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Sammanfattning    
 
Inom vården är det inte ovanligt att det uppstår konflikter i personalgruppen, som kan 
ha stor påverkan på både den psykosociala arbetsmiljön och för den omvårdnad och det 
bemötande patienter och närstående får. Chefer i vården upplever att konflikter och 
konflikthantering är svårt. Tidigare studier visar att chefer inom vården i hög 
utsträckning undviker att gå in i konflikter, eller, försöker lösa konflikter på ett sätt som 
endast ger en kortvarig lösning. Då konflikter kan ha påverkan på patientens omvårdnad 
är det en viktig uppgift för chefen att ta tag i de konflikter som uppstår. Syftet med 
studien var att undersöka vårdenhetschefers erfarenheter av konflikter i arbetsgruppen. 
Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Sju vårdenhetschefer 
intervjuades om sina erfarenheter av konflikter i arbetsgruppen. Data analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i kategorierna chefsrollen, stöd, 

förhållningssätt och bristande omvårdnad. I resultatdiskussionen diskuteras hur en 
kombination av bristande kunskap, upplevelsen av att vara ensam i sin roll och att som 
chef ha ett vårdande förhållningssätt till sina medarbetare, kan bidra till att chefer 
använder konflikthanteringsstrategier som inte ger en varaktig lösning. Att vara 
sjuksköterska och chef kan innebära en särskild utmaning när sjuksköterskans vårdande 
perspektiv följer med in i chefskapet och påverkar relationen till medarbetarna.  För att 
förbättra vårdenhetschefers möjlighet att hantera interpersonella konflikter på ett 
konstruktivt och långsiktigt sätt, behövs utbildning och träning i konflikthantering. 
Genom att erbjuda handledning och mentorskap till såväl nya som mer erfarna 
vårdenhetschefer ges möjlighet till ökad medvetenhet om betydelsen av ett vårdande 
perspektiv vid konflikthantering. 

 
 
 
Nyckelord: konflikthantering, konflikthanteringsstrategier, vårdenhetschefers 

erfarenhet, omvårdnad, ledarskap.  
 
  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Vårdenhetschefens roll och ansvar i konflikthantering ___________________________ 1 
Vårdenhetschef _________________________________________________________________ 1 
Sjuksköterskan som chef __________________________________________________________ 1 
Vårdenhetschefers ansvar _________________________________________________________ 2 

Konflikt __________________________________________________________________ 3 
Arbetsmiljö, konflikter och omvårdnad _______________________________________________ 3 

Behov av kunskap i konflikthantering _________________________________________ 4 

Definition av konflikthanteringsstrategier _____________________________________ 4 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 6 

SYFTE ______________________________________________________________ 6 

METOD _____________________________________________________________ 6 

Ansats ___________________________________________________________________ 6 

Urval ____________________________________________________________________ 6 

Datainsamling – kvalitativ intervju ___________________________________________ 7 

Dataanalys – kvalitativ innehållsanalys ________________________________________ 7 

Etiska överväganden _______________________________________________________ 8 

Förförståelse ______________________________________________________________ 8 

RESULTAT __________________________________________________________ 9 

Chefsrollen _______________________________________________________________ 9 
Lärande över tid _________________________________________________________________ 9 
Ensam roll ____________________________________________________________________ 10 

Stöd ____________________________________________________________________ 10 
Kunskap ______________________________________________________________________ 10 
Formella strukturer _____________________________________________________________ 11 
Handledning ___________________________________________________________________ 11 

Förhållningssätt __________________________________________________________ 11 
Aktivt ________________________________________________________________________ 12 
Avvaktande ___________________________________________________________________ 12 
Vårdande _____________________________________________________________________ 13 

Bristande omvårdnad _____________________________________________________ 13 
Patientklagomål ________________________________________________________________ 13 
Oro för patienten _______________________________________________________________ 14 

DISKUSSION _______________________________________________________ 14 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 14 
Chef och sjuksköterska __________________________________________________________ 14 
Patienten _____________________________________________________________________ 15 
Hantera konflikter ______________________________________________________________ 15 
Behov av stöd__________________________________________________________________ 17 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 19 
Slutsatser och kliniska implikationer ________________________________________________ 20 

REFERENSER ___________________________________________________________ 21 
Bilaga 1: Brev till verksamhetschefer  
Bilaga 2: Intervjuguide  
Bilaga 3: Brev till informanter och samtyckesformulär 



  1 

INLEDNING 

Inom vården är det inte ovanligt att det uppstår konflikter i personalgruppen, som kan 
ha stor påverkan på både den psykosociala arbetsmiljön och för den omvårdnad och det 
bemötande patienter och närstående får (Vivar 2006; Almost, Doran, Mc Gillis Hall & 
Laschinger 2010; Brinkert 2010). Vårdarbete bedrivs i samspel mellan olika 
yrkesprofessioner, och i en organisation där individen är beroende av en fungerande 
relation till andra för att kunna samarbeta. Chefer i vården upplever att konflikter och 
konflikthantering är svårt (Nilsson 2003). Dennes roll i personalgruppen är bl.a. att ta 
tag i de konflikter som finns. Tidigare studier visar att chefer inom vården i hög 
utsträckning undviker att gå in i konflikter, eller, försöker lösa konflikter på ett sätt som 
endast ger en kortvarig frist – grunden till konflikten kvarstår vilket gör att den ofta 
återkommer (Cavanagh 1991; Valentin 1995, 2001; Hendel, Fish & Galon 2005; 
Almost 2006; Vivar 2006; Hendel, Fish & Berger 2007). Då konflikter i förlängning 
kan ha en stor påverkan på patientens omvårdnad är det en viktig uppgift för chefen att 
ta tag i de konflikter som uppstår.  Den här studien avser att undersöka 
vårdenhetschefers erfarenheter av konflikter mellan medarbetare på arbetsplatsen. 

 

BAKGRUND 

Vårdenhetschefens roll och ansvar i konflikthantering  
Vårdenhetschef 

Ett sjukhus är uppbyggt av ett antal olika stora vårdenheter, där anställda kan variera 
mellan ca 25 till ca 150. Inom sjukhuset finns olika verksamhetsområden, dit 
vårdavdelningar och mottagningar hör.  Den som är chef för en vårdenhet vid ett 
sjukhus är ofta sjuksköterska, men även andra professioner kan vara chefer i vården. 
Denna studie utgår från sjuksköterskans chefskap vid en vårdavdelning, och 
befattningen kallas här vårdenhetschef. En vårdenhetschef har ett samlat ansvar inom 
aktuell enhet och för sin verksamhet vilket bland annat innebär att ansvara för hög 
patientsäkerhet och god omvårdnad av hög kvalitet. Arbetsgivaren har ansvar för 
arbetsmiljön, genom att vara aktiv och vidta åtgärder för en god fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö (SKL 2014). Ansvaret kan till delar delegeras vilket gör att 
vårdenhetschefen vanligtvis också har ett ansvar för arbetsmiljön vid den enhet som 
chefskapet omfattar. 

 

Sjuksköterskan som chef 

En sjuksköterska ska enligt Socialstyrelsen (2005), ha förmåga att kommunicera med 
patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt, 
medverka i arbetsmiljöarbetet, uppmärksamma arbetsrelaterade risker och aktivt 
förebygga dessa. När sjuksköterskan blir chef förändras ansvaret för patientomvårdnad 
och arbetsmiljö och blir mer övergripande så att det gäller för hela vårdavdelningen.  
Persson och Thylefors (1999) visar att sjuksköterskor som blir chefer har kvar ett 
patientorienterat perspektiv från sin tidigare yrkesroll. De överger sina tidigare 
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sjuksköterskeuppgifter men integrerar sjuksköterskeperspektivet i sitt ledarskap. Detta 
bekräftas av Nilsson (2003), som skriver att många vårdenhetschefer som tidigare varit 
sjuksköterskor bär med sig sina sjuksköterskevärderingar in i chefskapet; en 
sjuksköterska har lärt sig att hjälpa, bry sig om och att värna om en god relation till 
patienten. Vårdenhetschefer tar med sig detta in i ledarskapet med resultat att vårdandet 
fortsätter men i stället för som tidigare patienten, är det nu personalen som vårdas.  En 
god relation till medarbetarna värderas högt, vilket visar sig genom att chefen visar 
hänsyn, försöker skapa trivsel och undviker konflikter (Nilsson 2003). Sjuksköterskor 
som är chefer tenderar att undvika att gå in i konflikter eller, försöker lösa konflikter på 
sätt som inte utmanar den goda relationen, men som heller inte leder till en varaktig 
lösning på problemet (Kantek & Kavla 2007; Whitworth 2008). 
 
 

Vårdenhetschefers ansvar  

Det finns regler och föreskrifter som talar om vad som ingår i en ledares roll inom 
vården. International Council of Nurses (ICN) anger i den etiska koden för 
sjuksköterskor att verksamma sjuksköterskor och ledare bör 
 
 

”skapa medvetenhet om sjuksköterskans specifika uppgifter och gränsdragning 

mot andra yrkesgruppers funktioner samt om de spänningar som kan uppstå på 

grund av detta, och utarbetar strategier för konflikthantering. Utarbeta arbetssätt 

som stödjer professionella etiska värderingar och förhållningssätt. Utarbeta 

system som skyddar enskilda personer, familjer och allmänhet mot 

vårdpersonalens felaktiga handlande”  
 

         (Svensk Sjuksköterskeförening SSF 2014, s. 12).  
 
 

Ledarskapet på enhetsnivå spelar en nyckelroll när det gäller att skapa hälsosamma 
arbetsförhållanden. Vårdenhetschefer skapar den arbetsmiljön genom att ha inflytande 
på stöd och resurser (Laschinger, Finegan & Wilk 2011). Det är vårdenhetschefen som 
kan skapa och främja en hälsosam arbetsmiljö med god kommunikation, vilket i sin tur 
skyddar patienten från att skadas i vården, skriver Hartung och Miller (2013). Nilsson 
(2003) beskriver i sin studie hur vårdenhetschefer använder kommunikation som ett 
redskap för att skapa goda interpersonella relationer, och för att ge bekräftelse. Om 
medarbetarna bekräftas med både positiv och negativ återkoppling på ett värdigt sätt 
kommer de i sin tur kunna ge patienterna ett gott bemötande. När vårdarnas perspektiv 
belyses inom vårdvetenskapen är det alltid med avsikt på omvårdnaden och patientens 
situation, skriver Dahlberg och Segesten (2010, ss. 122-128), och om vårdarna upplever 
vårdmiljön som negativ blir det svårt att ge god vård. Samma författare beskriver 
patientfokus i en vårdvetenskaplig mening, som då innebär att livsvärlden är grund för 
vårdandet som innebär ett försök att se, förstå och beskriva samt analysera och förklara 
hälsa, sjukdom och lidande utifrån patientens egen upplevelse. Finns det då en pågående 
konflikt i gruppen kan det vara svårt för vårdaren att ha patientfokus. 
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I denna uppsats avser begreppet ”konflikt” en situation på en arbetsplats där två eller 
fler medarbetare har en konflikt som behöver hanteras då den har en negativ påverkan 
på arbetsmiljö och på patientens omvårdnad. Begreppen ”vårdenhetschef” och ”chef” 
används synonymt. 
 
 

Konflikt 
Latinets conflictus betyder ”sammanstötning” och innebär enligt Nationalencyklopedin, 
en motsättning som kräver lösning. Synonyma uttryck till begreppet konflikt kan vara 
kamp, oenighet, strid eller tvist (Lennéer-Axelsson & Thylefors 1996, s.13). En konflikt 
kan vara omvälvande eller odramatisk, stor eller liten. Även om begreppet konflikt ofta 
uppfattas som något problematiskt finns även positiva aspekter på konflikter vid en 
arbetsplats. I en fungerande personalgrupp kan konflikter förbättra kvaliteten på beslut 
och stimulera till utveckling och förbättring samt fungera avlastande (Cox 2001). En 
konflikt kan vara positiv när det innebär att olika synpunkter och intressen tas tillvara, 
skriver Brinkert (2010).  
 
 

Arbetsmiljö, konflikter och omvårdnad 

Det råder brist på vårdpersonal i flera delar av världen. Det är viktigt att sjuksköterskor 
vill stanna inom yrket, skriver Laschinger, Leiter, Day och Gilin (2009) då brist särskilt 
på sjuksköterskor är ett växande globalt problem. När det är brist på vårdpersonal ökar 
både arbetsbelastning och stress, och särskilt utsatt är gruppen sjuksköterskor menar 
Kaitelidou, Kontogianni, Galanis, Siskou, Mallidou, Pavlakis, Kostagiolas, Theodorou 
och Liaropoulos (2012). I en internationell studie där antalet sjuksköterskor på 
vårdavdelningar sätts i relation till det antal patienter som vårdas, visar resultatet i 
samtliga länder på ett samband mellan patientmortalitet och det antal patienter 
sjuksköterskan har ansvar för. Patientsäkerheten minskar ju större arbetsbelastning 
sjuksköterskan har (Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede, Griffiths, Busse, 
Diomidous, Kinnunen, Kózka, Lesaffre, McHugh, Moreno-Casbas, Rafferty, 
Schwendimann, Scott, Tishelman, van Achterberg & Sermeus 2014).  
 
 

Konflikter på en vårdenhet ökar nivån av arbetsrelaterad stress och minskar därmed 
sjuksköterskors arbetstillfredsställelse (Almost et al. 2010). Samma författare visar att 
sjuksköterskor som upplever att det i hög grad finns konflikter på arbetsplatsen är mer 
stressade, känner sig tyngda och påverkade av svårigheter, så att de inte kan prestera på 
topp. När det finns konflikter på en arbetsplats minskar trivseln vilket bidrar till både 
hög frånvaro och hög personalomsättning (Brinkert 2010). Det finns ett starkt samband 
mellan hur medarbetare trivs på en arbetsplats, och benägenheten att lämna den.  Det 
finns ett samband mellan upplevelsen av stress, hög arbetsbelastning och uppkomsten 
av konflikter (Kaitelidou et al. 2012), vilket då blir en ond cirkel om arbetsförhållanden 
i sig kan bidra till uppkomsten av konflikter.  
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Således finns det många aspekter av konflikter på en arbetsplats, och flera allvarliga 
risker och konsekvenser. Att ha möjlighet till god kommunikation är avgörande för 
patientsäkerheten. Kommunikationsbrister kan leda till att patienten inte får ett adekvat 
bemötande och fullgod omvårdnad, skriver Mahon och Nicotera (2011). Almost (2006) 
menar att fokus bör ligga på att förebygga konflikter så att de inte påverkar 
sjuksköterskors välbefinnande och ytterst, patientens omvårdnad. Det bästa är enligt 
Mahon och Nicotera (2011), att hantera konflikten direkt, konstruktivt och gemensamt. 
 
 

Behov av kunskap i konflikthantering  
Hur en chef väljer att agera vid en konflikt kan vara beroende av vilken kunskap som 
finns. Hendel, Fish och Galon (2005) skriver att vårdenhetschefer i avsaknad av 
utbildning oftast väljer att lösa konflikter med hjälp av ineffektiva metoder. De 
använder konflikthanteringsmetoder som innebär att båda parter förlorar istället för att 
båda kan vinna något. Det behövs, skriver Vivar (2006), utbildning i konflikthantering 
så att vårdenhetschefer kan använda konflikthanteringsmetoder som gynnar långsiktiga 
lösningar. I en studie av Vivar (2006) beskrivs hur en konflikt på en vårdavdelning 
mellan en grupp nya sjuksköterskor och en grupp äldre och som ingen tagit tag i, tar sig 
uttryck i omvårdnaden. Studien visar att det är avsaknaden av kompetens i 
konfliktlösning som ger ett undvikande beteende vilket inte löser konflikten. Att ha 
tillräcklig kunskap och kunna identifiera signaler på en begynnande konflikt och 
därmed möjlighet att tidigt hantera den är viktigt, skriver Kaitelidou et al. (2012).  
 
 
En vårdenhetschef som är nyanställd saknar ofta erfarenhet av både konflikthantering 
och av svåra samtal, och kan känna sig osäker och rädd att gå in i en konflikt. 
Vårdenhetschefer lär sig hantera konflikter genom att träna, och det är genom 
erfarenheter av att agera vid konflikter som vårdenhetschefer blir tryggare och bättre 
kan stå ut med obehaget det innebär att hantera en konflikt (Nilsson 2003). Genom 
erfarenhet kan en känsla fås för när det är lämpligt att agera på ett tidigt stadium, för att 
förhindra att en djupare konflikt uppstår. De flesta konflikter behöver hanteras, helst i 
ett tidigt skede, men ibland kan det vara klokt att vänta och inte göra något. Alla 
konflikthärdar behöver inte uppmärksammas, menar vårdenhetschefer i en studie av 
Nilsson (2003).  
 
 

Definition av konflikthanteringsstrategier 
Det finns olika sätt att hantera konflikter, och också flera benämningar på 
konflikthanteringsstrategier.  Här används den beskrivning av konflikthanterings-
strategier som Thomas-Kilmann conflict mode instrument (TKI) anger, och som 
används i flera studier av hur chefer i vården hanterar konflikter (Valentin 2001; 
Hendel, Fish & Galon 2005; Hendel, Fish & Berger 2007; Morrison 2008; Whitworth 
2008).   Instrumentet mäter med hjälp av ett frågeformulär vilket beteende deltagarna 
föredrar att använda i en konfliktsituation. Fem typer av konflikthanteringsstrategier 
beskrivs: styrande, undvikande, anpassning, kompromissande och samverkan. Det sätt 
en konflikt hanteras på har betydelse för resultatet, det vill säga om en varaktig lösning 
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uppnås eller om konflikten hanteras med en kortsiktig lösning som gör att den mattas av 
för stunden, men dyker upp igen vid ett senare tillfälle.  
 
 
Styrande innebär att en vinnande position erhålls genom att makt används för att 
påverka, eller styra problemet i en riktning som gynnar egna intressen. Genom att öppet 
konfrontera motparten erhålls en starkare maktposition (Whitworth 2008).  Det blir 
endast en kortsiktig lösning på problemet eftersom konflikten i slutändan har en vinnare 
och en förlorare, och den riskerar därmed att komma tillbaka (Valentin 2001; Vivar 
2006). 
 
 
Undvikande innebär att förneka att det finns ett problem, och därför finns heller ingen 
mening med att diskutera eller försöka reda ut saken (Cavanagh 1991). Även 
undvikande är enligt Valentin (2001) en kortsiktig konflikthanteringsstrategi, som 
innebär ett dysfunktionellt agerande i det långa loppet.  
 
 
Vid anpassning värdesätts en harmonisk relation högre än möjligheten att kunna ha 
skilda åsikter, vilket skulle kunna innebära en risk att inte bli överens. Att hävda sin 
ståndpunkt kan riskera relationen och därför tas en medelväg (Cavanagh 1991). Valentin 
(2001) beskriver anpassning som en kortsiktig konflikthanteringsstrategi. Problemet är 
inte genomarbetat men parterna har för stunden gett upp.  
 
 
Kompromissande beskrivs enligt Cavanagh (1991) som att parterna ger lite, får lite och 
på så sätt är det en medelväg. Visserligen tas det tag i problemet, menar Whitworth 
(2008) men det ger ingen lösning fullt ut. Eftersom ingen part här blir helt nöjd är 
lösningen också halvhjärtad (Euwema, Van der Vliert & Bakker 2003). Enligt Valentin 
(2001) är kompromissande en kortsiktig lösning, längre fram kan konflikten ta fart igen.  
 
 
Samverkan innebär att parterna försöker nå konsensus genom att hitta en gemensam 
lösning på problemet. Lyckas detta har nås en lösning på problemet som båda parter är 
nöjda med, skriver Cavanagh (1991). Relationen stärks och ett långsiktigt resultat gör 
att det är en effektiv och långsiktig konflikthanteringsstrategi (Euwema, Van de Vliert & 
Bakker 2003). 
 
 
Sammanfattningsvis ger dessa konflikthanteringsstrategier varierade möjligheter till en 
lösning som gagnar antingen båda, ingen eller endast den ena parten. En konfliktlösning 
genom samverkan gynnar båda och blir därmed en vinna-vinna-lösning. Båda parter 
förlorar vid ett undvikande av konflikten. Vid både anpassning och styrande finns en 
vinna-förlora-lösning där en part får något på den andres bekostnad, och en kompromiss 
innebär varken vinst eller förlust (Valentin 2001). 
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PROBLEMFORMULERING 

Konflikter på arbetsplatsen kan skada samarbete och relationer på ett sätt som leder till 
att nödvändig information inte förmedlas på grund av kommunikationsproblem mellan 
medarbetare. En viktig förutsättning för en god omvårdnad är att kommunikationen 
mellan vårdpersonal, patient och närstående fungerar (Vivar 2006). Chefer i vården 
upplever att konflikter och konflikthantering är svårt (Nilsson 2003). När chefer 
hanterar konflikter på arbetsplatsen använder de ofta strategier som inte löser 
konflikten, varför problemet kvarstår (Vivar 2006; Hendel, Fish & Galon 2005). En 
kvarstående konflikt kan ha påverkan på patientsäkerheten. Utifrån tidigare kunskap 
undersöks i denna studie chefers erfarenhet av konflikter mellan medarbetare på 
arbetsplatsen.  

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva vårdenhetschefers erfarenheter av konflikter mellan 
medarbetare på arbetsplatsen. 
 
 

METOD  

Ansats 
Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. En kvalitativ ansats är 
lämplig att använda vid utveckling av ett område som tidigare är beforskat, eller, för att 
utveckla ny kunskap som inte tidigare beskrivits. Genom att gå in i de sammanhang det 
gäller kan vi leta efter levande kunskap och fånga erfarenheter, upplevelser, motiv, 
attityder, tankar och förväntningar (Malterud 2009, ss. 32-33).  
 
 

Urval 
Vårdenhetschefer vid ett sjukhus i södra Sverige tillfrågades om deltagande i studien. 
Ett brev med information om studien, dess syfte och genomförande (bilaga 1) skickades 
till sex verksamhetschefer som ombads att efter ha godkänt ett eventuellt deltagande i 
studien, informera vårdenhetschefer vid aktuell klinik. Verksamhetscheferna 
kontaktades igen via mail, och vid de kliniker där verksamhetschefen godkänt 
deltagande och gett information, kontaktades dessa vårdenhetschefer. Inklusionskriterier 
var att informanten skulle ha en chefsbefattning, sjuksköterskeexamen samt ha minst tre 
års erfarenhet i rollen som vårdenhetschef. Exklusionskriterier var en tillförordnad eller 
vikarierande chef. Sju chefer intervjuades. Informanterna var 5 kvinnor och 2 män, med 
chefserfarenhet mellan 14 och 34 år och med personalansvar för mellan 47 och 220 
medarbetare. 
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Datainsamling – kvalitativ intervju 
En kvalitativ forskningsintervju är ett sätt att få information om en persons inställning 
till något, eller om något som hänt. Vid intervjuer erhålls informantens egna 
erfarenheter av något, en beskrivning, eller vad denne vill berätta om en egenupplevd 
situation (Malterud 2009, s.127; Nunkoosing 2005). Här efterfrågas chefers erfarenheter 
av konflikter på arbetsplatsen, för att kunna förstå deras sätt att resonera och reagera. 
Genom intervjuer kan en större förståelse av upplevelser och erfarenheter ges (Trost 
2010, s.32). 
 
 
Informanterna gavs förslag på tid för intervjun. Platsen för intervjun var ett rum utanför 
vårdenhetschefernas egen avdelning, men informanterna erbjöds även att ha intervjun 
på den egna avdelningen om så önskades. Sex av intervjuerna hölls utanför den egna 
avdelningen, en intervju hölls efter önskan från informanten på dennes avdelning. 
Intervjuerna genomfördes löpande under fyra veckor. Informanterna mailades 
information om intervjuns syfte såväl som samtyckesformulär innan intervjun. Muntlig 
information gavs även vid intervjutillfället och samtyckesformulär signerades. En 
inledande fråga ur en intervjuguide (bilaga 2) ställdes för att öppna upp till samtal om 
chefernas erfarenheter och för att skapa utrymme att berätta. Informanterna fick berätta 
fritt. Intervjuerna tog mellan 30-57 minuter. Samtliga intervjuer spelades in och 
transkriberades därefter ordagrant. 
 
 

Dataanalys – kvalitativ innehållsanalys  
Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012). Texterna som baserades på vårdenhetschefernas berättelser om hur 
de upplevt interpersonella konflikter analyserades. Variation söktes genom att beskriva 
skillnader och likheter i texten. Intervjuerna transkriberades var för sig och lästes sen 
igenom ett flertal gånger för att för att få en känsla av vad som sagts och vad intervjun 
handlade om. Därefter abstraherades meningsbärande enheter, det vill säga text som 
svarade mot studiens syfte. Allt enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) mall 
för innehållsanalys. De meningsbärande enheterna kondenserades, texten kortades ner 
och överflödiga ord togs bort, vilket gjorde texten mer lätthanterlig. Sedan 
abstraherades de kondenserade meningsenheterna till koder. Kodningen gav en kort 
beskrivning av innehållet genom ett fåtal ord. De koder som hörde samman genom 
likheter och skillnader sattes i lämplig underkategori som sedan blev en kategori 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Se tabell 1 som exempel på analysen: 
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Tabell 1: Exempel ur analysprocessen 
 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Skillnaden den här 
gången är att jag har 

en plan med 
personalavdelningen 

 
Har en plan den 

här gången 

 
Har en 

handlingsplan 

 
Formella 
strukturer 

 
 

Stöd 

Och den 
handledningen gav 
mig väldigt mycket, 

under den tiden 
hände det mycket på 

jobbet 

 
Handledningen 
gav mig mycket 

när det hände 

 
 

Handledning 
hjälpte 

 
 

Handledning 

 
 

Stöd 

Det måste hanteras 
när det är klagomål 

från patienter 

 
Hantera klagomål 

från patienter 

 
Patienter klagar 

 
Patientklagomål 

 
Bristande 

omvårdnad 
 
 

Etiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning vid forskning som avser människor (SFS 2008:192) 
behövs ingen särskild prövning för arbete som utförs inom ramen för 
högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. Dock finns det enligt 
Vetenskapsrådet (2012) etiska principer som följts. Deltagare i studien har fått 
information, skriftlig och muntlig, om studiens syfte, upplägg och om villkoren för 
deras deltagande vilket inneburit att deltagandet varit frivilligt och har kunnat avbrytas 
utan att skäl till det behöver uppges och utan negativ påföljd (bilaga 3). Ett informerat 

samtycke innebär att samtycke ska inhämtas efter att deltagaren fått information om 
studien, det ska vara skriftligt, det ska vara frivilligt och preciserat till viss forskning det 
vill säga denna studie. Ett samtycke kan när som helst tas tillbaka med omedelbar 
verkan. Deltagarna i studien har getts information om hur materialet bearbetats och 
används utan att personuppgifter röjs till obehöriga samt att materialet från forskningen 
förvaras på ett säkert sätt.  

 

Förförståelse 
Resultatets sanningshalt kan påverkas av forskarens förförståelse, d.v.s. av den bild som 
forskare har av det fenomen som ska belysas, där erfarenhet och teoretisk kunskap utgör 
en del av förförståelsen men också förutfattade meningar och värderingar (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2012, ss. 196-197). Malterud (2014, ss. 48-49) talar om 
förförståelsen som den ryggsäck vi bär på, in i studien innan den har startat. Den kan ge 
styrka och näring men den kan också bli tung om vi inte inser att vi har den. 
Förförståelsen kan även vara det som motiverar att göra studien. Malterud (2009, ss. 44-
46) beskriver forskarens förförståelse som de erfarenheter, yrkesmässiga perspektiv, 
hypoteser och teoretiska referensramar som följer med forskaren in i projektet. Detta 
utgör en viktig del men behöver medvetandegöras så att tidigare kunskap och 
värderingar inte hindrar ny kunskap att framträda i resultatet.  
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Under analysprocessen beaktades författarnas tidigare chefserfarenhet genom 
kontinuerlig reflektion över den egna förförståelsen. På så sätt skapades en möjlighet att 
påminnas om förförståelsens betydelse för resultatet.  

 
 

RESULTAT 

Från de intervjuade vårdenhetschefernas berättelser framkommer i den efterföljande 
analysprocessen 10 underkategorier, som beskriver erfarenheter av att hantera konflikter 
mellan medarbetare på arbetsplatsen. Dessa underkategorier utgör tillsammans fyra 
kategorier (tabell 2.)  Resultatet presenteras utifrån kategori och dess underkategorier. 
 
 
Tabell 2: Kategorier och underkategorier 
 
Kategori Underkategori 
Chefsrollen  Lärande över tid 

Ensam roll 
 
Stöd 

Kunskap 
Formella strukturer 
Handledning 

 
Förhållningssätt 

Aktivt 
Avvaktande 
Vårdande 

Bristande omvårdnad Patientklagomål 
Oro för patienten 

 
 

Chefsrollen 
Kategorin rymmer två underkategorier; lärande över tid och ensam roll. 
Vårdenhetscheferna beskriver hur de genom att hantera konflikter utvecklas och lär sig 
hantera olika konfliktsituationer. Det är en lärandeprocess över tid som även innebär en 
ökad medvetenhet om vad chefsuppdraget innebär, att i egenskap av chef vara den som 
behöver ta obekväma beslut som berör medarbetare. Det är ensamt att vara chef i en 
konfliktsituation, och det är frustrerande att inte kunna delge alla medarbetare vilket 
arbete som pågår för att hantera konflikten. 
 
 

Lärande över tid 

Vårdenhetscheferna beskriver en egen utveckling; som oerfaren chef är det svårt men de 
misstag man gör blir lärdomar som senare kan komma till användning. Cheferna menar 
att det efterhand blir lättare att vara tydlig med att det är chefen som tar beslut, att det är 
en del av det ansvar chefsuppdraget innebär.  De beskriver hur de lär sig bli bättre på att 
ta beslut och att styra i konflikter, när det behövs. Cheferna har kommenterat pågående 
svårlösta konflikter och menar att det med facit i hand nog hade varit bra både att agera 
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tidigare, och att inte vänta med att ta hjälp. Den erfarenheten har de med sig för 
framtiden. 
 
 

”Ja, jag kan ju säga att det varit ett lärande under åren, det är klart det var svårt i 

början.” 

 
 

Ensam roll 

I samband med att informanterna förväntas hantera en konfliktsituation, erfar de att de 
är ensamma. De tar inte hjälp av sin egen chef i första taget och berättar ofta inte ens om 
en konflikt pågår på enheten. Det vill cheferna inte störa med utan menar att sådant ska 
klaras av på egen hand. Det gör att en chef upplever sig stå ensam gentemot sina 
medarbetare i vissa lägen och det är inte heller möjligt att dela sin frustration med 
arbetsgruppen utan det jobbiga och påfrestande får chefen ta hand om själv. Åtskilliga 
av veckans timmar kan läggas på konflikthantering men det går inte att som chef berätta 
för arbetsgruppen vad som sker, då det ofta handlar om personalärenden som behöver 
hanteras respektfullt och under sekretess. En chef bär gruppens frustration. Flera uppger 
att de skulle vilja kunna berätta vad som händer då ens medarbetare kan uppleva det 
som om chefen inte bryr sig om den konflikt som påverkar många på arbetsplatsen. 
Några chefer uttryckte att de var osäkra på vilket stöd eller om det alls finns något stöd 
att få från exempelvis personalavdelning eller företagshälsovård, vilket förstärker 
känslan av att chefen är den som själv behöver hantera situationen. 
 
 

”Man har den lite ensamma rollen.” 
 

 

Stöd 
Denna kategori omfattar tre underkategorier; kunskap, formella strukturer och 

handledning. Cheferna beskriver hur kunskap i konflikthantering är nödvändigt, liksom 
det stöd som ges via formella strukturer – regelverk, riktlinjer och stödinstanser som 
finns i organisationen. Egen handledning lyfts fram som något är till hjälp vid hantering 
av svåra konflikter. 
 
 

Kunskap 

Utbildning i konflikthantering efterfrågas, och vårdenhetscheferna menar att den vanliga 
chefsutbildningen inte är tillräcklig i detta avseende utan det behövs ytterligare och 
specifik utbildning och träning i konflikthantering. Det finns behov av att prata mer om 
konflikter och konflikthantering för att kunna lära sig, och att få dela med sig och ta del 
av andra chefers berättelser ger också ökad kunskap. Behov av mer kunskap uttrycks i 
allmänna termer och inte med specifika önskemål om innehållet i en utbildning.  Några 
chefer har goda erfarenheter av återkommande utbildning i konflikthantering, från ett 
annat sjukhus. 
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”Den här chefsutbildningen är jättebra men det räcker inte, man måste läsa vidare 

också.” 
 
 

Formella strukturer 

Vårdenhetscheferna beskriver hur de behöver vara mycket tydliga – och att de kan vara 
det genom att hänvisa till de regelverk och riktlinjer som finns. Det är viktigt att göra 
saker korrekt när det handlar om medarbetares rättigheter och skyldigheter och att 
kunna beskriva och motivera olika insatser som görs.  Det upplevs ibland stelbent och 
tråkigt att som chef behöva agera så strikt, men är nödvändigt menar cheferna, för att 
kunna förklara vad som görs. Det behövs information och påminnelse om vilka rutiner, 
riktlinjer och regler som finns och hur det behöver vara för att fungera. 
 
 

”Vad det är för rättigheter och skyldigheter så att jag gör rätt, det är väldigt viktigt 

för mig.” 

En handlingsplan för åtgärder som upprättas i samarbete med personalavdelning och 
fackliga organisationer kan underlätta. Att veta vad nästa steg ska bli och kunna vara 
förberedd gör konflikthanteringen lättare. Ett uttalat stöd från egen chef uppskattas då 
det blir ett uttryck för att de insatser som görs är de formellt rätta, och det är ett 
känslomässigt stöd i svåra personalärenden. 
 
 

Handledning 

Handledning ger avlastning, stöd och bidrar till utveckling av chefsrollen, menar 
informanterna. Särskilt betydelsefullt är det för en ny chef och det är också lättare att få 
gehör för behovet av handledning i början av ett chefsuppdrag. Dock finns en fortsatt 
efterfrågan av handledning även hos erfarna chefer, men trots att flera chefer uttrycker 
behov är det endast någon av de intervjuade cheferna som har handledning idag. De 
chefer som har erfarenhet av en givande handledning uttrycker att det varit värdefullt 
och till hjälp i flera svåra situationer. 
 
 

”Vad till exempel min handledning, min mentor och så vidare har hjälpt mig med är 

att arbeta fram ett sätt att vara, att bli bekväm i konflikter.” 

 
 

Förhållningssätt 
Kategorin förhållningssätt omfattar tre underkategorier: aktivt, avvaktande och 

vårdande. Erfarenheter som framkommer är att konflikter kräver olika förhållningssätt 
beroende på konfliktens art och vem det berör. Informanterna menar att det är viktigt att 
ta tag i vissa konflikter direkt och att chefen fångar de konflikter som pågår. En 



  12 

erfarenhet som lyfts fram är att konflikter kräver prioriteringar, och ett övervägande om 
hur mycket tid det får lov att ta. Cheferna beskriver en omsorg för personalen som 
innebär att de vill undvika att såra någon när en konflikt behöver hanteras. 
 
 

Aktivt 

Genom att vara närvarande på enheten kan chefen se och höra mycket och det 
framkommer en ambition att om möjligt ta tag i konflikten med en gång för att om 
möjligt förhindra att den växer sig större. Flera av informanterna har erfarenhet av att ha 
väntat för länge och på så sätt fått ett värre problem. Vårdenhetscheferna beskriver hur 
de först behöver samla in fakta kring konflikten. Det räcker inte att en medarbetare 
lyfter ett problem för att cheferna ska agera, det behövs mer information och frågan 
behöver belysas ut olika synvinklar. Därför ser de till att samla in synpunkter och 
information från flera håll. Ibland har chefen samtal tillsammans med berörda 
medarbetare i syfte att försöka lösa konflikten. Då det handlar om en konflikt som berör 
flera på arbetsplatsen finns också alternativ som att låta hela enheten jobba med 
konflikten vid ett eller flera tillfällen. Arbetsplatsträffar är ett tillfälle som flertalet 
chefer använder som en möjlighet att kommunicera om det som pågår för att stävja och 
undvika konflikter. Där kan svåra frågor diskuteras, som ännu inte utvecklats till en 
riktig konflikt utan kanske bara är ett irritationsmoment. Några chefer ger exempel på 
konfliktsituationer där de i egenskap av chef fattar ett beslut, och det är inte alltid 
medarbetarna uppskattar den lösning chefen bestämt. 

 

”Konflikter är ju inte trevliga men man får ju ändå ta tag i dom, ja på olika sätt.” 

 

Avvaktande 

Det finns tillfällen då cheferna väljer att avvakta, se om det som medarbetarna berättar 
om återkommer och om det är flera olika personer som tar upp samma sak. Ett litet 
problem kan kanske lösas utan chefens inblandning. Det handlar om en avvägning och 
att inte behöva agera i alla konflikter. Det innebär att hålla sig informerad men inte 
agera till att börja med. Några chefer uttrycker att de behöver ha respekt för konflikter 
ha grund för vad som görs, det behövs lite försiktighet. Samtliga chefer väljer inte sällan 
att bolla tillbaka konflikterna till de som är berörda för att se om medarbetarna själva 
kan lösa situationen på egen hand. Valet att överlåta konflikten till medarbetarna kan ha 
olika anledningar; frågan upplevs för liten, att personalen behöver lära sig att prata med 
varandra eller att det inte alltid finns tid att prioritera konflikter. 
 
 

“Jag skickar tillbaka frågan. Var vänlig och gör upp det själva.” 
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Vårdande 

Informanterna är måna om att medarbetarna ska må bra, så att de i sin tur kan ge 
patienterna god vård. Som chef finns en rädsla för att såra eller göra en medarbetare illa, 
men också ett ansvar för hela personalgruppen. De har en oro för att någon medarbetare 
ska ta illa vid sig och må dåligt när en konflikt kräver en insats, vilket gör att ett svårt 
samtal ibland skjuts upp. Det är en balansgång mellan att behöva göra något och 
samtidigt vara varsam och inte agera för kraftfullt så att någon känner sig sårad eller 
orättvist behandlad. Särskilt svårt kan det vara att säga till en medarbetare att det 
framkommit kritik från andra.  
 
 

 ”Jag har pratat med henne flera gånger och vet inte hur jag ska tackla det här 

utan att såra människorna för det är ju inte det man vill.” 

 

 

Bristande omvårdnad 
I denna kategori finns två underkategorier; patientklagomål och oro för patienten. 
Konflikter kan gå ut över patienterna och hota patientsäkerheten genom att samarbete 
och kommunikation mellan medarbetare inte fungerar, eller när enskilda medarbetare 
brister i bemötande eller utförande av arbetsuppgifter. När patienter klagar är det 
uppenbart att omvårdnaden brister, och då behöver konflikten hanteras omedelbart. I 
några fall är det tydligt att patienten inte fått god omvårdnad i samband med en konflikt, 
medan det i andra fall är först i efterhand chef och medarbetare blir medvetna om att 
något inte står rätt till, och då uppstår en oro att patienter blivit lidande. Om en 
pågående konflikt innebär att patienterna inte får den omvårdnad de har rätt till 
exempelvis genom att personal är oense och inte kommunicerar med varandra när det är 
nödvändigt, behöver chefen agera direkt vilket de också gör, sådana situationer 
beskriver cheferna att de tar tag i genast. Ibland handlar det om allvarliga händelser där 
någon medarbetare behöver flyttas eller tas ur tjänst, vilket kan vara ett svårt beslut.  
 
 

Patientklagomål 

Det händer att en patient har synpunkter på bristande omvårdnad eller ett dåligt 
bemötande från någon i personalgruppen. Samtidigt vill de inte att det görs en 
avvikelserapportering eller ett skriftligt klagomål, vilket försvårar för chefen som har 
behov av ett underlag inför samtal med medarbetaren. Patienter kan uttrycka olust inför 
en anmälan och oro för att få en sämre vård, om klagomålet lyfts fram. Är det 
medarbetare som sviktar i omdöme eller bemötande kan flera patienter vara berörda.  
 
 

”Så går gränsen vid att det inte får drabba patientsäkerheten, skada patienten.” 
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Oro för patienten 

Medarbetare kan uppmärksamma pågående konflikter och i samband med det uttrycka 
oro och obehag för att patienter ska ha påverkats, att konflikten kan ha orsakat patienter 
skada. Enskilda medarbetare kan i mötet med patienten uppträda olämpligt, eller inte 
utföra sina arbetsuppgifter korrekt. En pågående konflikt kan medföra att patienter och 
andra medarbetare behöver lyssna till irriterad ordväxling, som inte har något med 
omvårdnaden att göra. Patienten hamnar i en situation som han eller hon inte kan 
undvika. Särskilt svårt kan det vara om något inträffar en kväll eller natt, då är det inte 
så många i tjänst som kan uppmärksamma situationer. Chefen är inte heller på plats, det 
blir svårare att få information och ha koll på vad som händer.  
 
 

”Det blev oro, det var obehagligt, det var, har det påverkat våra patienter, hur länge 

har det pågått alltså det här?”  

 
 

DISKUSSION 

Diskussionen delas in i en metoddiskussion och i en resultatdiskussion. I 
metoddiskussionen diskuteras tillvägagångssätt, den använda metoden liksom 
resultatets trovärdighet. I resultatdiskussionen ges en kort sammanfattning av resultatet 
och sen diskuteras resultatets olika delar, resultatet jämförs med annan litteratur och 
egna reflektioner ges. 
 
 

Resultatdiskussion 
Vårdenhetschefer är måna om att ha en god relation till sina medarbetare; det vårdande 
perspektivet följer med som en del av sjuksköterskerollen vilket gör att de upplever ett 
behov av att balansera det som görs i en konflikt.  Ingen berörd part ska behöva känna 
sig sårad. Det leder till ett försiktigt agerande som gör att konflikten inte får en 
långsiktig lösning utan riskerar att återkomma. Chefen har en ensam roll vilket kan visa 
sig i konflikthantering då chefen känner sig ensam och pressad av medarbetarna att 
snabbt hitta en lösning på problemet. Även om mycket görs går det inte att förmedla det 
till arbetsgruppen. Det som är till hjälp för cheferna i konflikthantering är kunskap, stöd 
i formella strukturer och egen handledning. Chefen växer i sin roll genom att lära av 
sina erfarenheter. 
 

Chef och sjuksköterska 

Det är svårt för chefer att konfrontera en medarbetare med klagomål från patienter eller 
andra i personalgruppen men det är ändå nödvändigt att göra det, enligt cheferna i 
studien. De är måna om att inte göra något på ett sätt som sårar medarbetaren. Cheferna 
beskriver också ett ansvar för att hela personalgruppen har det bra, vilket kan bli ett 
dilemma - chefen behöver göra något men vill vara varsam och blir kanske väl försiktig. 
Om konflikten därför inte får en bra lösning kommer andra medarbetare att påverkas av 
konflikten, och till dessa vill cheferna också ha en bra relation. Chefen behöver ta 
ställning till vad som är viktigast, att värna om en bra relation till någon enskild 
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medarbetare genom att inte ta upp exempelvis ett patientklagomål, eller kanske stå inför 
en situation där resten av personalgruppen blir missnöjd. Den beskrivning Nilsson 
(2003) ger av hur vårdenhetschefer ”vårdar vårdarna”, genom att inte vilja riskera en 
god relation och fin stämning genom att ta upp ett problem till diskussion, bekräftas i 
resultatet; cheferna är rädda för att såra någon och göra illa. En professionell chef tar sin 
utgångspunkt i rollen som chef och inte i sjuksköterskerollen, menar Falkenström 
(2014, ss.117 - 122), vilket skulle kunna betyda att genom att ta ett helhetsansvar för 
den berörda enheten är chefen professionell till skillnad från att vara sjuksköterska då 
ansvaret är för den enskilda patienten. En sjuksköterska som är chef behöver därför 
kunna bedöma och hantera situationer utifrån både ett patient- och 
verksamhetsperspektiv, och inte låta relationen till medarbetare stå i vägen för åtgärder 
som behövs för patientens rätt till god omvårdnad. 
 

Patienten 

Chefer i studien beskriver hur de ingriper i konflikter som innebär att patienter klagar 
eller medarbetare påpekar att något hänt som påverkar omvårdnaden. De för dock inte 
något resonemang kring risken att konflikter som ännu inte lyfts fram så tydligt också 
kan påverka patientsäkerheten. En sjuksköterska som blir chef har med sig ett 
patientorienterat förhållningssätt in i chefskapet och har utbildats i att se till patientens 
bästa (Persson & Thylefors 1999, Nilsson 2003). Det skulle kunna innebära att 
sjuksköterskan som chef kan vara särskilt uppmärksam på patientens situation och ha 
goda möjligheter att agera tidigt när omvårdnaden brister, på ett tydligare sätt än vad 
som framkommer i denna studie. Det är en utmaning för chefen att ha ansvar för 
patientens bästa och samtidigt för medarbetarnas arbetsmiljö – i en ansträngd situation 
uppstår lättare konflikter som påverkar omvårdnaden negativt, men trots det behöver 
patienterna alltid få ett bra bemötande och en god omvårdnad. En vårdare som inte mår 
bra försöker ofta undvika svåra situationer och klarar inte alltid av att möta patienten där 
patienten befinner sig. Falkenström (2014, s. 67) beskriver hur en lojalitetskonflikt kan 
uppstå när det goda inte alltid är smärtfritt, cheferna vill tänka på såväl patienter som 
personal men vet inte hur hon ska handla, personalen ska inte må dåligt men samtidigt 
ser att patienterna drabbas av dålig vård och behöver därför agera. Det är viktigt, skriver 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 122-123) att vårdarnas hållning och agerande 
problematiseras i svåra situationer, för att belysa både deras eget välbefinnande och 
följden deras handlingar får för patienterna. Genom ett öppet förhållningssätt även till 
det som är svårt, ökar möjligheten att ha en beredskap för ansträngda situationer som 
kan ha en negativ påverkan för patientsäkerheten. Cheferna kan bidra genom att se till 
att sådant diskuteras och reflekteras, i personalgruppen. 
 

Hantera konflikter 

I resultatet framkommer att cheferna inte gör medvetna val av konflikthanterings-
strategier. Ibland finns olika alternativ att välja mellan men att det snarast handlar om 
när det är dags att agera i en konflikt, och inte hur det ska göras. Ett resonemang kring 
skilda effekter av olika sätt att ta sig an en konflikt för att nå en varaktig lösning 
förekommer nästan inte alls. Cheferna beskriver inte ifall de överväger på vilket sätt de 
behöver ta sig an en konfliktsituation, vilket kan bero på att de inte lärt sig olika 
konflikthanteringsstrategier och därför inte reflekterar över vilket sätt en konflikt bäst 
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hanteras. Falkenström (2014, s. 92) beskriver ett passivt förhållningssätt som att 
undvika att gripa tag i situationen och att låta saker och ting ske, medan att agera 
innebär att vara medveten om sitt ansvar och våga engagera sig, att samla information 
och kunskap om den situation som har uppstått (Falkenström 2014, s. 80).  Resultatet 
visar att cheferna använder flera förhållningssätt som kan beskrivas som passiva, men 
också att de ibland agerar mer aktivt. 
 
 
Studien visar att cheferna försöker vara närvarande och träffa sina medarbetare för att 
på så sätt få bättre möjligheter att snabbt få kännedom om problem, då de vet att ett 
tidigt agerande kan stävja utvecklingen av en konflikt.  I studien framkommer även att 
chefer i vissa fall väljer att vänta in och se vad som händer, och samla fakta innan ett 
agerande i en konflikt, och i andra fall kan konfliktlösningen överlåtas till medarbetarna 
själva. Att vänta för att se vad som händer innebär att konflikten initialt undviks, vilket 
är motsägelsefullt till den ambition cheferna uttrycker om att stävja en konflikt i tidigt 
skede för att förhindra att den växer sig större. Undvikande är, skriver Mahon och 
Nicotera (2011), en strategi som i bästa fall är ineffektiv och i värsta fall gör skada, 
genom att konflikten när den negligeras kan växa sig starkare.  
 
 
En chef som är mån om goda relationer till sina medarbetare tenderar att använda 
strategin ”anpassning” (Cavanagh 1991). Det kan innebära att chefen förminskar 
problemet och avdramatiserar konflikten för att medarbetaren inte ska behöva känna sig 
ifrågasatt. Samtidigt tonar chefen ner betydelsen av sin egen position och det ansvar 
som följer med chefsrollen. Whitworth (2008) skriver att anpassningsstrategin har ett 
drag av självuppoffring; chefen hävdar inte sin ståndpunkt eller egna argument och tar 

inte itu med konflikten utan låter det vara av hänsyn till relationen med medarbetaren.   
 
 
I resultatet framkommer exempel på konfliktsituationer som leder till att medarbetare 
inte pratar med varandra, och inte kan samarbeta. Då en konflikt bidrar till att 
kommunikation mellan medarbetare avbryts och information av värde därmed 
undanhålls, kan konflikten påverka kvaliteten på omvårdnaden (Kaitelidou et al. 2012). 
Chefer i studien ger exempel på hur de i en sådan situation kan fatta ett beslut mot 
medarbetarnas vilja, vilket då är ett exempel på en styrande konflikthanteringsstrategi. 
Chefen använder sin makt att bestämma, det kan vara ett obekvämt beslut som inte 
gillas av medarbetarna men går att motivera genom att det är nödvändigt för 
patientsäkerheten.  
 
 
Cheferna i denna studie berättar om sina samtal med medarbetare, och att de är måna 
om att lyssna in båda parter för att få en bättre bild av situationen, men de talar inte om 
att samtalet används som en medvetet vald konflikthanteringsstrategi. Genom samtal 
kan en gemensam och effektiv lösning på problemet nås (Euwema, Van de Vliert & 
Bakker 2003), men det förutsätter ett samtal som har ett uttalat syfte. Ett samtal utan 
tydlig inriktning kan leda till en kompromisslösning vilket enligt Whitworth (2008) är 
en halvhjärtad lösning som gör att konflikten till delar finns kvar vilket kan visa sig 
senare. Det framgår inte i resultatet om cheferna är medvetna om att en kompromiss 
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som kanske ser ut att kunna lösa en konflikt, också innebär att problemet till delar finns 
kvar.  
 
 
I chefernas berättelser framkommer således exempel på sätt att hantera konflikter som 
överensstämmer med konflikthanteringsstrategierna styrande, undvikande, anpassning 
och kompromissande, som alla betecknas som kortsiktiga strategier (Valentin 2001; 
Euwema, Van de Vliert & Bakker 2003; Whitworth 2008) medan cheferna inte tydligt 
beskriver strategin samverkan, den konflikthanteringsstrategi som ger möjlighet till en 
varaktig lösning på problemet genom att ingen part behöver förlora eller ge avkall på 
något. Mahon och Nicotera (2011) skriver att sjuksköterskor ogärna vill rapportera 
konfliktsituationer till sin chef och att de helst undviker en gemensam diskussion med 
den andre parten. I sådana lägen är det svårt för chefer att använda ett samverkanssamtal 
som konflikthanteringsstrategi. För att kunna hantera en konflikt på ett genomtänkt och 
strategiskt sätt behöver chefer känna till hur olika förhållningssätt kan påverka 
utvecklingen av konflikten. 
 
 

Behov av stöd 

Det framkommer i resultatet att cheferna upplever att utbildning i konflikthantering 
erbjuds i alltför liten omfattning, det förekommer vid enstaka tillfällen men behöver 
vara återkommande för att uppfattas användbart. För att kunna agera på ett effektivt sätt 
i konflikter behövs kunskap, en konflikt behöver både upptäckas och hanteras tidigt 
(Kaitelidou et al. 2012). Northam (2009) menar att det är vanligt att hälso- och 
sjukvårdsorganisationer underskattar betydelsen av effektiv konflikthantering och 
skriver att träning och utbildning i konflikthantering borde värderas lika högt som att ha 
kompetens i hjärt-lungräddning. Cheferna i studien saknar möjlighet till en kontinuerlig 
utbildning, och får därför inte heller adekvata möjligheter att agera på ett gynnsamt sätt 
i konfliktsituationer.   
 
 
Vårdenhetschefen har det yttersta ansvaret för omvårdnaden och kan behöva ta 
obekväma beslut för att värna patientsäkerheten. Men om chefen inte har tillräcklig 
kunskap att grunda och motivera sitt agerande på, blir det också svårt att ha kontroll 
över vad som kan komma att hända i en konfliktsituation. Akerjordet (2014, ss. 170-
171) beskriver ledarskapet som det som är själva kittet, det som håller samman en sund 
och etisk vårdkontext. Ledaren är den som går före och stödjer andra, och ansvaret som 
ledaren tagit på sig är att hjälpa medarbetarna att vara sitt bästa. I konflikthantering 
skulle det kunna betyda att chefen behöver ha tillräcklig kunskap för att kunna vara den 
som agerar, och som visar för medarbetarna hur samarbete och bemötande av varandra 
förväntas vara på arbetsplatsen. Kunskap och färdighet i konflikthantering ger tryggare 
chefer, skriver Nilsson (2003), om chefer ges möjlighet till utbildning kan de också som 
ledare vara en förebild för medarbetarna.  
 
 
Studien visar att cheferna upplever sig ensamma i svåra konfliktsituationer. Det är 
sällan konflikter diskuteras med kollegor, kanske för att inte blotta sig och visa upp 
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problem på arbetsplatsen, då det kan tolkas som om uppdraget är svårt att klara av. Den 
egna chefen ska helst inte störas eller tyngas med bekymmer och det egna 
misslyckandet, utan vårdenhetschefen väljer att försöka klara sig själv. Några 
vårdenhetschefer är osäkra på vilket stöd som finns att få, trots att de har varit chefer 
länge och har hanterat flera konflikter. En känsla av ensamhet förstärks troligen om en 
chef inte vet vilket stöd som finns och om förväntningar på att själv kunna hantera svåra 
situationer uppfattas Om ingen vågar ta upp sina problem med sin chef och kollegor, 
och det saknas forum att diskutera de problem som finns på arbetsplatsen ligger det nära 
till hands att tro att inget stöd finns att få. I en studie av Skytt (2007) framkommer att 
bristande stöd och intresse från kollegor, närmaste chef och organisationen är en 
avgörande faktor när vårdenhetschefer väljer att lämna sina uppdrag. Tillgång till stöd 
är även betydelsefullt för att sjuksköterskor ska orka stanna kvar i yrket visar 
Laschinger, Finegan och Wilk (2011), som i begreppet stöd inkluderar såväl kollegialt 
stöd, handfast hjälp, stöd från sin chef och känslomässig uppbackning. Det är rimligt att 
anta att motsvarande behov av stöd gäller för chefer som i sin yrkesprofession är 
sjuksköterskor. Brist på stöd kan ge missnöjda chefer vilket i sin tur kan vara en 
grogrund för konflikter, skriver Skytt (2007), och infogar på så sätt ytterligare en aspekt 
till temat konflikter. 
 
 
Erfarna chefer har ett kontinuerligt behov av handledning och tillgång till handledning 
och mentorskap upplevs som ett gott stöd, enligt informanterna. Handledning 
tillsammans med andra chefer kan vara ett utrymme där det framkommer att andra har 
brottats med liknande bekymmer och delar samma erfarenhet, får avlastning och stöd av 
varandra. Nilsson (2003) skriver att handledare, kollegor och mentorer ger ett 
psykologiskt stöd som bidrar till att cheferna känner sig säkrare i sin ledarroll. Att delta 
i handledning kan innebära möjligheter och rationella färdigheter att använda vid 
interpersonella konflikter, som kritiskt tänkande, problemlösning, och att kunna 
analysera konsekvenser av en konflikt (Tveiten 2010, s.73). Cheferna i studien 
beskriver hur de i vissa fall väntar med att agera vid en konflikt, och kanske ligger en 
känsla av osäkerhet och ensamhet till grund för det. Att avvakta kan enligt Severinsson 
(2014, s. 210) vara ett uttryck för maktlöshet och en känsla av vanmakt, men genom att 
arbeta med reflektion och med hjälp av dialog kan vanmakten vändas till kraft.  
 
 
För att nå och bibehålla en god vårdkultur, krävs att vårdkulturen som råder ifrågasätts, 
synliggörs och problematiseras (Dahlberg & Segesten 2010, s. 124). Med handledning 
som ger utrymme för reflektion och möjlighet att dela sina erfarenheter med andra, kan 
chefer ges bättre förutsättningar för sitt ledarskap. Cheferna i studien beskriver en 
lärandeprocess där de genom att behöva ingripa i konflikter, efterhand upplever att det 
blir lättare, försök och misstag blir lärdomar. Med erfarenhet blir konflikten inte så 
skrämmande och cheferna upplever sig tryggare. Den kunskap cheferna skaffar sig med 
tiden skulle kunna vara värdefull för nya chefer att ta del av genom exempelvis 
mentorskap. Erfarenhet gör att cheferna vågar agera tidigt i en konfliktsituation, skriver 
Nilsson (2003), och här är både livserfarenhet och erfarenhet av tidigare 
konfliktsituationer av betydelse.  
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Metoddiskussion  
Syftet med denna studie var att beskriva vårdenhetschefers erfarenheter av konflikter i 
personalgruppen. En kvalitativ metod användes, med intervjuer för datainsamling som 
enligt Polit och Beck (2012, s. 532) är den primära metoden för insamling av kvalitativa 
data. Samtliga informanter berättade om sina erfarenheter av interpersonella konflikter 
mellan medarbetare, efter en inledande och öppet ställd fråga. Användandet av intervju 
som metod gav innebördsrika berättelser där informanten gavs möjlighet att delge sina 
erfarenheter och själv reflektera över det som beskrevs. En enkät hade begränsat 
möjligheten till att fritt berätta om sina erfarenheter. I kvalitativ forskning behöver 
intervjuaren vara lyhörd för förändring under samtalets gång och kunna anpassa 
intervjun därefter så att det även finns utrymme att tala om andra processer eller 
perspektiv som kommer upp i samtalet (Malterud 2009, s.127; Polit & Beck 2012, ss. 
532-535). Valet av metod var relevant för att nå studiens syfte. Samtliga informanter 
kunde berätta om erfarenheter av två eller flera konflikter mellan medarbetare vilket gav 
tillräcklig data varför sju intervjuer gjordes. Trost (2010, ss.143-144) skriver att det är 
bra att kunna begränsa sig till ett mindre antal intervjuer då det vid analys av material 
från många intervjuer bli svårt att få en överblick och att samtidigt kunna se detaljer.  
 
 
Urvalskriteriet minst tre års chefserfarenhet grundades på att intervjupersonerna skulle 
ha viss erfarenhet för att kunna beskriva konflikter. Det visade sig att varje informant 
hade lång chefserfarenhet vilket innebar att varje chef hade ett rikt material att utgå från. 
Om cheferna arbetat kortare tid än inklusionskriteriet tre år hade fler intervjuer 
eventuellt behövt göras för att få ett rikligt material i form av beskrivna erfarenheter. 
Valet att intervjua vid endast ett sjukhus var ett bekvämlighetsurval för att underlätta 
möjlighet till intervju inom en viss tidsperiod. 
 
 
I studien fanns det en möjlighet att informanterna kände till varandra genom sin 
yrkesprofession. Därför intervjuades informanterna en och en, för att skapa trygghet och 
tillit. Det kan hända att en deltagare under en intervju säger sådant som den inte vill att 
någon annan ska känna till, det kan även hända att det delges sådant som kan ångras i 
efterhand (Trost 2010, s. 45). Ingen av informanterna har önskat avbryta studien efter 
intervjun. Enligt Trost (2010, s. 67) får informanterna inte uppleva att de är i underläge, 
därför var det bara en intervjuare vid varje intervju. Plats och tid för intervjun föreslogs 
men informanterna fick möjlighet att önska annan plats eller tidpunkt. Två av 
informanterna valde annat rum än det föreslagna för att spara tid för förflyttning, detta 
syns inte ha påverkat resultatet. Samtliga platser var fria från telefon för att undvika att 
bli störd. Enligt Trost (2010, s. 65) skall miljön för intervju vara så ostörd som möjligt. 
Den som intervjuat transkriberade även sitt material för att intervjuaren var bekant med 
informantens berättelse. Därefter genomfördes dataanalysens olika steg tillsammans 
genom att reflektera och diskutera över olika alternativa tolkningar, vilket stärker 
tillförlitligheten i resultatet (Malterud 2009, s 107).  
 

 

Genom att ge en noggrann beskrivning av urvalet, analysarbetet och citat från 
intervjuerna ges läsaren en möjlighet att bedöma giltigheten (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012, s. 198). Trovärdigheten av ett resultat handlar om hur överförbart 
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resultatet är till andra grupper och situationer (Polit & Beck 2012, s. 525). Studiens 
resultat kan till viss del överföras på en grupp andra vårdenhetschefer, då studien 
beskriver erfarenheter från vårdenhetschefer med olika lång chefserfaren, skillnader i 
antal underställda och från enheter med olika inriktning. 
 
 
 

Slutsatser och kliniska implikationer 

Vid sjukhus är det vanligt att vårdenhetschefer är sjuksköterskor, införstådda med 
omvårdnadens betydelse för patientsäkerheten. Chefer som är sjuksköterskor behöver 
bli medvetna hur det vårdande perspektivet kan vara ett hinder vid hantering av 
konflikter, och ges möjlighet att problematisera kring hur en tidigare sjuksköterskeroll 
kan påverka. Här kan chefer behöva både utbildning och stöd i form av handledning 
inriktad på sjuksköterskans roll som chef. Redan i grundutbildningen till sjuksköterska 
bör det ingå utbildning och reflektion kring det vårdande perspektivet i relation till 
ledarskapet. För att förbättra vårdenhetschefers möjlighet att hantera interpersonella 
konflikter på ett konstruktivt och långsiktigt sätt, behövs utbildning och träning i 
konflikthantering. Det framkommer ett behov av att få prata mer om konflikter vilket 
kan tillgodoses genom att erbjuda handledning och mentorskap till såväl nya som mer 
erfarna vårdenhetschefer. Kombinationen av bristande kunskap, upplevelsen av att vara 
ensam i sin roll och att som chef ha ett vårdande förhållningssätt till sina medarbetare 
kan bidra till att chefer är försiktiga och använder konflikthanteringsstrategier som inte 
ger en varaktig lösning.  

 

Studiens resultat visar att vårdenhetscheferna har viss kunskap, men att de trots lång 
erfarenhet behöver få kontinuerlig utbildning och träning i konflikthantering med 
inriktning på ledarskap. Cheferna är medvetna om att ett tidigt agerande kan förhindra 
att en konflikt växer sig större, och de vet att de har ett ansvar att agera i situationer där 
omvårdnaden påverkas och patientsäkerheten hotas av pågående konflikter i 
arbetsgruppen. Trots detta saknar ett antal av cheferna färdigheter att hantera konflikter 
mellan medarbetare på ett konstruktivt sätt, vilket visar sig när de undviker konflikter, 
eller inte reflekterar över vilket konflikthanteringsstrategi som skulle kunna ge önskat 
resultat. I resultatet framkommer att chefer säger sig ha respekt för konflikter, vilket kan 
vara ett uttryck för en osäkerhet för vad som kan sättas igång genom att agera och för en 
omsorg om sina medarbetare.  

 

Studien visar inte hur relevant kunskap i konflikthantering hade kunnat påverka 
chefernas sätt att agera i konflikter, då flertalet chefer uttrycker att de saknar tillräcklig 
kunskap i konflikthantering.  Fortsatt forskning skulle kunna fokusera på effekten av 
kontinuerlig utbildning i ledarskap och träning i konflikthantering. Cheferna tycks vara 
omedvetna om vilken betydelse deras tidigare sjuksköterskeroll har för den nuvarande 
chefsrollen. Här skulle effekten av handledning som innehåller reflektion kring det 
vårdande perspektivet i chefskap, kunna undersökas. Vidare behövs fortsatt forskning 
på olösta konflikters påverkan på såväl omvårdnad som arbetsmiljö. 



  21 

REFERENSER  
 
Aiken, L.H., Sloane, D.M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., Griffiths, P., Busse, R., 

Diomidous, M., Kinnunen, J., Kózka, M., Lesaffre, E., McHugh, M.D., Moreno-
Casbas, M.T., Rafferty, AM., Schwendimann, R., Scott, P.A., Tishelman, C., van 
Achterberg, T. & Sermeus, W. (2014). Nurse staffing and education and hospital 
mortality in nine European countries: a retrospective observational study 
The Lancet, 383 (9931), ss. 1824-1830.  
 

Akerjordet, K. (2014). Autentiskt ledarskap i hermeneutiskt ljus. I Lassenius, E. & 
Severinsson, E. (red.) Hermeneutik i vårdpraxis. Gleerups: ss. 163-173. 

 
Almost, J. (2006). Conflict within nursing work environments: concept analysis. 

Journal of Advanced Nursing, (53), ss. 444-453. 
 
Almost, J., Doran, D.M., Mc Gillis Hall, L. & Laschinger, HKS. (2010). Antecedents 

and consequences of intra-group conflict among nurses. Journal of Nursing 

Management, (18), ss. 981-992. 
 
Brinkert, R. (2010). A Literature review of conflict communication causes, costs, 

benefits and interventions in nursing. Journal of Nursing Management, (18), ss. 145-
156. 

 
Cavanagh, S.J. (1991). The conflict management style of staff nurses and nurse 

managers. Journal of Advanced Nursing, (16), ss. 1254-1260. 
 
Cox, K.B. (2001). The effects of unit morale and interpersonal relations on conflict in 

the nursing unit. Journal of Advanced Nursing, 35 (1), ss.17-25. 
 
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur och Kultur. 
 
Euwema, M., Van de Vliert, E. & Bakker, A.B. (2003). Substantive and relational 

effectiveness of organizational conflict behavior. The International Journal of 

Conflict Management, 14 (2), ss. 119-139. 
 
Falkenström, E. (2014). Vårdchefens etiska dilemman. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Hartung, S.Q., & Miller, M. (2013). Communication and the Healthy Work 

Environment. Journal of Nursing Administration, 43 (5), ss. 266-273.  
 
Hendel, T., Fish, M., & Galon, V. (2005). Leadership style and choice of strategy in 

conflict management among Israeli nurse managers in general hospitals. Journal of 
Nursing Management, (13), ss. 137-146. 

 
Hendel, T., Fish, M., & Berger, O. (2007). Nurse/Physician Conflict Management Mode 

Choices. Nursing Administration Quarterly, 31 (3), ss. 244-253 
 



  22 

 
Kaitelidou, D., Kontogianni, A., Galanis, P., Siskou, O., Mallidou, A., Pavlakis, A., 

Kostagiolas, P., Theodorou, M. & Liaropoulos, L. (2012).  Conflict management and 
job satisfaction in paediatric hospitals in Greece. Journal of Nursing Management, 
(20), ss. 571-578.  

 
Kantek, F. & Kavla, I. (2007). Nurse-Nurse Manager Conflict. How Do Nurse 

Managers Manage it? The Health Care Manager Vol 26, 2, 147-151. 
 
Laschinger, H.K.S., Leiter, M., Day, A. & Gilin, D. (2009). Workplace empowerment, 

incivility, and burnout: impact on staff nurse recruitment and retention outcomes. 
Journal of Nursing Management, (17), ss. 302-311. 

 
Laschinger, HKS. Finegan, J. & Wilk, P. (2011). Situational and Dispositional 

Influences on Nurses’ Workplace Well-being: the role of empowering unit 
leadership. Nursing Research, 60 (2), ss.124-131. 

 
Lennéer Axelsson, B. & Thylefors, I. (1996). Om konflikter hemma och på jobbet. 

Natur och Kultur, Stockholm. 
 
Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2012). I Granskär, M. & Höglund- Nielsen, B. 

(Red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Mahon, M.M. & Nicotera, A.M. (2011). Nursing and Conflict Communication. 

Avoidance as Preferred Strategy. Nursing administration Quarterly, 35 (2), ss. 152-
163. 

 
Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur.  
 
Malterud, K. (2014). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur.  
 
Morrison, J. (2008). The relationship between emotional intelligence competencies and 

preferred conflict-handling styles. Journal of Nursing Management, (16), ss. 974-
983. 

 
Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/  
 
Nilsson, K. (2003). Mandat – makt – management: en studie av hur vårdenhetschefers 

makt konstrueras. Diss. Göteborgs universitet: Acta Universitatis Gothoburgensis. 
 
Northam, S. (2009). Conflict in the workplace: Part 1. American Journal of Nursing, 

109 (6), ss. 70-73. 
 
Nunkoosing, K. (2005). The Problems with Interviews. Qualitative Health Research, 

(15), ss. 698-706. 
 
 



  23 

Persson, O. & Thylefors, I. (1999). Career with No Return: Roles, Demands, and 
Challenges as Perceived by Swedish Ward Managers, Nursing Administration 

Quarterly, 23 (3), ss. 63-80. 
 
Polit, D.F., Beck, C.T. (2012). Nursing research: Generating and Assessing Evidence 

for Nursing Practice. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Severinsson, E. (2014). Berättelser från handledning – röster om vanmakt.  I Lassenius, 

E. & Severinsson, E. (red.) Hermeneutik i vårdpraxis. Gleerups: ss. 177-186. 
 
SFS, Svensk författningssamling 2008:192. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-
460/  

 
SKL, Sveriges kommuner och landsting (2014). Arbetsmiljöansvar för arbetsgivare.  

http://skl.se/arbetsgivarfragor/arbetsmiljo/arbetmiljoansvar.84.html 
 

Skytt, B. (2007). First-line Nurse Managers' Preconditions for Practise: The Important 

Interplay between Person and Organization. Diss. Uppsala universitet: Acta 
Universitatis Upsaliensis. 

 
Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

www.socialstyrelsen.se 
 
Svensk Sjuksköterskeförening SSF (2014). http://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/Publikationer/Vara-publikationer/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Tveiten, S. (2010). Yrkesmässig handledning mer än ord. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur 

 
Valentine, P. (1995). Management of conflict: do nurses/women handle it differently? 

Journal of Advanced Nursing, (22), ss. 142-149. 
 
Valentine, P. (2001). A Gender Perspective on Conflict Management Strategies of 

Nurses. Journal of Nursing Scholarship, 33 (1), ss. 69-74.  
 
Vetenskapsrådet, Codex, (2012). Regler och riktlinjer för forskning.  

http://www.codex.vr.se/index.shtml.  
 
Whitworth, B.S. (2008). Is there a relationship between personality type and preferred 

conflict-handling styles? An exploratory study of registered nurses in southern 
Mississippi. Journal of Nursing Management, (16), ss. 921-932. 

 
Vivar, C. (2006). Putting conflict management into practice: a nursing case study. 

Journal of Nursing Management, (14), ss. 201-206. 
 



  24 

 
Bilaga 1 

 
 

 
 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar Vårdvetenskap på avancerad nivå vid Högskolan i 
Borås. I vår utbildning ska vi skriva en magisteruppsats vilket innebär att vi ska 
fördjupa oss i ett ämne.  
 
Konflikter i personalgruppen kan ha stor påverkan på både den psykosociala 
arbetsmiljön, och för den omvårdnad och det bemötande patienter och närstående får. 
Syftet med studien är att beskriva vårdenhetschefers erfarenhet av att hantera 
interpersonella konflikter på arbetsplatsen. 
 
Vi skulle vilja komma i kontakt med, och intervjua ett antal vårdenhetschefer inom ditt 
verksamhetsområde. Om vårdenhetschefen väljer att delta kommer denne att intervjuas 
under ca 1 timma. Allt datamaterial som samlas in behandlas konfidentiellt och ingen 
obehörig får ta del av materialet 
 

Resultaten kommer att presenteras i form av examensarbete på avancerad nivå vid 
Högskolan i Borås, institutionen för vårdvetenskap 
 
 
Vi kontaktar er per telefon/mail om en vecka. Om ni har frågor eller funderingar, 
kontakta oss gärna. 
 
 
Cecilia Lundmark, leg sjuksköterska 
Mail: 
Tfn:  
 
 
Sara Widin Dahlström, leg sjuksköterska 
Mail: 
Tfn 
 
 
Kristina Nässén, handledare för studien. Universitetslektor/fil.dr. Institutionen för 
Vårdvetenskap, Högskolan i Borås 
Mail: 
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Intervjuguide       

 

Respondent nr  

Kön   Utbildningsbakgrund  

Chefserfarenhet år  Antal medarbetare 

 

Kan du berätta om en konflikt i arbetsgruppen? 

 
• Ge exempel/hur såg konflikten ut? 

 

• Vad hände? 

 

• Vad övervägde du? 

 

• Vad valde du mellan? 

 

• Vilka möjligheter hade du? 

 

• Vilka begränsningar hade du? 

 
 

• Hur tänkte du? 

• Hur kände du? 

• Hur gjorde du? 

• Hur blev det? 

• Vad lärde du? 
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Hej! 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar Vårdvetenskap på avancerad nivå vid Högskolan i 
Borås. I vår utbildning ska vi skriva en magisteruppsats vilket innebär att vi ska 
fördjupa oss i ett ämne.  
 
Konflikter i personalgruppen kan ha stor påverkan på både den psykosociala 
arbetsmiljön, och för den omvårdnad och det bemötande patienter och närstående får. 
Syftet med studien är att beskriva vårdenhetschefers erfarenhet av att hantera 
interpersonella konflikter på arbetsplatsen. 
 
Vi genomför en intervjustudie och riktar oss till vårdenhetschefer som är legitimerade 
sjuksköterskor, har ett chefsförordnande och minst tre års erfarenhet som chef i vården. 
Intervjun beräknas ta ca 45 minuter. Allt datamaterial som samlas in behandlas 
konfidentiellt och ingen obehörig får ta del av materialet. Era svar kommer att vara 
anonyma i uppsatsen. 
 
Det är helt frivilligt att delta och det går att närsomhelst, utan förklaring, avbryta sitt 
deltagande.  
  
Resultaten kommer att presenteras i form av examensarbete på avancerad nivå vid 
Högskolan i Borås, institutionen för vårdvetenskap 
 
Tack för ditt deltagande! 
 
 
Cecilia Lundmark, leg sjuksköterska 
Mail: 
Tfn:  
 
Sara Widin Dahlström, leg sjuksköterska 
Mail: 
Tfn: 
 
Kristina Nässén, handledare för studien. Universitetslektor/fil.dr. Institutionen för 
Vårdvetenskap, Högskolan i Borås 
Mail: 
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Samtycke till studie om Vårdenhetschefers erfarenhet av 
interpersonella konflikter mellan medarbetare 
 
 
Jag har informerats om studien och även tagit del av den skriftliga informationen. Jag är 
medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
förklaring  
 
 
 
 
____________________________________________  
Namnteckning 
 
 
____________________________________________  
Namnförtydligande 
 
 
____________________________________________  
Ort och datum 
 
____________________________________________  
Telefonnummer dagtid 
 

 
 
 
 
 


