräckligt med förutsättningar. Men ofta visas att de grundläggande 

förutsättningarna är skeva och verksamheterna består av hög arbetsbelastning, otillräckliga 

stödresurser och utvecklingsmöjligheter, otillräcklig tid för personal och 

verksamhetsutveckling mm (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Vården och omsorgen regleras främst under Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och till viss del 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Vidare verksamhet och chefsuppdrag regleras av 

arbetsmiljölagen (1977:1160) med arbetsmiljörättsliga föreskrifter samt lagstiftning för 

offentliga verksamheter såsom offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt 

förvaltningslag (1986:223).   
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Organisatoriska förutsättningar  
 

Corin och Björk (2017) på Göteborgs institut för stressmedicin menar att brister i organisation 

och ledning kan vara en stor orsak till stress och ohållbara arbetssituationer bland första 

linjers chefer i offentlig verksamhet och att det krävs mer forskning inom dessa områden. De 

menar att chefsarbetet, utöver dokumentation och rapportering, till stor del består av sociala 

interaktioner med medarbetarna. En stor del av chefsuppdraget består av problem relaterat till 

anställda, grupper eller individer som kännetecknas av konflikter, misstro, disciplinära 

åtgärder och komplicerade rehabiliteringsfall skapar höga känslomässiga krav, speciellt i 

arbete inom äldreomsorgen. Det sociala stödet som finns inom dessa verksamheter menar 

författarna är bristfälligt. Det saknas hjälp till första linjens chefer med till exempel 

avgränsning av chefsuppdraget, att fastställa kriterier för måluppfyllelse och stöd vid problem 

inom verksamheten. Brist på stödfunktioner från ledningen medgav att första linjens chefer la 

ner väldigt mycket övertidsarbete som ledde till stor stress och ohälsa (ibid).  

 

Wolmesjö (2005 s. 34) menar att äldreomsorgen är under ständig utveckling och ställs inför 

allt större utmaningar. Dessa utmaningar innebär bland annat ett ökat antal äldre som i större 

utsträckning är i behov av vård och omsorg. Fokus har skiftat från vård-och omsorgsuppgifter, 

till behovsutredningar, till arbetsledande chefsuppdrag med budget och verksamhetsansvar. 

Fokus har skiftat till högre brukarmedverkan och värdeskapande vård-och omsorg, samt   

anhörigstöd. Detta har resulterat i allt högre arbetstakt för chefer och medarbetare samt hög 

personalomsättning. Bemanningsfrågan blir därmed central, både i behov av rekrytering och 

som ett behov av att behålla hög kompetens inom området. För chefer inom den kommunala 

äldreomsorgen har arbetsinnehållet inneburit en ständig omvandling. För dessa chefer, som 

oftast är kvinnor har dessa förändringar inneburit ett ökat ansvar för verksamheten samt nya 

arbetsuppgifter. Från vård- och omsorgsuppgifter och behovsutredningar till en mer 

traditionell chefsbefattning med fokus på budget, verksamhet och personalansvar. 

Ansvarsfördelningen har därmed förändrats genom att fler arbetsuppgifter har delegerats från 

överordnade chefer till mellanchefer och de som utför det direkta vård- och omsorgsarbetet. 

Vidare menar Wolmesjö (2005, s. 34) att chefsrollen innefattas av att vara arbetsledare för 

människor som har skilda professioner, att vara expert inom sitt område, och att dessutom 

leda fler projekt parallellt. Första linjes chefer förväntas samordna olika individer och dessas 

kompetenser för att uppnå gemensamma mål. Problematiken som uppstår är att den så kallade 

mellanpositionen som chefen befinner sig i innebär att hen förväntas överbrygga 

kommunikationen mellan å ena sidan politiker och överordnade chefer och å den andra sidan 

underordnade medarbetare och brukare. Politikers och överordnades krav på besparingar och 

måluppfyllelse går i motsatsförhållande till medarbetarnas och brukarens krav på en flexiblare 

organisation och ökad delaktighet (Wolmesjö, 2005) Thelin och Wolmesjö, (2014, s.22) pekar 

i sin forskningsöversikt på vikten av att belysa första linjes chefers organisatoriska och sociala 

kontext för att främja stabilitet, god hälsa och hållbart arbete bland första linjes chefer. Vidare 

menar författarna att chefer bör erbjudas handledning och kompetensutveckling på grund av 

att arbetsmiljön präglas av bristande förutsägelser för att behålla god hälsa och hållbarhet hos 

första linjes chefer. Vidare menar forskarna att det administrativa stödet måste vara 

fungerande för att avlasta chefer i områden där kunskaperna är begränsade. Thelin och 

Wolmesjö (2014) föreslår vidare att stödsystem utvecklas i de områden där första linjes chefer 

har bristande kunskaper alternativt ta bort vissa arbetsuppgifter och begränsa 
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arbetsuppgifterna till det som är rimligt att uppnå inom första linjes chefers arbetstid. Det kan 

vara i form av ett lägre kontrollspann och rimligt antal arbetsområden (ibid). 

 

 

 

Konflikthantering 
Jordan (2012, s. 10) menar att konflikter kan innebära allt från trivialt “småtjafs” till stora 

dramatiska och livsavgörande konflikter som uppstår på arbetsplatsen. Han menar att det finns 

fördelar med att se konflikter som en naturlig del av livet och som något ofrånkomligt i all 

mänsklig samvaro. Författaren definierar konflikter som en interaktion mellan minst två 

parter, - där minst en av parterna har önskemål som hen inte kan släppa-upplever att dessa 

önskemål hindras av motparten. Vidare menar författaren att denna definition innebär att en 

konflikt uppstår först när minst en av parterna agerar för att försöka tillgodose sina blockerade 

behov. Det vill säga att det inte räcker att parterna enbart tycker illa om varandra för att det 

ska betraktas som en konflikt. Denna definition gäller även om en av de inblandade i 

konflikterna inte själva är medveten om konfliktens förekomst. Det räcker att en av parterna 

agerar utifrån en upplevelse av att de egna önskningarna blockeras av den andra (ibid).  

Jordan (2012, s.10) menar att de flesta som arbetar professionellt med konflikter betraktar det 

som naturligt och ofrånkomligt och inte sällan kan det vara ett positivt inslag i mänsklig 

samvaro, åtminstone om de hanteras på ett konstruktivt sätt. Vidare menar Jordan (2012, s.40) 

att den chef som agerar på sina känslor och låter omgivningen känna på dessa eller favoriserar 

viss personal gör detta på grund av svag självinsikt och medvetenhet om sina personliga jag-

processer. Att vara professionell i sin roll handlar dels om att vara väl införstådd i att den rollen 

man befinner sig i, dels om att ha god insikt i sin egen subjektivitet. Om dessa två insikter är i 

samklang med varandra kan individen på ett ansvarsfullt och reflekterande sätt hantera sina 

egna känslor, värderingar, och förutfattade meningar så att det inte inverkar negativt på den roll 

individen har i arbetslivet (ibid).  

 

Konflikter, menar Bolman och Deal (2015, s. 251) uppstår inte sällan i gränsområdet mellan 

skilda grupper och enheter. Kulturella konflikter sker i grupper med skilda värderingar, 

traditioner, åsikter och levnadsvanor. Liknande konflikter förekommer i organisationer som i 

samhället i övrigt. Utmaningen som chefen och organisationen befinner sig i är att hantera 

dessa konflikter som sker i olika gränsområden. Beroende på hur de hanteras kan konflikter 

innebära antingen utveckling och förlamning (ibid).  

 

Jordan (2012, s.7) menar att det inte finns några garantier för att den som har kunskap och 

färdigheter inom konflikthantering verkligen lyckas lösa alla konflikter som uppstår på ett för 

alla inblandade tillfredsställande sätt. Dock kan färdigheter i konflikthantering göra stor 

skillnad för utfallet. Genom att bygga och främja en robust samarbetskultur minskar risken för 

att konflikter får en destruktiv karaktär. Jordan (2012, s. 56) lyfter fram tre huvudsatser för 

konflikthantering. Dessa är dialog, förhandling och överkörning. Syftet med dialogen är att 

skapa ett möte för att gemensamt komma fram till en bra lösning. I dialogen använder sig inte 

chefen av sin formella makt, utan hoppas på att lösningen sker i dialogen. I förhandlingen 

diskuteras det fram en saklig och rimlig lösning. Känslor blandas inte in. Istället söker man en 

gemensam bild av hur problemet skall lösas. Överkörningen innebär att chefen använder sig 

av sin formella makt för att driva igenom en viss linje. Dialogen, om båda parter kommer 

fram till en gemensam lösning. brukar vara det mest hållbara alternativet. Skulle inte det 

fungera så är nästa alternativ att förhandla för att komma fram till en gemensam 
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överenskommelse i sakfrågan. Om ingen av dessa alternativ fungerar, först då bör 

överkörning användas för att åstadkomma en lösning på konflikten. I en ledarroll är det viktigt 

att hålla alla tre alternativ öppna, samt att redan från början klargöra att dialog eller 

förhandling är önskvärt, men att man kommer att behöva fatta ett ensidigt beslut om samtalen 

inte leder till en ömsesidig lösning. 

  

Dellve och Eriksson (2016, s. 26) definierar organisatoriska stödresurser: 

 

 Lättillgänglighet till administrativa funktioner. 

 Återkoppling från personalavdelning vid problem i arbetet. 

 Stödjande regler, policys och standarder i chefsrollen. 

 Uppdragstydlighet, ansvarsområde och befogenheter i uppdraget. 

 Tillräckliga ekonomiska förutsättningar. 

 Tydlighet från högre ledning vilken kvalitetsnivå som är acceptabla med rådande resurser. 

 Överordnad chef som stödjer i personalfrågor, problemlösning och visar verkligt intresse för 

att fullfölja chefsuppdraget. 

 Stöd från professionella experter och stödpersoner finns tillgängliga (ibid). 

 

Skagert, Dellve, Eklöf, Pousette och Ahlborg (2008) visar i sin forskning att chefer använder 

sig av olika strategier för att balansera kraven uppifrån i organisationen samtidigt som 

bibehållen tillit från överordnade och underordnade bland annat åstadkoms genom att chefen 

agerar som stötdämpare. Att leda i ständig förändring med bibehållet förtroende från både 

överordnade och medarbetare är en utmaning som kan vara belastande för chefer. För att 

lyckas med sitt uppdrag som chef, skall budget vara i balans, förväntat produktivitet skall 

uppnås samtidigt som det ska uppehållas en stabilitet i personalförsörjningen. Forskning visar 

att chefer upplever sig belastade av dessa uppgifter samtidigt som de upplever sig ha bristande 

stöd och förtroende från sina överordnade i organisationen (ibid).  

 

Dellve och Wikström, (2009, s.11) belyser i sin forskning att chefer vanligtvis upplever sig 

ensamma och isolerade i sina roller. Vidare menar de att socialt stöd är mycket viktigt för 

chefers stresshanteringsförmåga. Dock visar deras forskning att chefer upplever det riskfyllt 

att be om hjälp eftersom detta kan tolkas som en svaghet och därmed försvaga deras position 

som kompetenta och starka ledare. Vidare konstaterar Dellve och Wikström att cheferna hade 

bristande tilltro till HR som stödfunktion. Lundqvist (2013, s. 54) resonerar i linje med detta 

och menar att chefer kan ha svårt att utnyttja det psykosociala stödet i sitt arbete, även om det 

finns tillgängligt. Resurserna kan finnas tillgängliga, men chefers arbetsuppgifter kan 

förhindra dem att använda sig av stödresurserna Även Lundqvist menar att chefens kompetens 

kan ifrågasättas om de tar hjälp av stödfunktionerna, inte minst av överordnade.  

Lundqvist (2013 ss.43) har i sin avhandling konstaterat en koppling mellan chefers hälsa och 

den psykosociala arbetsmiljön. Vidare menar författaren att socialt kapital i form av stöd och 

återkoppling kunde verka förebyggande och hälsofrämjande för chefer. Vidare pekade 

forskningen på att uppskattning, upplevelse av kontroll, kollegialt stöd samt rollklarhet ökade 

förutsättningar för god hälsa och minskade riskerna för utbrändhet hos chefer. Vidare kunde 

kopplingar ses mellan chefers hälsa och ledarskap. Genom god hälsa bland chefer och goda 

sociala relationer främjas den goda psykosociala arbetsmiljön för chefer vilket också påverkar 

ledarskapet i positiv riktning. (ibid). 
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PROBLEMFORMULERING 

I dagens vård och omsorgsorganisationer består arbetsmiljön av stress och stora påfrestningar 

det leder till att det uppstår konflikter (Greenberg & Baron, 2000). Vi är intresserade av vilka 

strategier första linjens chefer använder sig av, och vilka förutsättningar de har för god 

konflikthantering bland omsorgspersonal för en hållbar arbetsmiljö. I den här undersökningen 

är vi intresserade av chefens upplevelse av stödet de får av arbetsgivaren i sitt uppdrag att 

hantera konflikter bland personalen. Det finns idag flera studier som har skildrat olika 

egenskaper och ledarskapsstrategier som en chef bör ha för att verksamheten ska lyckas och 

medarbetarna ska få en god arbetsmiljö. Men det finns hittills få studier som handlar om vilka 

förutsättningar chefer har inom verksamheten i form av stödresurser för att vara goda ledare 

och ha ett hållbart arbetsliv (Dellve, Andreasson, & Jutengren, 2013). Hendel Fish och Galon 

(2005) skriver att vid brist på utbildning så hanterar chefer konflikter bristfälligt och menar att 

vårdenhetschefer behöver utbildning inom konflikthantering för att kunna hantera konflikter 

som uppstår med metoder som är långsiktiga.  

Det finns dessutom få forskningsbaserade studier som undersöker behovet av stöd i relation 

till konflikthantering bland första linjens chefer i äldreomsorgen. Vår målsättning är att bidra 

med ökad kunskap om vilka stödfunktioner som bör utvecklas för att öka chefers resurser i 

konflikthanteringen för en hållbar arbetsmiljö. 

 

I studien används begreppen chef och första linjens chef likvärdigt.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att ta undersöka vilka förutsättningar första linjens chefer inom äldreomsorgen har 

för att hantera konflikter bland omsorgspersonal samt vilka strategier de använder för 

konflikthantering. 

 

METODBESKRIVNING 

I föreliggande arbete har vi valt att använda oss av kvalitativ metod i form av intervjuer som 

har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Den kvalitativa metoden lägger fokus på 

formuleringar av det verbala språket (Backman, 2008, ss 43–51). Metoden valdes eftersom 

syftet med studien var att ta del av respondenternas erfarenheter och upplevelser av 

konflikthantering inom vård- och omsorgsorganisationer. Vid en kvalitativ studie är det själva 

berättelsen som står i centrum, där analysen görs från ett inifrånperspektiv och där resultatet 

beskrivs med en närhet till ämnet som studeras. Den kvalitativa metoden används för att 

kunna förstå ett fenomen genom synvinklar som erhålls av respondenterna. Vid intervjuer i en 

kvalitativ ansats används ostrukturerade eller halvstrukturerade intervjuer. Vi har valt att 

använda oss av halvstrukturerade intervjuer. Vid en intervju kan man fokusera på 

respondenten och tolka respondentens svar utan att ta hänsyn till bakgrundsfakta. Vid t.ex. en 

narrativ analys så är även berättelsen i centrum men där läggs fokus på bakgrundsfakta.  

Fördel med att använda sig av halvstrukturerade intervjuer är att det hjälper skribenten att 

erhålla relevant information från respondenterna detta kände vi var till fördel för oss. 

Ostrukturerade intervjuer valdes bort då vi inte ville hamna på sidospår under intervjuandet 

samt att vi inte besitter tillräckligt med erfarenhet av att utföra intervjuer så det kunde leda till 
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att vi missa viktig information. Vi utgick även ifrån en kvalitativ ansats med halvstrukturerade 

intervjuer då våra frågor var breda och känsliga. En fördel med intervjuer är att man får fram 

djupa svar som täcker känsliga och breda frågor samt att det finns tillfälle att ställa följdfrågor 

och förklara frågor som uppfattas som otydliga. Detta ansåg vi vara en fördel under 

intervjuandet med respondenterna. Under en intervju är det även flexibelt att vara följsam 

både för respondenten och skribenten. En nackdel med att ha intervjuer som insamling för 

material är att skribenten styr urvalet av respondenten samt hens egenskaper som t.ex. kön, 

etnicitet, utbildning etc., som kan påverka urvalet (Bryman, 2018) 

 

Datainsamling 
Datainsamling har skett i form av halvstrukturerade intervjuer. Deltagarna informerades på 

förhand om studiens syfte, att de har möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst, samt 

hur de kan få kontakt med oss och/eller vår handledare. Deltagarna fick ett informationsbrev 

(se bilaga 1) där de skrev under att de gav sitt samtycke till att vara med i intervjun. Vi har 

spelat in intervjuerna med hjälp av mobiltelefoner, vilket deltagarna informerades om i 

förväg. Intervjuerna och transkriberingarna delades upp mellan både skribenterna. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av respektive skribent. Inspelningarna sparades på våra 

respektive mobiltelefoner och arkiveras enligt gällande riktlinjer för studentarbeten.  

 

Vi hade som målsättning att intervjuerna skulle vara öppna och flexibla. Vi använde en guide 

med frågeställningar för att kunna behålla den röda tråden under intervjuerna och för att vid 

behov kunna hjälpa respondenten att minnas relevanta erfarenheter. Under de 

halvstrukturerade intervjuerna uppmuntrades respondenterna att prata öppet om sina egna 

upplevelser inom ramen för undersökningens ämnesområde. Inga frågeställningar lämnades ut 

i förväg då vi ville undvika att svaren vi fick var inövade. Målsättningen var snarare att få 

autentiska svar som utgick från respondentens upplevelser. Under våra kvalitativa intervjuer 

kunde vi ställa följdfrågor och fördjupa oss ytterligare i de olika svaren. Detta underlättades 

även genom att vi kunde etablera successivt djupare kontakt med respondenterna allteftersom 

frågorna fördjupades.  

 

 

Urval 
Med vår kvalitativa ansats använde vi oss av ett målstyrt urval, såsom Bryman (2018) 

rekommenderar. Respondenterna var enhetschefer och verksamhetsledare som har en ledande 

roll inom äldreomsorgen. Vi använder oss av benämningen chef i vårt arbete för båda dessa 

befattningar. Studien har omfattat sex personer. Deltagarna har valts ut utifrån kriterier att de 

har en ledande position inom äldreomsorgen med direktkontakt med personal. Vi har vänt oss 

till personer som har varit verksamma i någon av två förortskommuner i ett storstadsområde. 

Samtliga deltagarna var kvinnor i åldrarna 35–50 år med minst tre år i ledande befattning 

inom äldreomsorgen.  Det målstyrda urvalet som vi har använt oss av har dock inte varit 

begränsat till en viss utbildning. Utbildningsbakgrund för deltagarna är sociala 

omsorgsprogrammet, personalvetare/lärare. Utbildningsbakgrund kan påverka kunskapen i 

konflikthanteringen. 

 

Deltagarna intervjuades vid ett tillfälle, tidsåtgången var ca en timma och vi delade upp 

intervjuerna till tre vardera.  Vilket innebär att studien kan beskrivas som en så kallad 

tvärsnittsstudie (Backman, 2008, ss 48–50). Nackdelen med detta är att vi fått en bild av 

deltagarnas erfarenheter, känslor och tankar endast vid det tillfälle då intervjun genomfördes. 

Efter genomförda intervjuer diskuterade vi våra resultat efter genomförda transkriberingar. 
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Vi har använt oss av innehållsanalys med induktiv ansats enligt den procedur för analys av 

data som beskrivs av Graneheim och Lundman (2003). Målsättningen var att finna relevanta 

teman och subteman i det transkriberade intervjumaterialet. I förberedelsefasen lästes den 

transkriberade texten igenom noggrant och anteckningar gjordes direkt i texten. Därefter 

valdes meningsbärande enheter ut i form av ord och formuleringar. Texten lästes igenom ett 

flertal gånger och så många rubriker som behövdes gjordes för att tillfångata alla skiftningar i 

data. Syftet var att korta ner texten men fortfarande behålla hela innehållet så att 

sammanhanget kvarstår.  

 

I nästa steg organiserades analysenheterna som identifierades i data. Processen innebar öppen 

kodning och kategorisering. Efter den öppna kodningen gjordes en lista av grupperingar med 

olika rangordning. De som valdes ut av det transkriberade materialet var det som svarade på 

syften av studien av studien. Genom kategoriseringar kom vi fram till vilka kategorier som 

hör ihop. Varje kategorisering benämndes utifrån föreliggande begrepp i kontext. Exempel på 

kodning utifrån meningsbärande enheter redovisas i Tabell 1. 

 

 

 

 

 

Tabell 1  

Ett exempel på kodning utifrån en meningsbärande enhet och skapande av subkategori och 

teman.  

 
Meningsbärande 

enhet 

Beskrivning 

nära texten 

Tolkning av 

underliggande 

mening 

Subteman Teman  

“Jag gör mitt 

bästa för att 

vara stöttande 

och lyssna på 

min personal. 

Jag har en roll 

som medlare.” 

Ställa upp för 

sin personal 

och lyssna på 

dem.  

Uppmuntra 

personalen och 

visa att man är 

en enhet 

tillsammans  

Tillit, trygghet, 

närvarande  
Strategi 

”Det är viktigt 
att lyssna på sin 
personal”  

Vara 
närvarande  

Hitta tid att 
lyssna på 
personalen  

Närvarande, 
gemenskap, 
team  

Strategi 

För att lyckas 
med detta var 
jag aktiv i att 
coacha och 
vägleda 
personalen” 

Stödjande chef  Arbeta nära 
personalen 
och visa att 
dörren är 
öppen för 
dem.  

Närvarande, 
team  

Strategi 

 

Förförståelse 
Vi som har skrivit denna studie är två kvinnor som läser sista terminen på 

magisterprogrammet Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och 

omsorg. Förförståelsen som vi har inom detta ämne skiljer sig åt. Den ena av oss arbetar inom 

en äldreomsorgsverksamhet som verksamhetsledare och har därmed inblick i utmaningen och 
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förutsättningarna för äldreomsorgens chefer och den andra arbetar inom 

laboratorieverksamhet på sjukhus.  

 

Validitet betyder att det som studerats har tolkats och uppfattats korrekt av skribenten 

(Bryman, 2018). Vid analys av datainsamlingen så har materialet analyserats noggrant och 

kritiskt så att misstolkningar inte ska uppstå och utfallet ska vara trovärdigt. Genom att ställa 

öppna frågor, låt dem prata fritt och ställa följdfrågor har respondenterna varit bekväma under 

intervjun. Under studiens gång har vi varit noggranna med att få fram information som är 

relevant genom att ställa relevanta frågor i intervjuerna som knyter an till vårt syfte. För att 

öka tillförlitligheten i undersökningen har vi transkriberat intervjuerna i nära anslutning efter 

intervjutillfällena för att öka möjligheten att sätta svaren i sammanhang. Vi har transkriberat 

och analyserat intervjuerna var för sig och sedan diskuterat resultaten och gemensamt valt ut 

relevanta teman utifrån vårt syfte.  

 

Etiska överväganden 
Studien har utförts enligt forskningsetiska regler Codex, (2018). Redan i planeringsstadiet av 

vår studie har vi tänkt på de etiska aspekterna då vi har skickat ut informationsbrev och en 

samtyckesblankett för att säkerställa att respondenterna deltagit frivilligt intervjuerna. Vidare 

har vi tagit hänsyn till etiska aspekter och riktlinjer vid intervjufrågorna, där känsliga, 

kränkande eller personliga frågor har undvikits. Respondenterna som deltagit i intervjuerna är 

anonyma i undersökningens resultatredovisning vilket skyddar dem från att bli igenkända vid 

läsning av studien. Vidare har vi informerat respondenterna om att studien kan bli offentlig 

och har fått deras godkännande för detta. Respondenterna fick även information om 

möjligheten att avbryta intervjun när helst de ville utan att behöva uppge varför.  

ANALYS OCH RESULTAT 

Vårt syfte var att undersöka vilka förutsättningar chefer inom äldreomsorgen har för att hantera 

konflikter och vilka strategier de använder. Våra analyser resulterade i tre huvudteman med 

respektive två till fyra subteman (se Tabell 2). Med hjälp av forskning och teorier presenterar, 

analyserar och kommenterar vi de teman och subteman som vi kommit fram till i våra resultat.  

 

 

Tabell 2 

Resultat av Innehållsanalys enligt Granheim och Lundman (2011).  

Teman  Subteman  

Chefers strategier för konflikthantering Vara neutral 

Arbeta förebyggande 

Vikten av att agera skyndsamt 

Vara stödjande 

Utmaningar för konflikthantering Tidsbrist 

Ensam roll 

Kompetensutveckling  Kunskap om konflikthantering 

Kunskap omkulturella olikheter  
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Chefers strategier för konflikthantering 
Detta tema har följande fyra subteman: (1) vara neutral, (2) vikten av att agera skyndsamt, (3) 

arbeta förebyggande och (4) vara stödjande.  Respondenterna berättade vilka olika strategier 

och egenskaper de använde sig av vid konflikthantering. Olika situationer kräver olika 

tillvägagångssätt. En viktig faktor vid konflikthantering är vara en god människokännare och 

kunna handskas med olika personligheter på ett professionellt vis.  

 

Vara neutral 

 

De chefer och ledare som har medverkat i vår undersökning arbetar samtliga nära sin personal 

och träffar dem dagligen. De nämner några egenskaper som de uppfattar som viktiga att ha för 

att kunna ta ansvaret för konflikthantering. Att vara opartisk ansågs av flera chefer vara en viktig 

inställning. Speciellt i situationer där det tydligt framgår vem som agerar felaktigt. Det finns 

alltid flera uppfattningar av samma händelse. En respondent poängterade att den som har en 

central roll i konflikthanteringen inte får ge någon av parterna i konflikten tolkningsföreträde:  

 

“Utmaningen är att få dem att tänka till i olika perspektiv, då kanske man kan uppfattas som 

orättvis, att man tar någons sida.” (respondent 3).  

 

Det visar att chefen själv måste ha kunskap om själva konflikten och sätta sig in i olika 

perspektiv på konflikten för att därefter agera professionellt och sakligt. Det är även viktigt att 

vara medveten om sina egna reaktioner och förutfattade meningar. Som chef måste 

opartiskheten måste vara intakt oavsett vad man själv anser. Det är viktigt att hjälpa de 

inblandade att förstå varandra bättre. Utmaningen kan då vara att ha tid att verkligen sätta sig i 

konflikten och att vara medveten om vilka signaler man sänder ut. 

 

“Subjektiva tolkningar av händelseförloppet skapar missförstånd.” (respondent 2) 

 

 

Vikten av att agera skyndsamt 

 

Flera chefer uttrycker vikten av att agera direkt och att inte vara konflikträdd. Flera av 

respondenterna hade bestämda åsikter om när man ska lägga sig i en konflikt, men något de 

var överens om är att man inte ska skjuta upp på att lösa konflikten. Vidare behöver chefen 

själv vara trygg i sin roll för att kunna ingjuta trygghet i situationen. Respondenterna belyste 

vikten av att inte sopa konflikter under mattan. Dock kan detta ändå på grund av tidsbrist och 

administrativa uppgifter tenderar att distansera chefen från personalens dagliga arbete.  

En annan orsak till att chefen inte involveras i konfliktlösningen är att personalen inte vänder 

sig till chefen för stöd. I sin strävan att lösa och förebygga konflikter kan det istället få motsatt 

effekt. Det blir svårt att hantera en konflikt man inte är medveten om.  

 

 

Arbeta förebyggande 

 

Cheferna lyfter fram vikten av att arbeta förebyggande vilket tyder på att cheferna ser sin roll 

som viktig i konflikthanteringen. Vilket också kräver hög närvaro av chefen såväl som förmåga 

att prioritera chefen har en hög närvaro i verksamheten skapar det en trygghet och ökar 

förtroendet bland medarbetarna och leder dessutom till att chefen lär känna sina medarbetare. 
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Social kompetens är en god egenskap i allmänhet och dessutom särskilt viktig för den som har 

en ledande befattning. Flera av våra respondenter uttryckte att det är en fördel för en chef att 

vara en god människokännare, då eftersom man har att göra med olika människor, var och en 

med skilda sätt att fungera på. Det är viktigt att ha en god kommunikation och ett bra samarbete 

med sina medarbetare för att kunna lösa konflikter och skapa en god arbetsmiljö.  

 

En av respondenterna menade att dennes roll istället är att bedöma situationen och agera 

därefter. En del av chefsuppdraget är att ta beslut. Det är viktigt att man inte glömmer sin 

chefsroll, utan att se till att man inte blir överkörd av medarbetarna. En stor del av 

chefsuppdraget går ut på att vara besluttagaren. Det är angeläget att agera rättvist och att följa 

de regelverk och riktlinjer som finns. Ibland kan chefen uppfattas som besvärlig av 

medarbetarna när hen måste agera strikt och följa rutiner, regelverk etcetera, menar 

respondenterna. Men det är oerhört viktigt att verksamheten hanteras korrekt för brukarens 

skull.  

 

”För att vara en bra domare måste man ha tålamod och vara neutral så gott det går och 

behandla situationen rättvist.” (respondent 2)” 

 

 

 Vara stödjande   

 

Flera respondenter tog även upp vikten av att vara stödjande vid konflikthantering. Det var 

viktigt att enskilda personer i gruppen inte pekas ut och att ingen fick ta en roll som 

syndabock. Istället skulle fokus ligga på att konflikten skulle lösas och att man skulle arbeta 

vidare som ett team för verksamhetens skull och ha en god arbetsmiljö. Respondenterna 

betonade vikten av att alla parter är involverade i konflikthanteringen Vidare menar 

respondenten att det är viktigt att ha god kommunikation genom att vara inlyssnande och 

stödjande samt att distansera sig från sina egna känslor. Flera respondenter menar att det är 

som en cirkel, genom att vara stöttande och skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö för sina 

medarbetare så kommer de arbeta hårdare och vara positiva som i sin tur går tillbaka till 

brukarna och i sin tur chefen.  

 

Vilka utmaningar som finns för god konflikthantering 
Detta tema har två subteman: (1) tidsbrist och (2) ensam roll. Konflikter kräver prioriteringar, 

tid och erfarenhet. Chefskapet är en lärande process ju mer erfarenhet en chef besitter desto 

enklare är det att hantera konflikter och desto mindre tid tar en konflikt. Flera respondenter 

anser att chefsrollen kan vara väldigt stressande och att pressen på att chefen ska lösa de 

konflikter och problem som finns i verksamheten är stor. Rollen som chef kan också kännas 

ensam vid svåra beslut, utmaningar och obekväma situationer. 

 

 

Tidsbrist 

 

Tidsbrist var återkommande. Det råder tidsbrist både när det gäller att hantera konflikter, att 

arbeta förebyggande och att diskutera konstruktiva lösningar på aktuella konfliktsituationer 

med kollegor på samma nivå i organisationen. Tidsbristen är påtaglig, vilket märks i form av 

chefens bristande möjligheter att arbeta förebyggande, genom relationsstärkande aktiviteter 

och för personal att diskutera utmaningar och lösa problem innan konflikter uppstår. Vidare 

verkar tidsbrist påverka alla aspekter av konflikthanteringen. Dels upplever cheferna att de 
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inte alltid hinner följa upp konflikter som de egentligen borde göra, dels har de en önskan om 

att kunna arbeta förebyggande innan konflikten uppstår genom olika former av 

gruppstärkande aktiviteter. Cheferna är också medvetna om att konflikthanteringen tar mycket 

tid i anspråk, vilket de önskar att de hade mer av. Den kvarstående känslan blir att 

konflikterna bara löses på ett ytligt plan.  

 

”Man skall kunna lösa det redan innan det uppstår, med gruppbildning, dynamiken, jobba 

med den för att förebygga” (respondent 3) 

 

 

Ensam roll 

 

Flera respondenter menar att de är ensamma i sina roller. Många arbetsuppgifter ska bara 

klaras av och det finns ingen att vända sig till får stöd och utbyte av erfarenheter. Det gör att 

chefer härdar ut och försöker lösa det mesta själva. Det finns därmed en risk med att kraven 

hopar sig på varandra och att arbetssituationen blir ohållbar. Ett annat dilemma kan vara att 

chefen hanterar konflikten, men att det inte syns utåt på grund av sekretess. Det kan i sin tur 

innebära att resten av personalgruppen förlorar sitt förtroende till chefen. Det finns ingen att 

dela frustrationen med, varken med gruppen av medarbetare eller med överordnade chefer. De 

känner sig hårt pressade och ensamma i sina roller. Respondenterna hade sinsemellan en 

liknande syn på hur en chef behöver vara för att hantera konflikter på ett lyckosamt sätt. Allt 

detta sammantaget resulterade i att cheferna upplever sig vara väldigt ensamma i sina roller. 

Det kan vara både geografiskt från andra chefer, att inte ha någon i närheten, men också 

ensamma i att inte kunna vända sig till sin chef, att det är underförstått att chefsrollen innebär 

att alla tänkbara situationer och uppgifter bara skall klaras av. En av respondenterna menar att 

chefer förväntas vara ett stort stöd för andra, men själv saknar socialt stöd, vilket framkommer 

tydligt i följande citat:  

 

“Jag skulle önska att ha någon att dela med, att man exempelvis hade större grupp med två 

chefer. Som chef är man ju väldigt ensam i många saker. Jag saknar det stödet själv, för jag 

stödjer andra i deras processer eller konflikter, Men man är väldigt ensam i många saker, 

ansvaret blir ju så stort.” (respondent 3)  

 

“Jag kan ju alltid vända mig till min chef, men oftast när man har en chefsroll är det inte det 

första man gör, att vända sig till sin chef. Man väntar ju med det in i det sista... det krävs 

väldigt mycket för att man ska be om hjälp.” (respondent 3)  

 

 

 

Kompetensutveckling  
Detta tema består av de två subteman (1) kunskap om konflikthantering och (2) kunskap om 

kulturella olikheter. 

 

Kunskap om konflikthantering 

 

Flera chefer önskade fler verktyg för konflikthantering genom kompetenshöjande aktiviteter. 

Vidare visar resultatet att cheferna skulle önska mer kompetensutveckling inom 

konflikthantering i form av handledning i specifika situationer eller i form av verktyg i det 
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dagliga arbetet, men också när det gäller kulturskillnader. En respondent menar att skilda 

konflikter också kräver olika tillvägagångssätt, vilket illustreras i följande citat:  

 

“Jag har lärt mig att om man inte har erfarenhet och rätt tillvägagångssätt så leder det till 

misslyckat arbete och frustration bland de anställda. Om organisationen vill göra en 

förändring eller förbättring så måste de säkerställa att rätt kompetens finns.” (Respondent 4). 

 

 

Kunskap om kulturella olikheter 

 

Cheferna uttryckte att de hade bristande kunskaper i konflikthantering, men också i 

kulturskillnader och menar att detta kan inverka på effektiviteten av konflikthanteringen. Stor 

skillnad i konflikter och därmed konflikthanteringen. Avsaknad av kunskap om hur personer 

från skilda kulturer vanligen förhåller sig vid konflikter kan också ha betydelse för hur chefen 

uppfattas och därmed för hens legitimitet bland personalen. Dagens vård- och 

omsorgspersonal innefattar många olika kulturer och grupper vilket kan innebära 

kulturkrockar och i sin tur leda till konflikter. För att konflikthanteringen ska ske på ett 

konstruktivt sätt blir chefens roll att överbrygga skillnader mellan de olika sociokulturella 

förhållningssätten.   

 

”Vi förstår inte alla kulturer, hur man ska möta dem i konflikten och kulturen. Det bör vi 

kunna mycket mer om.” (Respondent 1) 

 

“Många inom personalgruppen kommer från andra kulturer och sköter konflikter på sitt vis. 

Det måste man även ta hänsyn till vid konflikthanteringen. Man ska respektera varandra och 

visa förståelse för varandras olikheter.” (respondent 5) 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
Studien utfördes med hjälp utav den kvalitativa ansats där intervjuerna var semistrukturerade 

och utgick ifrån en intervjuguide. Den kvalitativa ansatsen valdes på grund av att vi ville 

fånga respondenternas personliga upplevelser. Bryman (2018) menar att den kvalitativa 

ansatsen tar fram erfarenheter och upplevelser från människan samt ger en djupare och mer 

nyanserad förståelse. Det finns ett par olika nackdelar med semistrukturerade frågor, till 

exempel att intervjun styrs mot en förutbestämd riktning vilket gör att deltagarna inte kan 

prata helt fritt, samt att om man inte har en välstrukturerad intervjumall så kan det leda till att 

svaren på frågorna blir enformiga. Fördel är att det ger struktur på intervjun vilket leder till att 

respondenterna besvarar syftet samt att de ger utrymme för att ställa följdfrågor. Materialet 

som samlas in blir mer relevant och trovärdigt. Vi har under studiens gång varit noggranna 

med att välja relevant litteratur och varit källkritiska i vårt sökande. Detta har vi gjort i 

litteratursökningen genom att fokusera på relevanta artiklar som främst belyser 

konflikthantering och ledarskap inom vården. Vi har även fokuserat på första linjens roll i en 

äldreomsorgs verksamhet och använt oss av artiklar som belyser första linjens chefers 

upplevelser. Granheim och Lundman (2011) tar upp att trovärdigheten och relevansen ökar 
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när skribenten är kritisk vid val av teman så att man inte missar viktig information av de 

insamlade materialet. De tar även upp vikten av att läsa igenom texten ett flertals gånger.   

 

Vid insamling av intervjumaterialet så spelades ljudet in. Detta ansåg vi var ett bra hjälpmedel 

eftersom det gjorde det möjligt att avlyssna intervjuerna vid upprepade tillfällen i efterhand så 

att vi inte behövde missa någon viktig detalj. Intervjupersonerna gick med på att bli inspelade 

genom ett muntligt samtycke och blev försäkrade om att deras anonymitet skulle bibehållas 

och säkerställas utifrån informationsbrevet (se bilaga 1) som de fick skriva på innan intervjun 

påbörjades. Studien har utförts på ett ansvarsfullt vis där de etiska aspekterna har tagits 

hänsyn till i enlighet med Codex (2018). 

 

 

Urval 

 

Det hade varit fördelaktigt med fler respondenter som medverkade i studien för att styrka 

resultatet, men det saknas tid till det. I en kvalitativ studie brukar man utgå från ett målinriktat 

eller målstyrt urval (Bryman, 2018). Respondenterna som medverkade i studien arbetade i 

liknande verksamheter, särskilt boende samt en inom hemtjänsten. Vilket stärker 

trovärdigheten på resultatet. Respondenterna hade ansvar för dag och nattpersonal. I vår 

studie tog vi inte hänsyn till att respondenterna har olika storlekar på sina arbetsgrupper samt 

att de har ansvar för olika former av äldreomsorgsorganisationer. Detta kan ses som en 

nackdel då storleken på arbetsgruppen kan påverka arbetsansvaret. Att respondenterna arbetar 

i särskilt boende och hemtjänst kan även vara en nackdel då de är olika former av 

verksamheter som kan ge utfall till att konflikter hanteras olika för till exempel att hemtjänst 

chefer har ledning på distans. Dock kan det ha betydelse för konflikthanteringen Lundgren 

(2015 ss. 4) menar att det föreligger strukturella skillnader i utövande av ledarskapet inom 

särskilt boende och hemtjänst. Vidare pekar hans forskning på att fler positiva 

ledaregenskaper bland ledare inom särskilt boende. Det tycks vara så att ledare inom särskilt 

boende har bättre förutsättningar att stödja och vara ett föredöme till sina medarbetare. Dock 

visade också resultatet att medarbetarna kände sig mindre kontrollerade och övervakade i 

hemtjänsten, vilket rimligtvis kan förklaras av det fysiska avståendet mellan chef och 

medarbetare inom hemtjänsten. (ibid).Respondenterna som medverkade hade minst tre års 

erfarenhet av äldreomsorgen vilket ger en indikation på att de talar från erfarenhet och 

personliga upplevelser. Urvalet av våra respondenter utformades utifrån personer som 

förväntades kunna besvara studiens syfte. Respondenterna var kvinnor och hade varierande 

ålder och etnicitet. Vi ansåg inte att könsfördelningen påverkar resultatet då 

äldreomsorgsverksamheter är överrepresenterade av kvinnliga chefer och vi har ingen 

koppling i våra frågor till genusperspektiv.  

 

Förförståelse  

 

Förförståelsen som vi hade för ämnet skiljde sig åt. En av oss har flera år av erfarenhet från att 

arbeta inom äldreomsorgen och har en djup förståelse kring ämnet. Den andra skribenten har 

begränsad erfarenhet av att arbeta i äldreomsorgen, men har god kännedom om verksamheten 

och hur den är uppbyggd. Båda skribenterna har ett engagerat intresse för ämnet som 

undersöktes, vilket gjorde att intervjuande blev givande och roligare att utföra. Det som är 

fördelaktigt med att ha god förståelse för ämnet och verksamheten är att man förstår vissa 

begrepp och känner igen scenario som återberättades samt att man kan samtala och ställa 

relevanta följdfrågor och få respondenterna att känna sig bekväma och dela med sig av 
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djupare upplevelser. Men det kan även vara till nackdel att ha en god förförståelse för ämnet 

eftersom det kan leda till att respondenterna hoppar över vissa detaljer eller steg i sin 

berättelse om de uppfattar sådana detaljer som underförstådda. Det kan även leda till att man 

har orimliga förväntningar på respondenterna. En risk med att ha förförståelse som vi har 

diskuterat kring kan vara att man tror sig veta svaret på given fråga, eller att frågorna 

formuleras på ledande sätt.   Under studiens gång har vi ansträngt oss för att förhålla oss 

neutrala under intervjuer och analyser, och varit noga med att inte vara partiska vid tolkningar 

av resultat genom att diskutera våra respektive förhållningssätt och kommit fram till 

gemensamma tolkningar av utsagorna. På det sättet har det gagnat oss att enbart en av oss har 

förförståelse för då kunde den andra hjälpa till att ifrågasätta normer och den som hade 

förförståelse kunde förklara fenomenet djupare. 

 

Resultatdiskussion  

Socialt stöd 
Våra respondenter anger att de upplever bristande socialt stöd, både av överordnade chefer 

och av kollegor. De uttrycker att de känner sig betungade av ansvaret och att de känner sig 

ensamma i sina roller. Dellve och Eriksson (2016, s. 12) lyfter fram rimliga krav, egenkontroll 

och socialt stöd som viktiga komponenter för hälsofrämjande arbetsmiljö, men att detta i sig 

inte kan kompensera för alltför höga krav i arbetet (ibid). Lundqvist (2013, s. 54) föreslår i sin 

avhandling att organisationer bör erbjuda socialt stöd för sina chefer. Vidare menar Lundqvist 

att chefer behöver en arena där de kan ventilera och nätverka med andra chefer, i ett 

sammanhang med ett öppet och tillåtande klimat, avskilt från det dagliga arbetet (ibid).  

 

Respondenterna gav uttryck för att förväntningarna på en chef är många, att de förväntas klara 

av i stort sett vad som helst på egen hand. Från sin studie av chefers arbetssituation drog 

Skagert et al. (2008) slutsatsen att chefer i kommunikation med kollegor och överordnade 

enbart diskuterade framgång. I syfte att framstå som kompetenta och att klara av sitt uppdrag 

kan chefer förminska och t.o.m. dölja arbetsmiljöproblem. Vidare menar Skagert et.al. att 

cheferna tog på sig ansvar för arbetsuppgifter som i praktiken innebar omöjliga krav och 

förväntningar. Samma strategi användes då chefernas upplevda stress kunde vara betungande 

för deras omgivning. Forskningen visade att stödet till chefer var bristfälligt och att de lämnas 

ensamma i sina beslut om vilka problem som ska filtreras, såväl uppåt som nedåt i 

organisationen. Motivet kunde vara att minska stress och oro bland medarbetare och 

överordnade, alternativt utgöra ett försvar för att undvika framtida repressalier (ibid). Detta 

framgick även i våra intervjuer. Respondenterna försökte i största möjliga mån lösa “sina” 

problem själva, utan hjälp från överordnade. Detta kan resultera i att chefer tvingas hantera 

värdekonflikter som de i själva verket inte kan påverka. Skagert, Dellve, Eklöf, Pousette och 

Ahlborg (2008) menar att moralisk stress kan uppstå om chefers egna värderingar inte går i 

linje med organisatoriska värden och chefen tvingas agera emot sina värderingar. I sin strävan 

efter att bibehålla sin integritet, alternerar chefer mellan att identifiera sig med ledarrollen och 

att distansera sig från den. Identifiering beskrevs i ledarrollen av ledarna som deras ”naturliga 

sätt att vara”. De utmaningar, förändringsprocesser mm. som uppstod stimulerade och 

motiverade ledarnas arbetsförmåga. Denna strategi hjälpte ledarna att hantera de krav som 

ställdes och som skulle hanteras i det dagliga arbetet. Strategin hjälpte även ledarna med att 

öka deras möjligheter att påverka och förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Distansering 

används då chefen tvingas vara lojala mot fattade beslut som de inte stödjer. I sin strävan efter 

att behålla integriteten intakt planeras antingen att lämna organisationen eller att protestera 

mot beslutet. Detta är dock en strategi som de mest lojala cheferna inte använder sig av. Att 
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chefen distanserar sig från sin chefsroll kan inverka negativt på medarbetarens upplevelse av 

socialt stöd, vilket i sin tur kan innebära att kraven blir svår hanterbara både för chefen och 

för medarbetarna (ibid). 

 

Bolman och Deal (2015 ss 95–101) menar att det kan uppstå förvirring och konflikter när 

individer skiljer sig i målsättningar, uppfattningar, preferenser och övertygelser. Detta medför 

att en incident betraktas från olika perspektiv beroende på vem individen är. Situationer som 

uppstår inom en verksamhet kan uppfattas olika och leda till en konflikt, det kan vara alltifrån 

hur arbetet ska skötas till hur arbetsbeskrivningar ska tolkas. Vidare menar Bolman och Deal 

(2015, ss 70–80) att bland olika personligheter uppstår olika roller inom en verksamhet och att 

rollsystemet inom gruppen är av särskild betydelse. De grupper som är mest framgångsrika är 

de som kan matcha sina individuella skillnader med sina uppgiftsroller (ibid). Bolman och 

Deal (2015 ss 74–80) menar vidare att när en chef försöker göra alla nöjda istället för att 

arbeta förebyggande och ta tag i problemen skapas en ytlig harmoni som fungerar dåligt i 

längden.  

 

  

Vikten av att agera direkt 
 

Flera chefer menar att man inte får vara konflikträdd utan måste ta tag i konflikterna direkt. 

Bolman och Deal (2015, ss 62–75) går i linje med detta och menar att olika bakomliggande 

orsaker till att konflikter uppstår kan vara att chefer är konflikträdda och inte löser dem direkt 

utan skjuter upp vilket ökar komplexitet i organisationen. Vid konflikter är det av stor vikt att 

chefen är tydlig och tar tag i problemet direkt. Johansen (2012) går i linje med detta och 

menar att enhetschefen måste engagera sig i dialogen som tar tag i konflikten direkt som ett 

första steg i att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö. Bristen på kommunikation och 

undvikande beteende menar författaren som är vanligt beteende bland chefer som 

konflikthanteringsstrategi adresserar inte grundproblematiken, vilket riskerar att konflikten 

fortskrider. Vidare belyser alla våra respondenter att tiden är en viktig förutsättning för 

konflikthantering. 

 

En studie gjord av Dellve, Wolmesjö och Jutengren (2016, s.118) visade att verksamheternas 

chefer var beroende av organiserade stödresurser, det vill säga av sina överordnade chefer, för 

att kunna leda och utveckla en hållbar organisation. På samma sätt som tidigare beskrivits i 

den här rapporten upplever många chefer en svårighet i att be om hjälp eftersom det kan 

tolkas som ett svaghetstecken (ibid). Resonemanget är i linje med vårt resultat där cheferna 

menar att det finns vissa arbetsuppgifter som en chef förutsätts klara av på egen hand. Det 

krävs mycket innan man vänder sig till sin chef för hjälp och stöd.  

 

Cheferna upplevde att de kunde prata med sina chefer om konflikter och andra problem om 

det var av väldigt allvarlig art. Det föreligger outtalade förväntningar på chefer att klara av sitt 

uppdrag på egen hand, vilket gör att cheferna undviker att be om stöd från sina chefer. Men 

Dellve och Eriksson, (2016, ss 26–28) menar att det krävs en ordentlig chefsintroduktion, 

regelbundna utbildningstillfällen och kontinuerlig kontakt med erfarna chefer för att första 

linjens chefer ska kunna hantera utmaningar, prioriteringar och utvecklingsarbeten. Exempel 

på stödresurser som är avgörande för att cheferna inte ska få en ohållbar arbetssituation är (a) 

stöd från olika externa stödpersoner, (b) en överordnad chef som ger stöd vid personalfrågor, 

hjälper till att lösa problem och visar intresse för verksamheten, samt (c) stöd från erfarna 

chefskollegor (ibid). Cheferna uttrycker att de får otillräckligt socialt stöd i form av 

gemensamma forum att diskutera olika utmaningar inom verksamheten med andra chefer och 
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att de upplever sitt ansvar i kombination med sin arbetssituation som betungande. 

Respondenterna tar även upp att det finns ambitioner bland chefskollegor att stödja varandra 

men att tidsbristen gör det omöjligt.  

 

Wolmesjö (2014, ss 12–18) menar att första linjens chefer står inför olika, ofta motstridiga 

förväntningar från olika nivåer i verksamheten. Personalen önskar chefer som är närvarande 

och stödjande och sätter kommunikation i fokus, medan det från politiskt håll förväntas att 

cheferna framförallt är effektiva och uppnår verksamhetens mål. Vidare framkom att 

stabiliteten och tillfredsställelsen i en personalgrupp präglas av hur ledarskapet sköts av första 

linjens chef. För att utveckla en god arbetsmiljö och en trygg personalgrupp krävs det att 

arbetskraven är tydliga och att personalen anser att de får den tid som behövs för att kunna 

utföra sitt arbete på ett bra sätt. Det krävs även tillräckligt med tid och resurser för att kunna 

utföra utvecklingsarbeten (ibid). Våra respondenter uttryckte att tiden för att hantera 

konflikter konstruktivt och grundligt inte räckte till. Det kan innebära att chefer enbart gör 

akuta insatser och löser konflikten på ett ytligt plan som i det långa loppet kan försämra 

relationerna och samarbetet på arbetsplatsen. 

 

 

En stödjande roll 
 

Cheferna upplevde till största delen sin egen roll som stödjande i förhållande till personalen. 

Chefens uppgift sågs som coachande där personalen får hjälp att själva hitta lösningar. Dellve 

och Eriksson (2016, s.19) menar att personalen behöver stöd, coachning och uppmuntran för 

att själva kunna lösa problem som finns i verksamhetens dagliga arbete. Om dessa egenskaper 

finns hos chefen så kommer personalen att känna tillhörighet, meningsfullhet och vilja 

prestera bättre i arbetet. Även Bolman och Deal (2015) resonerar i linje med detta och menar 

att det lönar sig att vara uppmärksam gentemot sina anställda. Ett sådant förhållningssätt 

menar de, gör det enklare att hantera konflikter, läsa av människor och lösa problem 

allteftersom de uppkommer.  

 

Chefer använder sig av skilda strategier i sin konflikthantering. Någon agerar mer som stöd 

genom att coacha medarbetarna att själva komma på lösningar, medan någon annan går in och 

kommer med förslag på lösningar. Lindberg och Vingård (2012, s.16) poängterar att 

välfungerande arbetsmiljöer karaktäriseras av goda relationer. Detta uppnås genom 

kommunikation och samarbete. Vidare menar författarna att skapandet av en god arbetsmiljö 

är en process som kräver en lång uppbyggnadstid av regelbundna förbättringar och inte något 

som uppnås på en enda dag. En verksamhet inom vård och omsorg förändras kontinuerligt 

och det gör även arbetsmiljön. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande och att vara 

flexibel och öppen för förändring. En annan viktig förutsättning för att driva ett hållbart 

arbetsmiljöarbete är tydliga ledarstrategier. Thelin och Wolmesjö (2014) menar att första 

linjes chefskap bör sträva efter att främja god kommunikation mellan medarbetare på olika 

nivåer inom organisationen. Första linjes chefer kan ge bra stöd till sina medarbetare i svåra 

tider genom att fokusera på rollfördelning, tydlighet i uppdraget samt rimlig arbetsbelastning. 

Detta kan i sin tur lägga grundf för en eftersträvan att uppnå välbefinnande och skälig 

levnadsnivå. Dellve och Eriksson (2016, ss 8–10) resonerar på liknande sätt och menar att ett 

fungerande ledarskap som innefattar ärlighet, delaktighetsfokus, närhet till verksamhet och 

motiverande ledarskap mellan chef och medarbetare främjar ett hållbart arbetsmiljöarbete.  

 

Thelin och Wolmesjö (2014) menar att förebyggande och hälsofrämjande arbete förutsätter 

gott om tid till ändamålet. Vårt resultat indikerar att cheferna har brist på tid för att arbeta 



25 
 

förebyggande, med exempelvis gruppstärkande aktiviteter, men också för att följa upp 

konflikter för att säkerställa en korrekt hantering. Denna brist på tid kanske kan signalera för 

medarbetaren att chefen inte vill engagera sig utan prioritera annat än personalvård. Vilket 

kanske kan medföra att personalen tappar motivationen eller rent av får högre sjukfrånvaro. 

Frågan är hur chefer skall kunna hantera sitt uppdrag utifrån dessa förutsättningar när hen 

själv inte upplever sig ha det stödet som behövs för att kunna ge det till sina medarbetare. 

Skakon et al. (2010) visade i sin forskning att ledarens utbrändhet kunde kopplas till 

medarbetarens utbrändhet. Vidare menar författarna att goda relationer mellan chef och 

medarbetare ökade medarbetarens välbefinnande och stresshanteringsförmåga. Dessutom 

pekar författarna på att ledares tillit, stöd och integritet kunde kopplas till lägre stressnivå och 

bättre stresshanteringsförmåga hos personalen (ibid).  

 

Dellve, Andreasson och Jutengren (2013, s.874) pekar på att vardagliga goda relationer är av 

stor vikt för chefers hållbarhet och möjlighet att hantera utmaningar. Vidare menar författarna 

att chefen behöver ha distans till sitt uppdrag, det vill säga att inte identifiera sig allt för starkt 

med rollen som chef samt pekar på vikten av ett stödjande privatliv. Studien visar att ett stort 

kontrollspann kan ha negativa effekter på ledarskapet. Dock har stödresurser och gott 

samarbetsklimat ännu större betydelse för chefers stress och hälsa i de fall där kontrollspannet 

är stort (ibid). Lundqvist (2013, s. 54) resonerar på ett liknande sätt och menar att 

mellanchefer är beroende av goda psykosociala arbetsförhållanden för att ge förutsättningar 

för god hälsa och gott ledarskap hos chefen. Särskilt tycks detta vara viktigt bland första linjes 

chefer, troligtvis på grund av begränsade påverkansmöjligheter vilket gör dem mer beroende 

av goda psykosociala arbetsförhållanden.  

 

Lundqvist (2013) belyser i sin avhandling att organisationer behöver utöka det sociala stödet 

som erbjuds chefer, där ett större utrymme borde ges för chefer att kunna skapa ett nätverk. 

De behöver ha tillgång till ett sammanhang med tillåtande klimat där de kan distansera sig 

från det dagliga arbetet och bygga upp goda relationer med andra människor för att stärka det 

sociala stödet. I och med det, menar Lundqvist, kommer goda spiraler att skapas, där positiva 

förändringar inom ett område leder till positiva effekter också inom andra områden. Dock 

poängterar författaren att det psykosociala arbetsklimatet, såväl som ledarskapet och 

chefernas hälsa bör förbättras simultant för att hållbara resultat ska uppnås. Genom ett sådant 

förbättringsarbete kan hela organisationen åstadkomma hälsosamma arbetsplatser. Förutom 

att vara finansiellt fördelaktigt skulle detta också uppfylla arbetsmiljöverkets krav på goda 

och etiska arbetsplatser.  

 

SLUTSATSER 

I studien framkom att chefer upplevde ett bristande socialt stöd, både från överordnade chefer 

och kollegor. De uttrycker att de känner sig betungade av ansvaret och att de är ensamma i 

sina roller vid konflikthantering. De anser att de behöver kompetensutveckling inom vissa 

ansvarsområden som till exempel hantering av olika situationer som uppstår vid konflikter 

och kulturella olikheter som kan finnas bland personalen. De upplever även att det saknas ett 

kontaktnät som möjliggör socialt stöd bland chefer om sina upplevelser och utmaningar inom 

verksamheten. Vidare belyser cheferna olika goda strategier som de använder sig av vid 

konflikthantering och beskriver som viktiga. Exempel på sådana strategier är att vara 

stödjande, att arbeta förebyggande och att inte vara konflikträdd. Lundqvist (2013 ss 47) 

menar att strukturen i den psykosociala arbetsmiljön påverkar chefers hälsa, och indirekt 

medarbetarnas sociala klimat, hälsa samt medarbetarnas prestationer (ibid) Detta talar direkt 
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för vikten av att chefer har goda stödfunktioner och att organisationer arbetar aktivt med att 

främja första linjes chefers hälsa för att i sin tur påverka medarbetarnas hälsa och sociala 

klimat på arbetsplatsen i positiv riktning. 

 

 

Det behövs fortsatt forskning om chefers förutsättningar att hantera konflikter bland personal 

och hur stödresurserna bör utformas för att optimera god konflikthantering bland 

omsorgspersonal och en hållbar arbetsmiljö. Exempel på konflikterna som uppstår kan vara 

missförstånd, småtjafs och kommunikationsproblem och detta kan leda till större konflikter 

om de inte hanteras direkt. Konflikterna som uppstår är oftast inte allvarliga till sin natur från 

början men cheferna menar att de kan utvecklas och bli långvariga om de inte hanteras direkt. 

Om konflikthanteringen är bristfällig kan det påverka både den hållbara arbetsmiljön och 

omsorgstagarna negativt. Både i form av bristande samarbete bland omsorgspersonal och i 

form av att direkt bevittna pågående konflikt vilket cheferna menar förekommer.  Vårt förslag 

utifrån resultatet vi har fått är att utforma mentorskap där chefen har en egen mentor att vända 

sig till och diskutera med. Vidare tror vi att reflektionsgrupper med reflektionsledare borde 

erbjudas minst en gång i månaden där cheferna har möjlighet att reflektera kring sina 

utmaningar, men också för att utveckla sitt ledarskap och sin självkännedom. Det tror vi 

skulle vara till nytta för medarbetarna i högsta grad vilket också kommer att främja syftet med 

verksamheten och bidra till en god och hållbar arbetsmiljö.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Information angående ett examensarbete om konflikthantering 

bland chefer. 

Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete M2020:14. Vi är två personer som 

studerar på Magisterprogrammet för hållbar organisering och hälsofrämjande ledararskap vid 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Idag ställs det höga krav på chefer. En chef ska både leda och fördela arbetet med begränsade 

resurser och samtidigt arbeta hälsofrämjande. Det är inte ett enkelt arbete och många gånger 

lär sig chefer under resans gång istället för att få med sig relevant kunskap från början. Vård 

och omsorg är en sektor med hög arbetsbelastning som ställs inför ännu större utmaningar 

men begränsade färre personer i arbetsför ålder med fler multisjuka äldre som lever allt 

längre. I denna uppsats ligger fokus på chefers konflikthantering inom vård och omsorg, samt 

deras upplevelser kring det stöd de har för att utföra det på ett hållbart och hälsofrämjande 

sätt. Syftet är att ta reda på vilka förutsättningar chefer och ledare har att hantera konflikter 

inom äldreomsorgen. 

Anledningen till att du tillfrågas att delta är att du är chef/ledare inom vård-och omsorg.  

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 

huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 

Datainsamlingen kommer att ske i form av halvstrukturerade intervjuer. Det som krävs av dig 

är att du svarar så öppet som möjligt på frågorna som ställs. Beräknad tid är ca 1 timma. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner för 

examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om du 

önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 

kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt muntliga 

samtycke. 
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Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för examensarbetet eller 

handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 

 

Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter eller 

resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i examensarbetet. Allt 

material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande 

lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna handlingar som kan komma 

att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, enkäter, 

fältanteckningar eller annat), kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat och 

godkänt. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen 

(samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare har du ett antal 

rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 och 22, som bland annat innebär 

att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas i studien samt få dessa rättade 

eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta 

ansvarig handledare [kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 

Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter kan du 

kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har också alltid rätt 

att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till Datainspektionen, som är 

tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Heba Osman, 0735403200 , hebaosman180@gmail.com 

Aida Jurakic, 0763977002, aihr0001@icloud.com 

Handledare: Görgen Jutengren 

 

Samtycke om deltagande 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet att 

ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 

 

Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS 

 

 

mailto:hebaosman180@gmail.com
mailto:aihr0001@icloud.com
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Bilaga 2 

Verksamhetschefens godkännande av datainsamling   

 

Vi är två studenter som studerar magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande 

ledarskap med inriktning mot vård och omsorg på Högskolan i Borås. Som en del i denna 

utbildning gör vi ett examensarbete på magisternivå. Vi vänder oss till dig som är chef över 

första linjens chefer i äldreomsorgen i två förortskommuner i ett storstadsområde. Samtliga 

deltagarna var kvinnor i åldrarna 35–50 år med minst 3 år i ledande befattning inom 

äldreomsorgen. Det målstyrda urvalet som vi har använt oss av har dock inte varit begränsat 

till en viss utbildning.  

En chef ska både leda och fördela arbetet med begränsade resurser och samtidigt arbeta 

hälsofrämjande. Det är inte ett enkelt arbete och många gånger lär sig chefer under resans 

gång istället för att få med sig relevant kunskap från början. Vård och omsorg är en sektor 

med hög arbetsbelastning som ställs inför ännu större utmaningar men begränsade färre 

personer i arbetsför ålder med fler multisjuka äldre som lever allt längre. I denna uppsats 

ligger fokus på chefers konflikthantering inom vård och omsorg, samt deras upplevelser kring 

det stöd de har för att utföra det på ett hållbart och hälsofrämjande sätt. Syftet är att ta reda på 

vilka upplevelser och förutsättningar chefer och ledare har att hantera konflikter inom 

äldreomsorgen. 

  

Metoden i examensarbetet är kvalitativ ansats. 

Datainsamling kommer att ske genom intervjuer.  

Deltagarna kommer att informeras och ge sitt samtycke genom ett informationsbrev och 

muntligt samtycke. 

Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort och ersätts med namn som respondent 1,2,3 

osv. 

Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet.  

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat.  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

 

 

Hälsningar  

Heba Osman                                                                           Aida  Jurakic 

Studentens namn                                  Studentens namn  
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E-post: hebaosman180@gmail.com  E-post aihr0001@icloud.com 

 

Tfn 073540320                        Tfn 0763977002 

 

 

Handledare: Göran Jutengren  

Namn/titel: Docent och universitetslektor  

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  

E-post: goran.jutengren@hb.se  

Godkännande  

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att namn och namn genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________  

Namn  

Titel/Verksamhet/Ort  
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide:  
 

 

Vi är intresserade av hur du ser på din roll i konflikthantering på arbetsplatsen där du är 

personalansvarig. Vilken typ av konflikter har du erfarit? Du behöver inte dela med dig om 

vad konflikten handlade om eller vilka som var inblandade. Berätta hur konflikten upptäcktes 

och vad som hände sedan. 

 

Utbildning 

 

Ålder 

 

Kön 

 

Antal verksamma år. 

 

Hur har din roll i konflikthantering som personalchef varit? 

 

Kan du berätta om vad för typ av ledarskap avdelningen har? Är det delat ledarskap/ enskilt 

ledarskap och hur tycker du det fungerar? 

 

Kan du berätta vart man kan vända dig för att få hjälp vid konflikthantering och hur 

tillvägagångssättet ser ut? 

 

Hur har du i din roll behövt involvera andra parter i konflikthanteringen eller informerat 

andra? På vilket sätt gick det till? 

 

Vad anser du att du att man behöver för att klara av att hantera konflikter som chef? 

 

Har det uppstått en situation där du har behövt medla på något sätt? Eller agera?Hur har du 

gjort det? Berätta mer! 

 

Hur har konflikten blivit löst? Ansåg både du och de involverade parterna att konflikten blev 

löst? På vilket sätt märktes det?  

 

Hur länge pågick konflikten?  

 

Vilka åtgärder vidtogs? Vem var drivande? 

 

Vilken roll hade du? Anser du att du hanterade konflikten ändamålsenligt? Har ditt agerande 

påverkat och på vilket sätt? 

 

Vad har du lärt dig? Har du haft stöd inom organisationen? Hur utformades det? Skulle du 

velat ha det annorlunda? Berätta mer. 
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Vad anser du vara svårast i din roll i konflikthanteringen?  

 

Vad anser du vara din viktigaste roll i konflikthanteringen? 


