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ABSTRAKT 
 
Syftet med studien var att belysa medarbetares upplevelse av konflikter på arbetsplatsen 
inom äldreomsorgen, samt hur dessa hanteras. Undersökningen genomfördes med 
kvalitativa metoder, i form av halvstrukturerade intervjuer i grupp och individuellt. Sju 
respondenter som arbetar eller har arbetat inom äldreomsorgen deltog i undersökningen. 
Resultatet visade att det inte förekom några större konflikter på de undersökta 
arbetsplatserna. Resultatet gav ändå en bra bild av vad medarbetarna gör för att 
upprätthålla ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen, vilka faktorer som kan vara bidragande 
till att konflikter uppstår samt hur de hanterar uppkomna konflikter. Den slutsats jag kan 
dra utifrån resultatet är att det är viktigt med en bra sammanhållning i arbetsgruppen för 
att få en trivsam och konfliktfri arbetsplats. Konfliktförloppet underlättas av att man 
direkt när något uppstår pratar med varandra om problemet och utifrån det kommer fram 
till en lösning som är bra för alla parter, så att arbetsplatsen kan fungera väl även efter 
konflikten 
 
 
Nyckelord: Konflikt, konflikter på arbetsplatsen, konflikthantering, konfliktorsaker, 
arbetsklimat, förebyggande av konflikter 
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FÖRORD 
 
Jag vill härmed tacka alla som bidragit på olika sätt till denna uppsats. Först och främst 
ett stort tack till samtliga respondenter, för ert viktiga bidrag. Tack även till min 
handledare Ingrid Johansson, för stort engagemang för att få till denna uppsats på bästa 
sätt. Slutligen ett stort tack till familj, nära och kära som gjort det möjligt för mig att 
fullfölja mina studier, trots familjebildning. Ni alla har stor del i denna uppsats, TACK! 
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INLEDNING 
 
Konflikter är något som alla människor kommer i kontakt med på ett eller annat sätt i sina liv. 
Upplever vi inte själva konflikterna, får vi ta del av dem genom böcker, tidningar, film och teater 
(Lennéer-Axelson & Thylefors, 2006). Ingen är oberörd av konflikter.  
 
Konflikter är vanligt förekommande på landets arbetsplatser i olika omfattning och inom alla 
sektorer. Vi tillbringar stor del av vår vakna tid på arbetsplatsen med en mängd olika människor 
med olika intressen, synsätt och erfarenheter där vi måste bemöta varandras olikheter med 
respekt, men ibland kan olikheterna leda till att en konflikt uppstår. ”Organisationer består av 
olika människor och intressegrupper med olika syn på vad som är viktigt, hur saker och ting bör 
göras och vem som bör göra vad” (Jacobsen & Thorsvik, 2002 s. 196) Det är viktigt med goda 
relationer på jobbet för att må bra, känna glädje med att gå till jobbet och kunna göra ett bra jobb. 
Hur man har det på jobbet beror både på arbetskamraterna samt en själv.  
 
Syftet med denna uppsats är att studera medarbetares upplevelse av konflikter på arbetsplatsen. 
Tyngdpunkten ligger på att studera varför en konflikt uppstår, men jag har även behandlat 
konflikthantering, hur man löser en uppstådd konflikt på ett bra och hållbart sätt. Jag finner detta 
ämne intressant och relevant att studera därför att konflikter är något som ständigt finns runt 
omkring oss i vårt dagliga liv och som vi alla kommer i kontakt med på ett eller annat sätt, både 
på och utanför arbetsplatsen. Jag anser denna studie vara relevant därför att jag i mitt kommande 
arbete i en social omsorgsverksamhet kommer att möta många olika slags människor med olika 
intressen och åsikter. Då det är viktigt att kunna bemöta dessa på bästa sätt och försöka undvika 
att en konflikt uppstår. Denna studie baseras på medarbetares (vårdpersonal) upplevelse av 
arbetsplatskonflikt och konflikthantering inom social omsorgsverksamhet. Jag hoppas även att 
denna studie kan komma att vara till hjälp för personal inom social omsorg vad gäller konflikter 
och konflikthantering, samt inspirera till vidare forskning inom detta ämne.  
 
Syfte och forskningsfrågor 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie är att belysa medarbetares upplevelse av konflikter på arbetsplatsen inom 
äldreomsorgen, samt hur dessa hanteras. 
 
Mina forskningsfrågor är: 
 

• Vilka faktorer kan vara bidragande till att en konflikt uppstår mellan personal inom 
social omsorgsverksamhet? 

• Vad gör medarbetare (vårdpersonal) för att upprätthålla ett gott arbetsklimat på 
arbetsplatsen och för att undvika att en konflikt uppstår? 

• Vilka strategier används vid konflikthantering och hur ser personalen på sin och andras 
roll vid konflikthantering? 
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Avgränsning 
 
Jag har valt att avgränsa min studie till att genom intervjuer studera bakomliggande orsaker till att 
en konflikt kan uppstå på en arbetsplats inom Social omsorgsverksamhet. Vidare avgränsar jag 
mig till att studera hur konflikter av sådan art behandlas på arbetsplatsen.  En avgränsning är 
gjord, då studien enbart inriktar sig på arbetsmässiga konflikter på arbetsplatsen och inte av dem 
som är av privat art. Jag avgränsar mig också i den mening att jag enbart ämnar att studera 
medarbetares (vårdpersonal) upplevelse av konflikt och konflikthantering på arbetsplatser inom 
Social omsorg med inriktning mot äldre. Jag avser inte att studera chefens syn på konflikter. 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Begreppsdefinitioner 
 
Konflikt 
 
Konflikt kommer från latinets conflictus som betyder tvist, motsättning eller sammanstötning 
(Maltén, 2000). Lennéer-Axelson och Thylefors (2006) säger att konflikt är en kollision mellan 
intressen, värderingar, handlingar eller inriktningar. Vidare skriver författarna att en konflikt 
uppstår när två personers intressen inte kan tillgodoses samtidigt. Författarna påstår att konflikter 
inte alltid behöver vara negativa, då det kan komma något bra ur konflikter, i form av nya tankar 
och idéer samt en bättre relation mellan arbetskamraterna. 
 
Lennéer-Axelson och Thylefors (2006) skriver att konflikt är en kamp om värden, status, makt 
och resurser. Parterna vill inte bara få sina önskningar och behov uppfyllda, de vill även bli av 
med sin motpart, genom att neutralisera, skada eller eliminera dem. Mycket baseras på eget 
vinnande i konflikter. 
 
”Konflikt föreligger, när ena parten upplever det som konflikt” (Ljungström & Sagerberg, 1991 s. 
11). 
 
Konfliktstilar 
 
Vi människor har olika sätt att förhålla oss till konflikter och det beror på hur vi är som 
människor. Vissa människor drar sig för att riskera att hamna i en konflikt, medan andra dras till 
dem. (Lennéer-Axelson och Thylefors, 2006). De skriver vidare att det är ett typiskt svenskt 
beteende att dra sig undan konflikter och får medhåll av flera andra författare.  
(Ljungström och Sagerberg, 1991 s. 16) ” Svenskarna lär väl aldrig bli ett lika högljutt eller ivrigt 
gestikulerande folk som till exempel italienarna. Vi låter mindre och ser mindre arga ut än våra 
sydländska kollegor”. 
 
Lennéer-Axelson och Thylefors (2006) säger vidare att vi svenskar är måna om att folk ska tycka 
bra om oss och vi vill främja goda kontakter, men vi vågar vara tuffa när det är riskfritt. De 
skriver samtidigt att det vore konstigt om det inte förekom konflikter, när så många olika typer av 
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människor lever i ett samhälle tillsammans. Enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2006 s. 88) 
finns det fem olika konfliktstilar: 
 

• De tävlande, som ger sig in i konflikter 
• De samverkande, som bryr sig om både sina egna och motpartens intressen 
• De undvikande, som smiter ifrån konfrontationer 
• De anpassande, som sätter andras behov främst 
• De kompromissande, som har stort intresse av att tillfredställa andras behov och ett 

måttligt intresse av att tillfredställa sina egna behov 
 
Konfliktorsaker 
 
Maltén (2000) påstår att konflikter förekommer inom alla yrkesområden, då det på varje 
arbetsplats finns krav på förändring och utveckling. Konflikter hör samman med förändringar 
enligt honom. 
 
Jacobsen och Thorsvik (2002) nämner oenighet, beroende (hindra andra från att nå sina mål), 
känslor, resursknapphet (hur mycket som står på spel). Konflikten blir intensivare ju mer som står 
på spel och maktbalans (vilket över/underläge parterna har) som de vanligaste orsakerna till att en 
konflikt uppstår. 
 
Granér (1991 s. 200) tror att många konflikter beror på bristfälliga relationer och kan minskas ju 
mer man lär känna varandra och kommunikationen bli bättre. Det kan exempelvis gälla 
nyanställda som kommer till en arbetsplats och ska förenas med den redan befintliga 
arbetsgruppen. Granér nämner olika gruppfaser: 
 

• Orienteringsfasen, vid bildandet av gruppen söker man igenom gruppens identiteter 
• Konfliktfasen, motsättning människor emellan 
• Närmandefasen, medlemmar anpassar sina behov till deras gemensamma syfte, 

exempelvis utföra sina arbetsuppgifter 
• Samarbetsfasen, där man tillgodoser de socio-emotionella syftena hos människor och 

fokuserar på arbetsuppgifterna. 
 
Människor upplever konflikter olika allvarligt, beroende på hur viktig konflikten är för var och en 
(Ljungström & Sagerberg, 1991). 
 
Behov av olika slag hos människor skapar enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2006) de 
intensivaste konflikterna, eftersom behov är något som människor inte kan klara sig utan. Mål 
och önskningar är något man strävar mot, men kan klara sig utan. Vi människor ogillar när andra 
människor står i vägen och hindrar samt kritiserar oss. ”Ibland är det en eller ett par personer som 
genom sin makt eller sitt dominanta inflytande får andra att svälja sina annorlunda uppfattningar 
eller att bedriva självcensur när eventuella tvivel dyker upp” (Lennéer-Axelson & Thylefors, 
2006 s. 45).  
 
Jämförelser för att uppnå rättvisa är viktigt i dagens samhälle och för stor differens mellan 
personer kan bidra till konflikt. Det kan också skapas konflikter av personers olika behov av 
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trygghet på arbetsplatsen, vissa vill ha fasta rutiner, medan andra vill ha fria handlingsutrymmen 
(Ljungström och Sagerberg, 1991) 
 
”Ju osäkrare en person är på sin egen identitet eller yrkesroll, desto mer hotande blir andras 
olikheter (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2006 s. 50). När vi misstror varandras kompetens, är 
det en given konflikt. Författarna anser dock att toleransen för människors likhet borde vara 
större på en arbetsplats, än i privata relationer där man inte själv valt vilka man ska umgås med. 
Det gäller att lägga energi på de konflikter som verkligen stör. Det gäller att väga för eller emot, 
om det är värt att skapa en konflikt enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2006). Vidare skriver 
de att man kan utgå från konflikter på tre olika nivåer: 

• De mellanmänskliga konflikterna, som handlar om sakinnehåll, personkemi och 
värderingar. 

• Systemkonflikter, som innefattar mål, roller, struktur och resursfördelning 
• De individuella konflikterna som innefattar samvets- och aggressionshämningar samt 

ambivalens (kluvenhet). 
 
Maltén (2000 s. 227) och Jacobsen och Thorsvik (2002 s. 215) utgår också från att konflikter 
finns på tre olika nivåer: 
 

• Individnivå, där det sker oförenligheter inom individen. 
• Gruppnivå, där det sker oförenligheter mellan människor, vad gäller makt och vem som 

ska bestämma. 
• Organisationsnivå, oförenlighet mellan idé och verklighet. Rutiner för arbetsplatsen. 

 
Nedan följer några viktiga tecken på att något kan vara fel på arbetsplatsen och då det är dags att 
vakna och reagera, framför allt som chef (Maltén, 2000 s. 242). 
 

• Kvalitetssänkning 
• Sjukskrivningar 
• Personalomsättningar 
• Dålig stämning i personalgruppen 
• Irritation och oro 

 
Konflikthantering 
 
Lennéer-Axelson och Thylefors (2006) skiljer på konfliktlösning och konflikthantering. 
Konfliktlösning riktar in sig på en permanent lösning av problemet, medan konflikthantering 
innebär att man har konflikten under så bra kontroll att man kan gå vidare, fast den inte är löst. 
 
I denna studie använder jag mig av konflikthantering för båda, då en skiljedragning mellan dessa 
är svår. Andra författare i ämnet använder sig inte heller av denna kategorisering. 
Forskare inom ämnet anser att en konflikt inte är löst förrän alla parter fått sina behov 
tillfredställda, men enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2006) är en sådan utgång på en 
konflikt sällsynt, då det är svårt att hitta en lösning som alla parter är nöjda med. De skriver 
samtidigt att de flesta konflikter löser sig smidigt, då man pratar, lyssnar på argumentet samt 
vänder och vrider och kommer överrens. Det kan vara svårt, då man kan ha olika syn på samma 
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företeelse. Det är viktigt att ha god självkännedom vid konflikthantering, se sig själv med andras 
ögon. ”Vi har en fantastisk förmåga att förvränga vår bild av verkligheten när vi inte vill se den” 
(Lennéer-Axelson & Thylefors, 2006 s. 117). 
 
En viktig del i konflikthanteringen, är att upptäcka konflikten i ett så tidigt stadium som möjlig, 
innan situationen blivit alltför infekterad enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2006). Granér 
(1991) är inne på samma spår och säger, att alla stora konflikter en gång varit små och att det 
därför är viktigt, att ta itu med dem så tidigt som möjlig, innan de blir allt för stora. De skriver 
också att kommunikation är det främsta redskapet för att hantera och lösa konflikter, genom att 
förhandla och kompromissa för att bli överrens, då man blir tvungen att jämka på sina krav och 
önskemål, för att finna en lösning. Det finns även en metod som går ut på att övertyga och 
övertala den andra parten och på så vis ordna upp konflikten. 
 
Om en person upplever att det finns en konflikt och att en själv är inblandad, måste man visa sig 
villig att lösa den, även om man själv inte tycker det är nödvändigt (Ljungström & Sagerberg, 
1991). Samtidigt skriver Ljungström och Sagerberg att alla inblandade parter måste vara överrens 
om att de vill lösa konflikten. 
 
 En konfliktanalys innebär enligt Maltén (2000) att man lyfter fram konflikten i ljuset, synliggör 
och medvetandegör innehållet i den aktuella konfliktsituationen. Alla berörda måste göras 
delaktiga. Alla parters tankar och känslor ska lyftas fram och det krävs ömsesidigt lyssnande och 
respekt från alla inblandade. När alla fakta ligger på bordet, kan man börja dra slutsatser. Nedan 
följer konfliktanalysens olika steg, (Maltén, 2000 s.233): 
 

• Konfliktens innehåll och natur 
• Bakomliggande orsaker 
• Konfliktens utvecklingsfas 
• Förutsättningar för en positiv upplösning av konflikten 
• Utvärdering 

 
Det förekommer ofta i konflikter att man tar in en tredje part, som hjälper till att lösa konflikten, 
om den kommit i ett låst läge. Det ska vara en neutral person, som inte tar någons parti och vars 
syfte är att hjälpa parterna att komma fram till en gemensam lösning (Lennéer-Axelson & 
Thylefors, 2006).  
 
Även om konflikter inte kan lösas helt, så ska man vara nöjd att de behandlats på ett sådant sätt 
att man kan gå vidare med livet och verksamheten (Ljungström & Sagerberg, 1991). De skriver 
även att en konflikt kan göra att man lär känna varandra bättre i personalgruppen efter en 
konflikt, då man lärt känna varandras styrkor och svagheter. 
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Tidigare forskning 
 
När jag undersökte mitt valda ämnesområde närmare fann jag att det finns en del studier gjorda 
kring konflikter utifrån många olika synvinklar, men väldigt få studier gjorda utifrån mitt valda 
perspektiv, nämligen konflikter på arbetsplatsen och bakomliggande faktorer. De flesta studier 
baserades på konflikthantering och förebyggande av konflikter. 
 
”Att varsebli, tolka och hantera konflikter på arbetsplatsen” är en studie jag tagit del av som 
handlar om konflikter på arbetsplatsen. I den studien intresserar sig författarna för att få svar på 
hur individen uppfattar och tolkar den konfliktsituation den befinner sig i och vilken roll 
individen anser sig ha i en konflikt samt vilken roll individen ger andra vid en konflikt. 
Individens konfliktupplevelse har författarna tagit del av genom ett stort antal intervjuer, som 
genomfördes under två år. Syftet med studien är som de skriver i sitt förord att ”synliggöra 
skillnader i hur personer som är involverade i arbetsplatskonflikter tänker och reagerar kring 
konfliktorsaker, konfliktförlopp och konflikthantering”. De intresserar sig därmed för individens 
upplevelse av konflikter och konflikthantering. 
 
Lundin och Jordan (2001) visar i sin studie en modell som kan användas vid alla typer av 
konflikter och arbetsplatser. Den modellen går ut på att ställa en massa frågor, antingen 
individuellt eller i grupp. Deras modell utgår ifrån fyra områden; konflikten, motparten, själv och 
arbetsplatsen (scenen), där man ärligt ska svara på frågor inom dessa områden och fylla i ett 
diagram, som de kallar mandalat.  
Utifrån detta diagram kan man sedan tolka var det gick fel någonstans och ta lärdom av detta så 
att det inte upprepas igen, både vad man själv och andra kan göra. Här nedan följer de fyra 
områdenas innehållspunkter. 
 
Konflikten: Händelse, konfliktämnen. 
 
Motparten: Agerande, tolkningar, tyckanden, perspektiv, känslor, personegenskaper. 
 
Själv: Agerande, egna konfliktfrågor, känslor, tolkningar, tyckanden, värden, personegenskaper, 
perspektiv. 
 
Scenen: Yttre omständigheter, informella roller, relationer, arbetsgruppen, umgängeskultur, mål 
och funktion. 
 
Enligt författarna är det viktigt att reflektera över konflikten för att komma underfund med hur 
man själv, andra och arbetsplatsen fungerar under en konflikt. Den handlar alltså om personers 
medvetenhet i konflikter. ”Så länge man inte är aktivt medveten om vissa element i ens 
upplevelse kan man heller inte vrida och vända på dem i sina tankar, och bestämma sig för att 
försöka påverka dem. Den ökade medvetenhet som här beskrivs i form av att individen ställer sig 
allt fler frågor medför att han eller hon gradvis får allt fler instrument att aktivt påverka sin 
omgivning och sig själv” (Lundin & Jordan, 2001 s. 48). 
 
 Lundin och Jordan (2001) kom fram till att den vanligaste orsaken till att en konflikt på 
arbetsplatsen uppstod var brist på kommunikation. De ger som exempel att det kan vara en 
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person som har övertaget i en konflikt och som vägrar att se sanningen, att till exempel en 
arbetsplats fungerar väldigt illa. Eller att det kan skapas irritationer över en arbetskamrats 
beteende som utmynnar i en konflikt, som både skadar individerna och arbetsplatsen. De säger att 
skälla ut någon eller lämna sin arbetsplats och gå vidare är helt i sin ordning. Det viktigaste enligt 
dem är att man vet vad man själv gör och att en persons sanning inte är hela sanningen, utan bara 
ens egen tolkning. 
 
Ur framkomna data från intervjuer i Lundin och Jordans studie har jag plockat fram några 
exempel på hur olika medarbetare tänker i konfliktsituationer. 
 
Någon uttrycker att dennes val av handling vid en konflikt styrs av hur dennes intressen påverkas 
i konflikten, det vill säga att personen handlar för vad som är till personens fördel. Det skiljer sig 
åt mellan respondenterna hur mycket man funderar kring varför en konflikt uppstår. Några tänker 
utifrån andras perspektiv, hur de kan uppleva situationen och vissa har ointresse för att förstå 
motparten. De flesta vill ha någon som är med och styr konflikten i rätt riktning, till exempel en 
chef. Vissa uttrycker att det finns fasta föreställningar bland medarbetarna om hur saker ska vara 
och det leder till kommunikationsproblem och konflikt. Vissa är mer inriktade på att lösa 
problem än andra. Vissa reflekterar över sin egen roll i konflikten, andra inte.  Någon anser att 
personers agerande vid en konflikt styrs av vilken roll/position man har på arbetsplatsen. Det 
skiljer sig även åt, hur bra/dålig man är på att ta emot kritik.  
 
Lundin och Jordans intervjuer är utförda på olika slags arbetsplatser. 
 
 
 En annan studie om konflikter på arbetsplatsen utgår författarna från att konflikter finns på tre 
olika nivåer: 
 
”Konflikter på individnivå sker inom individen och brukar kallas för intrapersonell. På gruppnivå 
gäller konflikter ofta motsättningar mellan människor, de är alltså interpersonella. När det gäller 
konflikter på organisationsnivå finns det oftast oförenligheter mellan idéer och verkligheten, 
mellan t ex mål och agerande.” (Andersson & Pettersson, 2002 s. 2). 
 
Enligt författarna uppstår en konflikt inte enbart av en orsak, utan av en kombination av flera 
faktorer. Andersson och Pettersson (2002) uppger att det kan vara individuella skillnader i behov 
och känslor, personkemi, organisatoriska faktorer med struktur och själva arbetet i sig som gör att 
en konflikt kan uppstå.  
 
Författarna skriver att det finns många sätt att hantera konflikter på, både destruktiva och 
konstruktiva. Ett destruktivt sätt kan vara enligt dem att förneka konfliktens existens, medan att 
lösa konflikten på ett konstruktivt sätt handlar om att lösa konflikten genom, till exempel 
samverkansstrategier som bland annat kan vara problemlösande samtal och förhandlingar.  
De skriver också att det är vanligt förekommande att ta in en tredje part, om dessa två 
ovanstående metoder inte fungerar. Författarna nämner att arbetsmetoderna då kan se ut på lite 
olika sätt, men alla syftar till att förbättra förutsättningarna för en konstruktiv konflikthantering. 
 
Författarna har kommit fram till att de främsta hindren för en konstruktiv konflikthantering på 
arbetsplatsen kan vara av olika art. De ger som exempel att det kan vara rädsla för konflikter, 
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brist på insikt och förståelse för sitt eget och andras beteende samt även en otydlig 
organisationsstruktur. 
 
Det som den enskilde individen kan göra för att bli bättre på att hantera konflikter enligt studien 
är att öka sin kunskap om konflikter, öka sin självinsikt och självmedvetenhet. Hur man agerar 
som tredje part varierar från fall till fall, beroende på hur konflikten ser ut, men författarna anger 
att det ofta handlar om att kartlägga konfliktsituationen och skapa förutsättningar genom att t ex 
bidra till öppenhet i kommunikationen. 
 
”En dag när allt är på topp är det färre situationer som blir laddade än en dag då 
man känner sig trött och nere. Alla konflikter är inte värda att satsa energi på. En del 
konflikter är inte viktiga att lösa utan bör nonchaleras” ( Andersson, Pettersson, 2002 s. 8). 
 
 
En konflikt uppstår enligt författaren till en annan studie av att det finns en oförenlighet mellan 
idé och verklighet och då olika synsätt krockar. Resurser, specialiseringar och arbetsfördelning är 
andra orsaker till att en konflikt uppstår. Mål är även en orsak till att en konflikt uppstår då det 
blir diskussion om vad som ska göras, hur, var och varför. Det uppstår ofta konflikter på 
arbetsplatser som har högt arbetstempo, vilket resulterar i dålig kommunikation medarbetare 
emellan och då risken för missförstånd är som störst. Personers olika referensramar kan även 
bidra till oenigheter på arbetsplatsen. Gruppens struktur så som rangordning och ålder är 
intressekonflikter som kan uppstå i en arbetsgrupp och berör frågor som lön, meriter och 
arbetsuppgifter. 
 
De som arbetat länge på arbetsplatsen uppfattas ha mer att säga till om när det gäller 
arbetssituationen, än de som inte jobbat lika länge på arbetsplatsen. Det kan leda till en konflikt 
som inte är så lätt att ta itu med. 
 
Den allra svåraste konflikten som kan uppstå på en arbetsplats, är värderingskonflikter eftersom 
det innefattar djupa värderingar som finns djupt inom varje människa. 
 
Alla medarbetare på arbetsplatsen är beroende av varandra för att verksamheten ska fungera. 
”Varje enskild individ och grupp måste öka sin självmedvetenhet och självinsikt om vad 
konflikter innebär och hur de ter sig i arbetslivet” (Riekkola, 2008 s. 36). 
 
Enligt författaren undviks många konflikter bara genom att diskutera problemet med öppet sinne 
och med respekt för motparten redan från start, innan det hinner bli en konflikt. 
 
För att förstärka gruppen och individens samarbete bör man enligt författaren tydliggöra 
arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar för att uppnå en god arbetsvilja och arbetsmiljö. Varje 
enskild medarbetare måste arbeta aktivt för att få ett fungerande samarbete. 
 
Förebyggandet av konflikter på arbetsplatsen kan vara att övervaka psykosociala arbetsmiljön, 
kommunikationen, samarbetsförhållandena, teambyggande, teamutveckling för att bygga upp 
gemenskap, förtroende och närhet samt anordna seminarium som berör olika arbetsfrågor. Det är 
viktigt att förstå bakgrunden och motiven till att en konflikt uppstår. 
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Vissa konflikter kan vara svåra att lösa enligt författaren, då båda parter anser sig ha rätt. Då kan 
det vara bra att ta in en tredje part, som inte står på någons sida. 
 
Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Lundin och Jordan (2001) kom i sin studie fram till att den vanligaste orsaken till att en konflikt 
uppstod på arbetsplatsen var brist på kommunikation. Det kan handla om missnöje över hur en 
arbetsplats fungerar eller irritation över hur en arbetskamrat beter sig. Genom att man inte pratar 
om problemen och går och retar sig på saker utmynnar det till slut i en konflikt.   
 
Vidare belyser Lundin och Jordan att det är viktigt att reflektera över konflikten för att komma 
underfund med hur man själv, andra och arbetsplatsen fungerar under en konflikt. Den handlar 
alltså om personers medvetenhet i konflikter.  
De menar att så länge man inte är medveten om vad som är orsaken till att konflikt uppstår, kan 
man heller inte analysera dem och försöka påverka dem, Lundin och Jordan (2001). 
 
Andersson och Pettersson (2002) utgår från att konflikter finns på tre olika nivåer: 
 
”Konflikter på individnivå sker inom individen och brukar kallas för 
intrapersonell. På gruppnivå gäller konflikter ofta motsättningar mellan människor, de är 
alltså interpersonella. När det gäller konflikter på organisationsnivå finns det oftast 
oförenligheter mellan idéer och verkligheten, mellan t ex mål och agerande.” (Andersson & 
Pettersson, 2002 s.2) 
 
Andersson och Pettersson (2002) uppger två sätt att hantera en konflikt, nämligen destruktiva och 
konstruktiva. Ett destruktivt sätt kan vara enligt dem att förneka konfliktens existens, medan att 
lösa konflikten på ett konstruktivt sätt handlar om att lösa konflikten genom att till exempel 
samverkansstrategier som bland annat kan vara problemlösande samtal och förhandlingar. Det 
förekommer också att man tar in en tredje part i konflikten, som ser på konflikten med andra 
ögon. 
 
Författarna uppger att rädsla för konflikter, brist på insikt och förståelse för sitt eget och andras 
beteende samt otydlig organisationsstuktur som främsta hinder för att nå en konstruktiv 
konflikthantering. Det som den enskilde individen kan göra för att bli bättre på att hantera 
konflikter enligt studien är att öka sin kunskap om konflikter, öka sin självinsikt och 
självmedvetenhet.  
 
 Enligt Riekkola (2008) uppstår en konflikt av att det finns en oförenlighet mellan idé och 
verklighet och då olika synsätt krockar. Resurser, specialiseringar och arbetsfördelning är andra 
orsaker till att en konflikt uppstår. Mål är även en orsak till att en konflikt uppstår då det blir 
diskussion om vad som ska göras, hur, var och varför.  
 
Personers olika referensramar kan även bidra till oenigheter på arbetsplatsen. Gruppens struktur 
så som rangordning och ålder är intressekonflikter som kan uppstå i en arbetsgrupp och berör 
frågor som lön, meriter och arbetsuppgifter. 
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Alla medarbetare på arbetsplatsen är beroende av varandra för att verksamheten ska fungera. 
”Varje enskild individ och grupp måste öka sin självmedvetenhet och självinsikt om vad 
konflikter innebär och hur de ter sig i arbetslivet” (Riekkola, 2008 s. 36). 
 
Enligt författaren undviks många konflikter bara genom att diskutera problemet med öppet sinne 
och med respekt för motparten redan från start, innan det hinner bli en konflikt. 
 
Förebyggandet av konflikter på arbetsplatsen kan enligt Riekkola (2008) vara att övervaka den 
psykosociala arbetsmiljön, kommunikationen, samarbetsförhållandena, teambyggande, 
teamutveckling för att bygga upp gemenskap, förtroende och närhet samt anordna seminarium 
som berör olika arbetsfrågor. Det är viktigt att förstå bakgrunden och motiven till att en konflikt 
uppstår. 
 
Teorier 
 
Jag har valt Bubers relationsteori och teorin om det mellanmänskliga, därför att jag anser att de är 
relevanta till denna studie, då detta arbete i allra högsta grad handlar om olika relationer på 
arbetsplatsen. Det är i olika möten mellan människor som en konflikt uppstår och det är genom 
möten som konflikten upplöses. Relationer och möten av olika slag har en central plats i varje 
människas tillvaro. 
 
Bubers relationsteori 
 
Jag-Du relationen är den mest grundläggande mänskliga relationen. ”Det är i relationen med ett 
Du vårt jag bli till” (Blomdahl-Frej, 1998 s. 23). Det är det som denna relationsteori bygger på. 
Vi människor bildas, formas och påverkas tillsammans med andra, vi skapar och upplever 
gemenskap. Blomdahl-Frej (1998) menar att om vi inte deltar i en Du-Jag relation finner vi ingen 
helhet, sammanhang eller mening i våra liv. Det bidrar då till splittring och utanförskap.  Det är i 
mötet med andra som vi utvecklas och förändras som människor. 
 
”Kännetecken på Jag-Du relation är främst att man ser och bemöter varandra som personer, hela 
människor. Man handlar utifrån det som sker i nuet, i den konkreta livssituationen där människor 
befinner sig. Relationen och handlingen är av ömsesidigt slag” (Blomdahl-Frej, 1998 s. 23). 
 
Motsatsen till en Du-Jag relation är Jag-Det relationen och innebär att jag ser motparten som ett 
ting som vi analyserar, behandlar, åtgärdar och manipulerar Blomdahl-Frej (1998). 
Kommunikationen blir då ingen dialog. Blomdahl-Frej påpekar att båda dessa relationstyper 
måste finnas, men att man ska eftersträva att Du-Jag relationen ska verka i så hög grad som 
möjligt. Vidare skriver hon att ingen vetenskaplig kunskap hade existerat om Jag-Det relationen 
inte funnits, då vetenskapen kräver att man ska analysera saker. 
 
Bubers teori om det mellanmänskliga 
 
För att underlätta förståelsen av det mellanmänskliga mötet, förklarade jag även Bubers teori om 
Jag-Du relationen. Teorin om det mellanmänskliga är ett förtydligande av Bubers Jag-Du 
relationsteori. 
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Det mellanmänskliga handlar om allt som sker mellan människor i Jag-Du relationer. När vi har 
en dialog med andra. 
 
”Det talas ofta om hur viktigt det är att vi befattar oss med våra medmänniskor, accepterar det 
ansvar vi har för varandra och strävar efter att, trots meningsmotsättningar, komma till tals med 
varandra, uppriktigt och i respekt för varje individs särart och unika bestämmelse” (Buber, 2000 
s. 9).  
 
Martin Bubers bok om det mellanmänskliga, handlar om möten som ständigt finns i allas vardag, 
de vi har i familjen, i arbetsgemenskapen samt i andra sociala situationer vi ställs inför. När 
Buber talar om det sociala menar han allt som gör att människor förenas (möts) och som leder till 
gemensamma erfarenheter och reaktioner. Det kan vara under olika omständigheter och 
varaktighet. Det behöver inte betyda att mötet består av en personlig relation/kommunikation, 
men den gemensamma existensen kan leda till att en personlig relation uppstår. Buber menar att 
gemenskapen (mötet) i sig är en väsenrelation mellan två medlemmar. Väsenmänniskan betraktar 
den andre efter första anblick i ett försök att förstå sig på den människa man möter. Det innebär 
vilken den första spontana reaktionen på personligheten blir när man möter en människa första 
gången. ”Så låt mig låtsas vara, till dess jag blir” som Buber uttrycker det på s. 32, vilket Buber 
menar med att bilden av en människa kan förändras, när man lär känna personen närmare och 
djupare. Buber påtalar att det sociala livets mönster som finns i samhället många gånger hindrar 
att det mellanmänskliga mötet uppstår. Buber menar då att det råder hög grad av fruktan, 
konkurrens och beräkning i dagens samhälle mellan människor. Det mellanmänskliga får många 
gånger stå tillbaka för det kollektiva, då gruppen är förbunden till gruppens prestation, till 
exempel på en arbetsplats och består av medlemmar som av gruppen är tolererade 
relationspartners, Buber (2000).  
 
 Den mellanmänskliga relationen består även av de tillfälliga mötena, som till exempel uppstår i 
mataffären eller på bussen, då två obekantas ögon möts och att man sedan skiljs åt och aldrig ses 
mer. Buber beskriver det som att det räcker med att båda parter blir medvetna om varandra och 
att de inte behandlar varandra som ett objekt, utan som en partner i ett livsskeende, för längre 
eller kortare tid. Det kan vara ett möte i en mataffär, en arbetsrelation eller kärleksrelation. 
 
Buber har en annan synvinkel på sin mellanmänskliga teori i sin bok och det handlar om att saker 
är som de är eller som de synes är. Det vill säga antingen är det en sann bild av situationen, eller 
så målar man upp den bild man vill ha av ett visst fenomen. Buber menar att vi måste dela 
människotillvaron i två delar: ” Det ena slaget kan betecknas som att leva utifrån sitt väsen, att 
låta sitt liv bestämmas av vad man är. Det andra består i att leva utifrån bilden, att låta sitt liv 
bestämmas av den bild man vill göra intryck av att vara” (Buber, 2000 s. 29). Det kallar Buber, 
bildmänniskan. Dessa två delar fungerar sammanblandade i samhället enligt Buber. Båda parter i 
ett möte tänker på hur den betraktas i den andres ögon och påverkas ibland av det i sättet att vara. 
Buber påpekar att äktheten i ett möte uppstår när de inblandade meddelar sig med varandra så 
som de är och erbjuder den andra att dela varandras tillvaro. Enligt Buber finns det en längtan hos 
varje människa att kunna framstå just som man är. 
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     ”Alla vill vi göra intryck, mer eller mindre i olika situationer och på olika människor. Man vill 
ge en bestämd bild av sig själv. Alla har vi erfarenhet av detta sken, ett ständigt spel vi går in i 
och låter oss bedras av, mer eller mindre medvetet”. (Blomdahl-Frej, 1998 s. 27). Vidare skriver 
Blomdahl-Frej att en relation byggd på dessa grunder, förhindrar att vi berörs av varandra. 
Äktheten är en förutsättning för att uppnå en Jag-Du relation. 
 
Buber skriver att den kommunikation vi har med varandra i dagens samhälle, borde kallas prat 
istället för samtal, då vi många gånger bara är åhörare istället för närvarande. Buber påstår att det 
är svårt att lära känna en människa väl, då det allra innersta är var och ens angelägenhet och får 
då sällan fram den sanna människan. Det är viktigt enligt Buber för att uppnå ett äkta samtal, att 
man verkligen ämnar prata med just den människan, som är annorlunda än mig. Jag accepterar 
människan jag pratar med och dennes ståndpunkt, så att de ord jag avger är med största allvar, för 
att personen är just den person den är, samtidigt som jag måste stå upp för mina egna 
ståndpunkter. Det gäller att ta vara på olikheterna på ett bra sätt. ”De enskilda personerna och 
deras olikheter är av viss betydelse, eftersom varje medlem efter sin egenart kan användas till 
någon speciell funktion”, (Buber, 2000 s. 55). Buber påpekar även att det finns två aspekter på 
vad gäller olika personers åsikter. Den ena handlar om att man har för avsikt att inverka på den 
andra personens åsikter och attityd så att den överrensstämmer med ens egen. Det görs så att den 
andra personen uppfattar det som att det är den själv som ändrat uppfattning, utan påverkan. Det 
kan även göras så att man utgår ifrån något som man vet är en viktig ståndpunkt för den andra 
parten och utnyttjar det för att få personen med sig i sina åsikter. Den andra aspekten handlar om 
att man hjälper den andra personen till egen insikt och det är vad Buber menar med att uppnå ett 
äkta samtal, Buber (2000). 
 
 
METOD 
 
Metodval och forskningsansats 
 
I denna studie har jag använt mig av en kvalitativ metod, då jag anser att den kvalitativa metoden 
bäst kan svara på mitt syfte och mina forskningsfrågor och då den kan ge mig en djupare 
förståelse för det jag studerar. ”Om vi ska kunna förstå den situation som individer, grupper eller 
organisationer befinner sig i måste vi försöka komma dem inpå livet” Det är just det som är syftet 
med det kvalitativa tillvägagångssättet vilket Holme och Solvang (1997) belyser på s.92.  De 
skriver även att kvalitativa metoder kännetecknas av att forskaren vill söka förståelse och komma 
nära det fenomen som undersöks. ”Kvalitet handlar om karaktären eller egenskaperna hos 
någonting” (Widerberg, 2002 s. 15). När man vill söka förståelse och göra en tolkning av det man 
studerar, använder man sig av en hermeneutisk ansats.  
 
”Kvantitativ forskning däremot handlar om den mängd som gäller för karaktärsdrag eller 
egenskaper samt att fastställa mängder”(Widerberg, 2002 s.15).  
Forskare använder sig av en kvantitativ metod då de vill studera hur vanligt förekommande 
(frekvens) ett visst fenomen är, till exempel mängder och antal. Framkomna data redovisas i form 
av siffror och statistik. 
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Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att ta del av kvalitativa beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld för att förstå och tolka deras mening enligt Kvale (1997). 
För att få fram användbara data på bästa sätt använde jag mig av kvalitativa intervjuer, i form av 
en gruppintervju och tre individuella intervjuer i form av halvstrukturerad intervju. Till min hjälp 
hade jag min intervjuguide (se bilaga 2) ”En halvstrukturerad intervju innebär att man i förväg 
har bestämda frågeområden, som sedan följs upp med följdfrågor” (Lantz, 2007). Kvale (1997) 
skriver att den halvstrukturerade intervjuformen innehåller en rad teman, med förslag till 
relevanta frågor. Den intervjuformen ger även möjlighet till att ändra frågornas form och 
ordningsföljd om det behövs för att följa upp svaren man får från respondenten.  
 
”Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig 
situation och ett vanligt samtal” (Holme & Solvang , 1997 s.99). Holme och Solvang skriver 
vidare att det är den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller 
undersökningspersonerna, samt att man låter dem få tala fritt. Forskaren sätter upp ramen för 
temat det ska talas om och försäkrar sig om att man får svar på de frågor man vill belysa.  
 
Den valda intervjuformen benämns halvstrukturerad intervju, vilket innebär att man just i förväg 
har bestämda frågeområden och dessa följs upp med följdfrågor (Lantz, 2007).  
Kvale (1997) skriver att den halvstrukturerade intervjuformen innehåller en rad teman, med 
förslag till relevanta frågor. Den intervjuformen ger även möjlighet till att ändra frågornas form 
och ordningsföljd om det behövs för att följa upp svaren man får från respondenten. 
 
Datainsamlingsmetoder 
 
Vid insamlandet av material har jag använt mig av flera tillvägagångssätt, insamlandet har skett 
dels genom gruppintervju och dels genom individuella intervjuer. Det var inte ämnat från början 
att bli en gruppintervju, utan det berodde på att det äldreboende jag genomförde gruppintervjun 
på hade svårt att få ihop passande tider och även med den tiden jag fick. Jag var glad över de 
respondenter jag fick, då det var svårt att få tag på sådana, så jag gick med på att det blev en 
gruppintervju. 
 
Det första jag gjorde på min väg för att samla in information till min studie, var att ta kontakt 
med enhetschefen på det äldreboende jag tänkt att utföra mina intervjuer. Jag berättade för 
enhetschefen vem jag var och var jag studerade samt presenterade min studie och talade om att 
jag hade önskemål om att få intervjua några ur boendets personalgrupp till min studie. 
Enhetschefen på äldreboendet var positiv till att medverka i denna studie. Vi kom överrens om att 
enhetschefen vid nästa personalmöte skulle plocka ut sex stycken ur personalgruppen som skulle 
medverka. 
 
Vid senare tillfälle hördes vi av igen och bestämde tid och plats för intervjun. Vid detta tillfälle 
lovade jag även att delge enhetschefen resultatet på min studie då den är färdig, då enhetschefen 
hade önskemål om att få ta del av den, då den kunde vara till användning i det dagliga arbetet. 
 
Gruppintervjun genomfördes i ett sammanträdesrum på äldreboendet, på de medverkandes 
arbetsplats. Det kom fyra respondenter ur personalgruppen till intervjun, då de övriga två 
respondenter inte kunde närvara på grund av magsjuka på boendet och bland personalen och de 
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var ensamma på avdelningen och inte kunde gå ifrån. Jag intervjuade fyra kvinnliga 
undersköterskor från olika avdelningar på boendet. 
 
Intervjutillfället börjades med att jag kort presenterade mig och min studie, där jag talade om att 
jag skulle ställa dem frågor om konflikter på arbetsplatsen. Jag frågade även hur de ville att 
intervjun skulle gå till, om de ville ha en öppen diskussion om frågorna, eller om vi skulle gå 
laget runt och alla fick säga sitt på varje fråga. De föredrog att ha en öppen diskussion, då det 
kändes med avslappnat och naturligt för dem. Efter det delade jag ut missivbrevet (se bilaga 1) 
som de läste igenom och skrev under och därmed godkände sin medverkan och hur materialet 
kommer att användas. 
 
Vid mina intervjuer utgick jag ifrån min förberedda intervjuguide (se bilaga 2) som vi mestadels 
höll oss till, även om vissa utsvävningar gjordes ifrån den. Syftet med intervjun var att få ta del 
av medarbetares upplevelser av konflikter på arbetsplatsen. Intervjun varade under dryga timmen 
och under intervjun fördes anteckningar, då jag valde bort bandspelare, för att lättare hålla reda 
på vad var och en av respondenterna sa, vilket är svårt att urskilja från en inspelning.  
 
När intervjun var avslutad, satt vi kvar en stund och pratade och respondenterna fortsatte sin 
diskussion om det vi tidigare pratat om. Innan vi skiljdes åt fick de en liten present, som tack för 
deras medverkan. 
 
Innan jag gick ifrån boendet, gick jag till enhetschefen och talade om att intervjun var avslutad 
och att det gick bra. Jag överlämnade även en liten present till enhetschefen, som ett tack för 
framtagandet av respondenter. Än en gång påtalade enhetschefen sitt önskemål att ta del av färdig 
studie. 
 
Då jag efter avslutad intervju behövde mer material, vände jag mig till personer i min 
bekantskapskrets som jobbar eller har erfarenhet av att jobba med äldre, då det var svårt att få tag 
på andra boenden som ville ställa upp och att jag ansåg att den arbetsplats jag gjorde tidigare 
intervjun på inte kunde tillföra något mer till min studie. 
 
De efterföljande tre intervjuerna genomfördes via telefon eller genom personligt möte. Två 
intervjuer genomfördes via telefon och en träffade jag personligen. Jag pratade i förväg med mina 
respondenter och beskrev avsikten med studien och hur intervjun skulle gå till väga samt 
bestämde tid då intervjun skulle äga rum.  De personer jag intervjuade via telefon delgav jag 
missivbrevet muntligen och fick deras godkännande innan intervjun började. Intervjuerna skedde 
över telefon på grund av det geografiska avståndet. De individuella intervjuerna tog ca 40 
minuter vardera. 
 
Urval  
 
De personer jag intervjuat är kvinnor mellan 21 och 57 år och arbetar eller har arbetat inom 
hemtjänst eller på äldreboende i fyra medelstora eller större städer i Mellansverige. De flesta av 
respondenterna har jobbat länge på sin arbetsplats, några har jobbat kortare tid. Jag har intervjuat 
sex undersköterskor och ett vårdbiträde. 
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Det urval jag använt mig av i denna studie benämns av Holme och Solvang (1997) som 
tillfällighets- eller bekvämlighetsurval. Det innebar att jag valde de enheter som var lättast att få 
tag i. I mitt fall innebar det att jag valde ut en arbetsplats efter geografiskt läge och som jag hade 
kännedom om samt valde ut respondenter ur min bekantskapskrets som ansågs passande till 
denna studie.  
 
Det är viktigt att urvalet är i enlighet med studiens syfte, så att man får fram de data som behövs 
till studien, så att den inte blir oanvändbar, (Holme & Solvang, 1997). Jag avsåg att studera 
vårdpersonal som jobbade eller hade erfarenhet av att jobba med äldre, andra specifika önskemål 
eller krav fanns inte vad gäller respondenterna. 
 
Databearbetning och analysmetod 
 
Databearbetningen och analysmetoden är viktiga i framställandet av data. Det hjälper forskaren 
att få en bra struktur i det insamlade materialet samt hur man ska tolka och tillvarata 
informationen på bästa sätt. 
 
Databearbetning 
 
För att kunna bearbeta kvalitativa data måsta man dela in dem i relevanta teman (Ryen, 2004). 
Det gör man för att kunna sortera och kategorisera det insamlade materialet och på så sätt göra 
informationen hanterbar. Det är en hjälp för forskaren att kunna se vad man kan få ut av 
materialet. När jag sorterade och kategoriserade mitt material, använde jag mig av samma 
rubriker som i min intervjuguide: arbetsklimat och trivsel, konflikter, roller vid konflikter, 
konflikthantering samt att jag lagt till rubriken förebyggande av konflikter. Därefter delades 
resultatet in i underrubriker som jag fann i det insamlade datamaterialet. 
Det gäller att genom hela studien sträva efter att svara på sitt syfte och sina frågeställningar och 
genom att man gör en gallring i materialet, använder man sig av den del av materialet som svarar 
på syftet och frågeställningarna. När man genomför intervjuer, inhämtar man mer information än 
vad som kan användas i studien. Det görs för att forskaren ska få en helhetsbild och större 
förståelse för det som studeras och kunna sätta det i sitt sammanhang. Databearbetningen går ut 
på att plocka ut relevanta data, själva kärnan i det man studerar och på så vis följa den röda tråden 
genom hela studien. 
 
Analysmetod 
 
Analysen av insamlat material utifrån den hermeneutiska cirkeln innebär att man växlar mellan 
delar och helhet. ”Utifrån en ofta vag och intuitiv uppfattning om texten och helheten tolkas de 
enskilda delarna, och utifrån dessa tolkningar relateras delarna återigen till helheten och så 
vidare” (Kvale, 1997 s.51). Kvale skriver vidare att denna cirkulation bidrar till en djupare 
förståelse. Han menar då man först ska läsa igenom intervjun för att skaffa sig en allmän 
uppfattning och sedan gå tillbaka till vissa teman för att utveckla deras mening, för att sedan igen 
återgå till den helhetliga meningen, med delarnas fördjupande mening i åtanken. Denna 
analysmetod avslutas när man funnit ett inre sammanhang i texten, utan logiska motsägelser och 
man finner rimliga mönster (Kvale, 1997). Enligt Holme och Solvang (1997) får intervjuerna en 
mening när de sätts in i sitt sammanhang. Vidare skriver de att man väljer ut vissa teman ur 
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texten att arbeta med, resten utesluter man. Det ska vara teman som är knutna till det som 
studeras.  
 
Reliabilitet och Validitet 
 
Reliabilitet och validitet är två viktiga aspekter att ta hänsyn till när man forskar.  
Reliabilitet avser tillförlitligheten i studien, det vill säga hur säkert det resultat man fått fram är. 
Validitet avser om man har studerat det man avsett att studera, det vill säga giltigheten. 
 
 
Reliabilitet 
 
Kvale (1997) använder sig av ord som tillförlitlighet, trovärdighet och pålitlighet för att beskriva 
reliabilitet. Reliabilitet handlar om forskningsresultatets konsistens enligt Kvale (1997). Han 
menar att man själv som forskare kan påverka svaret i en viss riktning och det kan man påverka 
medvetet/omedvetet till exempel genom hur man ställer en fråga under en intervju. Beroende på 
hur man ställer en fråga, kan respondentens svar påverkas av det. Reliabiliteten kan även 
påverkas av hur vi som forskare uppfattar och analyserar de svar vi fått fram. Det är därför viktigt 
att fundera över detta när man sammanställer och analyserar ett resultat. Det är även viktigt att 
tydligt redogöra för den metod man använt sig av för att komma fram till resultatet, så att fler 
forskare kan genomföra en identisk studie och på samma grunder. ”Om man finner samma 
tendenser i en annan studie stärks tron på att resultaten är sanna” (Ryen, 2004 s. 139).  
 
Vid intervjutillfällena använde jag mig av min intervjuguide, så vid intervjutillfällena tror jag inte 
att jag påverkade frågorna i någon riktning. Jag kunde dock hjälpa respondenterna på traven, då 
de inte visste vad de skulle svara. Jag bearbetade och analyserade de data jag fått fram, så som 
jag uppfattade dem. Respondenterna var så tydliga i sina svar att jag inte tror att jag uppfattat 
dem fel. Jag har även tydligt redogjort för mina metoder, så att forskare efter mig kan upprepa 
tillvägagångssättet. Jag är dock medveten om att resultatets utformning kan ha påverkats av att 
jag inte använde någon bandspelare vid intervjutillfällena, vilket kan påverka reliabiliteten i 
studien.  
 
Validitet 
 
Det är viktigt att som forskare veta vilka uppgifter som behövs för att kunna genomföra en studie. 
”Ett giltigt argument är hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande” (Kvale, 1994 
s. 215). Det gäller att under hela forskningen hålla sig till den kärna man avser att studera. Det 
kan annars innebära ett stort jobb för att samla ihop material, som man sedan inte har någon 
användning för i studien. Enligt Kvale (1994) blir en forskning valid om den bidrar till kunskap 
som gynnar människan och samhället och inte skadar. Ryen (2004 s. 138 ) beskriver validitet 
som ”en sanning man kan fånga genom ord och som förhåller sig till en stabil social realitet”. 
Vidare skriver hon även att det är viktigt hur vi forskare framställer resultatet i våra texter och att 
de uppfattas på rätt sätt. I intervjun påpekar Kvale (1994) att det är viktigt att kontrollera den 
information man får fram, att man uppfattat saker på rätt sätt. Validitet handlar även om att 
använda rätt metoder för att få fram den information man behöver till studien och bearbeta den. 
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I min studie har jag tagit hänsyn till validiteten på så sätt att jag använt mig av kvalitativa 
metoder som jag anser är lämpliga för att svara på mitt syfte och mina frågeställningar. Mina 
intervjufrågor har även hjälpt mig att få relevant och användbar information till min studie. Jag är 
dock medveten om att validiteten kan ha påverkats negativt av att jag inte använde mig av 
bandspelare vid intervjutillfällena och i kombination med en omfattande intervjuguide. Speciellt 
vid gruppintervjun, då det blev mycket information på en och samma gång. Jag har strävat efter 
att framställa mitt material på ett så tydligt och tillförlitligt sätt som möjligt. 
 
Etiska ställningstaganden 
 
Denna studie har genomförts i enighet med de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2009) har ställt 
upp och som man ska ta hänsyn till när man bedriver humanistisk- och samhällsvetenskaplig 
forskning. Dessa är: 
 
Informationskravet innebär att man informerar de avsedda studieobjekten om vem man är, vad 
studien handlar om, hur studien kommer genomföras samt annat som är bra att veta när man 
deltar i en studie. 
 
Samtyckeskravet handlar om att man ska ha med sig sina studieobjekt i allt det man gör som 
handlar om deras medverkan och inte göra något över deras huvuden. Det ska kännas bra för dem 
att ställa upp. De ska inte göra något som de inte vill. Forskaren och studieobjekten ska vara 
överrens om hur saker ska genomföras. En medverkande har rätt att avböja sin medverkan när 
som helst. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att jag som forskare ska vara försiktig med den information jag 
får in. Jag ska ha tystnadsplikt på det jag får in av mina studieobjekt. Medverkande i studien ska 
inte fara illa på något vis, för att de ställt upp eller över den information de givit mig. De ska 
heller inte kunna bli igenkända av omgivningen. 
 
Nyttjandekravet handlar om de personer som har rätt att ta del av den information som 
framkommit i studien. Det handlar även om i vilken utsträckning människor får använda sig av 
materialet samt färdiga rapporten.  
 
I min studie har jag tagit hänsyn till de etiska kraven genom att låta mina respondenter ta del av 
information om min studie genom ett så kallat missivbrev (se bilaga 1) som de fick vid 
intervjutillfället innan deras medverkan började. I detta brev framgår ovanstående uppgifter, att 
det är frivilligt att delta att deras identitet inte kommer att röjas i studien. 
Gruppintervjurespondenternas medverkan är dock känd av deras arbetsgivare, men då mitt 
resultat även innehåller respondenter från andra arbetsplatser, går svaren ej att förknippas med 
person. Respondenterna meddelades även att informationen de ger endast kommer att användas 
till denna studie.Jag lämnade även mitt telefonnummer så att de kunde kontakta mig vid senare 
tillfälle om de funderade över något angående studien och deras medverkan.  
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RESULTAT 
 
Detta avsnitt baseras på framkommet material från de intervjuer jag genomfört. Jag har medvetet 
undvikit att använda mig av intervjucitat då intervjuerna inte spelades in på band. Jag har även på 
grund av konfidentiella skäl inte namngett mina respondenter. 
 
För att få struktur i det insamlade materialet, använder jag mig av samma rubriker/teman som jag 
hade i min intervjuguide: Arbetsklimat och trivsel, konflikter, roller vid konflikter samt 
konflikthantering, plus att jag lagt till rubriken förebyggande av konflikter. Därefter har jag lagt 
till lämpliga underrubriker som jag hämtat ur det insamlande datamaterialet för att det ska bli mer 
överskådlig och lättläst för den som läser och på så vis bli lättare att ta till sig det som skrivs. 
 
Arbetsklimat och trivsel 
 
Arbetsgemenskap och arbetsuppgifter 
 
Alla respondenter jag intervjuat uppger att de trivs på sin arbetsplats och att de har en trivsam 
arbetsplats med gott arbetsklimat. Det förklaras med att de jobbar med bra arbetskamrater och bra 
vårdtagare. En respondent förklarar att en trivselfaktor är att man inte har alltför krångliga 
arbetsuppgifter och att man snabbt lär sig det man ska göra samt att det inte är så stressigt.  
 
Flera av respondenterna har arbetat på samma arbetsplats länge och hunnit bli riktigt 
sammansvetsade i personalgruppen och lärt känna varandra bra. Även de som jobbat kortare tid 
på sin arbetsplats uppger att de upplever sin arbetsgrupp som sammansvetsad. De uppger att det 
är viktigt att de känner varandra bra för att uppnå trivsel bland arbetskamraterna samt att skapa 
ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. En respondent säger att det är viktigt att gå till jobbet med 
inställningen att ha roligt. En annan uppger att hjälpsamheten kollegor emellan är betydande för 
hur man trivs på arbetsplatsen. En annan säger även att det är viktigt med en tilltalande och 
accepterande miljö där personalen är glad och där man kan skratta och ha roligt tillsammans. En 
annan respondent säger att ålder inte har någon betydelse i deras arbete, de samarbetar på ett bra 
sätt och tar del av varandras olika kunskaper och att det är viktigt att låta en nyanställd arbeta in 
sig i arbetsgruppen och i arbetsuppgifterna. Flera av respondenterna poängterar att introduktionen 
av nyanställda är viktig, för att personen ska komma in i arbetsuppgifterna och personalgruppen. 
En respondent säger att det är viktigt att ge alla personer en chans och att man oftast på en gång 
märker vad det är för person som kommer, om den är passande för arbetet eller inte.  
De flesta anpassar sig till den arbetsplats de kommer och i övrigt fall är det inget att reta sig på 
eller ta tag i om det inte går ut över arbetet eller arbetsplatsen. 
 
Några respondenter uppger att det gäller att vara raka och ärliga mot varandra för att bygga upp 
ett ömsesidigt förtroende arbetskamrater emellan. En annan säger att det är viktigt att känna att 
man kan säga det man tänker. Flera av respondenterna uppger även att det är viktigt att arbeta 
med människor man litar på. 
 
Samtliga respondenter uppger att den sociala relationen arbetskamrater emellan är väldigt viktig. 
En respondent säger dock att det kan skilja sig åt hur mycket man pratar med personer och om 
vad, beroende på hur väl man känner och kommer överrens med personen. Alla respondenter 
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säger att man har arbetskamrater man tycker bättre om än andra och som man pratar mer med och 
tyr sig till i svåra lägen för att prata. 
 
Arbetsvillkor 
 
På frågan vad respondenterna gör för att upprätthålla ett gott arbetsklimat, nämner de att det är 
viktigt att sprida glädje på sin arbetsplats, stänga av det privata när man kommer till jobbet, inte 
låta problem hemma gå ut över ens jobb. En annan respondent säger att det är viktigt att tala om 
när man mår dåligt, så att ens arbetskamrater vet vad det är som är fel. Flera av respondenterna 
uppger att de känner sina arbetskamrater så bra, att de ser på en gång om det är någon 
medarbetare som inte är som den brukar och försöker hjälpa i möjligaste mån. Respondenterna 
påpekar att det i alla lägen enbart har varit av personliga skäl och inte på grund av arbetet. För en 
respondent är det viktigt med trevligt bemötande, peppa varandra om det behövs samt att göra ett 
bra jobb utifrån de regler som finns på arbetsplatsen. 
 
De flesta respondenter tycker att de flesta gör sitt bästa för att upprätthålla ett gott arbetsklimat, 
men att det finns vissa typer av människor som är missnöjda med det mesta och gnäller och gör 
att det blir dålig stämning och konflikter på arbetsplatsen. På en av mina respondenters 
arbetsplats förekommer det små konflikter i princip varje dag att det är alltid någonting som 
någon är missnöjd med varje dag. Detta gör att respondenten inte tycker att arbetskamraterna gör 
sitt bästa för att upprätthålla ett arbetsklimat. Respondenten upplever att det klagas för mycket 
utan att folk gör något åt det. Vidare säger respondenten att det många gånger klagas bara för att 
det ska klagas, helt utan anledning. 
 
En annan respondent säger att det är viktigt att hjälpa varandra om man har tid över och om 
någon har mycket och säger att det känns bra att hjälpa andra, samtidigt som man får bli hjälpt 
själv om det behövs. 
 
Konfliktorsaker 
 
Missförstånd och missnöje 
 
En respondent säger att hon en gång varit med om att det blev en konflikt, när de skulle gå över 
till ett nytt schema. Hon uppger att det var längesen och inte direkt kan återge vad det var som 
hände, men att det hela byggde på ett missförstånd och det blev bara större och större, för att 
ingen tog tag i det. Det handlade inte om schemat i sig, utan det blev en stor konflikt av saker 
runt omkring, men schemat i sig kan ha varit en bidragande orsak till att det skapades irritation 
bland personalen. Konflikten yttrade sig i blickar och gester. Samma respondent säger att det är 
svårt att lägga ett bra och rättvist schema på få personal. Hon uppger att det var en jobbig och 
energikrävande period, att ständig gå omkring och vara förbannad. 
 
Flera av respondenterna säger just att det förekommer konflikter på grund av missförstånd och 
otydligheter i kommunikationen medarbetare emellan. En av respondenterna uppger att det kan 
förekomma sådana svårigheter när arbetsplatsen växer snabbt, som deras arbetsplats gjort, då det 
kommer fler och fler personer hela tiden. 
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Övriga respondenter har inte varit med om någon större konflikt och har därför svårt att uttala sig 
om varför en konflikt uppstår, men tror att det kan vara i olika situationer där man är missnöjd 
över någonting. De uppger att det kan gnabbas lite när man har olika syn på hur man ska utföra 
saker, till exempel gentemot en brukare. Flera av respondenterna uppger att det oftast skapas små 
konflikter eller gnabb utav småsaker. 
 
Förändringar och chefskap 
 
En respondent uppger att förändringar oftast möter motstånd bland personalen på dennes 
arbetsplats och att det kan skapa diskussioner, framför allt från personer som vägrar att ändra på 
sig. Samma respondent säger att hon tidigare hade väldigt svårt för förändringar, men med tiden 
har hon ändrat inställning till förändringar när hon märkt att det går bra med förändringar. 
Samma respondent säger att det nu är lättare att testa nya saker och anser nu att nya saker är bra 
och tillägger att chefen har en stor betydelse vid förändringar, hur den driver på förändringar och 
det står i samspel med hur förändringen mottas av personalen på arbetsplatsen. Vidare berättar 
respondenten att förändringar är förenat med chefsbyten, då varje chef har sitt sätt och sina idéer 
att styra verksamheten. 
 
En annan respondent säger att det förekommer mycket små konflikter nu när det kommit en ny 
chef på deras arbetsplats, som ska ha kontroll på allt vad personalen göra och som inte litar på att 
medarbetarna gör det dem ska. Detta leder till skitsnack bland personalen, vilket respondenten 
kan tro beror på att personalen är lite lata och det tar emot när chefen säger vad de ska göra. 
Samma respondent tillägger även att det är tredje chefen de har på ett år.  
 
Rutiner och regler 
 
En annan respondent uppger brister i rutiner som en källa till konflikter, som det kan börja 
gnabbas om, då det är många som tycker olika. Respondenten uppger rapportering som en, då det 
är brister i rapporteringen kollegor emellan. Likaså när det upplevs bland personalen att de inte 
får de hjälpmedel de skulle behöva för att hjälpa en brukare. Samma respondent säger även att det 
kan bli gnabb kring timvikarier som kommer och inte ser saker på samma vis som ordinarie 
personal gör, exempelvis vad som ska göras, något som är självklart för ordinarie personal, 
exempelvis vattna blommor. Vikarier skapar sina egna regler enligt respondenten. Ett problem 
som samma respondent ser är när alla skapar sina egna rutiner och gör på sitt sätt och tillägger att 
det är jobbigt för vårdtagaren. Vidare säker samma respondent att det kan bero på osäkerhet och 
tveksamhet hos en person. 
 
En annan respondent uppger att uppsatta regler, exempelvis rökningsförbud på arbetsplatsen kan 
skapa oenigheter bland personalen hur man ska handla. Vidare säger respondenten att det kan bli 
diskussioner när någon anser att en annan handlat fel. När alla vill få fram sina åsikter, blir det 
gnabb och om de inte vill enas eller om det inte går att enas. Vidare säger respondenten att det 
finns personer som vill styra på arbetsplatsen med sina idéer. Att vården ska utföras på ett visst 
sätt som personen ville och det händer att folk lyder den personen. Arbetsfördelning kan också 
skapa konflikter ibland, då det kan diskuteras om vem som ska göra vad. 
 
 

 20



                                                        
 

Roller vid konflikter 
 
Konfliktbeteende 
 
Tillvägagångssätt vid en konflikt, eller när respondenterna upplever missnöje över någonting 
varierar. Respondenten med erfarenhet av större konflikt berättar att det under den konflikten 
fanns två lag som anklagade varandra. En respondent säger att hon mår dåligt om hon inte säger 
vad hon tycker. Andra säger att de i vissa lägen inte kan hålla tyst, utan måste säga vad de tycker. 
Andra säger att de gärna vill ha någon med sig på sin sida när de ska säga vad de tycker i 
arbetsgruppen. Samtliga respondenter kollar gärna läget med de personer som står dem närmast i 
arbetsgruppen för att se vad de tycker. Respondenterna säger att det är viktigt att känna att man 
kan ventilera saker med någon man litar på. Det förekommer också att en arbetsgrupp utser en 
representant som för gruppens åsikt och som är bra på det, om man inte vill framföra den själv. 
En annan säger att det är viktigt att tro på sitt eget omdöme. En annan säger att man får skylla sig 
själv om man inte säger vad man tycker på en gång. Alla anser att det är viktigt att hävda sig med 
vad man tycker och kunna stå för sin sak. Alla kände inte att de vågar säga vad de tycker, men 
önskade att de hade modet att kunna göra det. Det handlar då om hur man är som person och är 
den som inte brukar säga något. 
 
 
Konflikträdsla 
 
Alla respondenter hävdar att det finns konflikträdda personer och beskriver en sådan person som 
en person som inte vågar ta tag i det direkt och börjar prata skit istället. Det gäller som sagt att ta 
saker på en gång när de dyker upp, men respondenterna påpekar att det är viktigt att inte såra 
någon, samtidigt som man inte vill bli sårad själv.  
 
Respondenten från arbetsplatsen med många små konflikter bedömer de flesta på arbetsplatsen 
som konflikträdda, men gör bedömningen att det alltid är någon som hörs mer än andra och pratar 
skit om andra. Samma diskussion kommer upp flera gånger, men når aldrig personen det gäller. 
Samma respondent säger dock att hon tror att både sina egna och andras åsikter kommer fram på 
ett eller annat sätt till sina medarbetare och att man lärt sig av andra, vilka man kan säga saker till 
och inte, utan att det bara sprids vidare. 
 
En respondent säger att man ibland kan märka om någonting är på gång i arbetsgruppen och 
säger då att det är viktigt att ta upp det. Vidare berättas att det finns de personer som drar sig 
undan från problemen, men inser sedan att man måste ta tag i det. 
 
Flera av de yngre respondenterna jag intervjuat säger att de känner att de inte kan säga vad de 
tycker när de är relativt nya på arbetsplatsen, då de anser sig inte ha så mycket att säga till om och 
inte tror sig veta hur det ska vara. En yngre respondent säger dock att hon kan säga vad den 
tycker, då den känner att alla arbetskamrater accepterar tillsägningar för det mesta och är villig att 
ändra på sig. Samma respondent säger även att det ibland kan förekomma onda blickar i sådana 
lägen från vissa kollegor. Vidare berättar respondenten att de har personalmöte en gång i veckan, 
där det finna möjlighet att ta upp sådana problem. Personen i fråga säger dock att den oftast i 
första hand säger sina åsikter till personen i fråga och sen till sina medarbetare och i sista hand 
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chefen. Chefen på nämnd arbetsplats jobbar väldigt nära personalen, vilket gör att det känns 
naturligt för respondenten att gå in till chefen och prata och tala om att man tycker att någonting 
inte fungerar och fråga hur chefen tycker att man ska göra. Samtliga respondenter uppger att de 
tycker att chefen har ett stort ansvar vid konflikter och framför allt om inte arbetsgruppen klarar 
av att reda ut det själva. 
 
Konflikthantering 
 
Metoder för att lösa en konflikt 
 
En respondent med erfarenhet av en konflikt anser att man i vilket läge man än hamnar, ska ta tag 
i problemet med en gång. Det kan till exempel vara i ett läge då man upplever att en arbetskamrat 
handlat fel i en situation. I ett sådant läge ska man gå med personen i enrum och inte inför alla 
andra och tala om att man tycker att personen utförde en viss handling eller sagt något på fel sätt, 
så att båda får möjlighet att säga sitt och man kan prata runt problemet och kanske komma fram 
till något bra. Samma respondent säger även att det är viktigt hur man lägger fram sina åsikter. En 
annan respondent säger att det ofta blir så att man lägger fram kritiken på ett lättsamt och lite 
ironiskt sätt när man känner varandra bra. 
 
En respondent med erfarenhet av konflikter säger att de vid deras konflikt använde sig av sin chef 
som en neutral ordförande som höll i samtalet och förde en dialog med båda ”lagen”. Samma 
respondent säger att man gärna vill reda ut konflikten själv och blanda in så få människor som 
möjligt. Fungerar det inte att reda ut konflikten i arbetsgruppen, så använder man sig av en tredje 
part, som oftast blir chefen. Samma respondent säger också att det kan vara så att man inte vet 
varför man har en konflikt med en annan och kan behöva hjälp med att reda ut det. 
 
Några av respondenterna har svårt att svara på hur de brukar göra vid en konflikt eftersom de 
aldrig varit med i någon större konflikt, men tycker att alla ska få säga vad det tycker i ett sådant 
läge, men att man inte behöver acceptera det som sägs, men dock respektera. Likaså måste man 
få en chans att försvara sig. Dels prata själv, men även lyssna på vad andra har att säga. 
 
En respondent säger att det är viktigt när man ger en person kritik att vara säker på att personen 
man gett synpunkter till uppfattat saken så som man menat, så att det inte blir något missförstånd. 
Samma respondent säger att det är svårt att ge synpunkter till personer man känner väl, då det blir 
extra känsligt och säger att det är viktigt att tänka på att man ska kunna jobba med varandra även 
efter konflikten. En annan respondent säger också att det är viktigt att tänka på att man inte säger 
något, som man får ångra efteråt. 
 
Kompromisser 
 
Flera av respondenterna anser att det inte går att göra så att alla får som de vill i en 
konfliktsituation, utan det gäller att ge och ta och vara nöjd med det man får. Flera anser dock att 
det är viktigt att försöka mötas på halva vägen, så att alla blir nöjda och inte vara tjurskallig och 
inte förlåta. De anser också att det är viktigt att inte enbart se till sina egna åsikter, utan även vara 
öppen för vad andra säger och lyssna på det. En respondent säger att det är viktigt att vara öppen 
för andras infallsvinklar och inte tro att det man själv tycker är rätt. En respondent säger att det 
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gäller att prova sig fram med saker, för att kunna göra något bra av det. Samma respondent säger 
även att det är viktigt att tänka på att man inte gör något bra jobb om man går och är sura på 
varandra och att man måste kunna släppa saker. 
 
Vidare säger samma respondent på arbetsplatsen med många små konflikter att det ständigt förs 
diskussioner kring problemen, men att problemet aldrig kommer till den punkt att det kan 
slutföras och kallar det inte konflikthantering, utan att det mer är ett behov av att prata ur sig. 
Respondenten anser att arbetsplatsen är dålig på att lösa konflikter, det beror på att det inte är 
någon som vill det och tror inte att det går att lösa. Vidare säger respondenten att det aldrig 
förekommit att en konflikt blivit löst och att det går över efter ett tag och så kommer de på något 
nytt att reta sig på. Anledningen till att det är så, är att de flesta konflikter berör chefens agerande 
och att åsikterna aldrig kommer fram till chefen. Respondenten säger dock att det vore bra om 
chefen kunde vara inblandad, då det är den det gäller. 
 
Samtliga respondenter säger att diskutera kring problemet är det bästa tillvägagångssättet vid en 
konflikt, då man får möjlighet att prata ut om saker och samla berörda parter, så att de får prata 
och komma fram till något. Flera respondenter anser att det går att lösa konflikter, bara man är 
öppen för det.  
 
Respondenten med erfarenhet av konflikt, säger att hon inte upplever att personerna inte 
påverkats direkt av konflikten, men att den kanske har blivit mer finkänslig och lyhörd efter 
konflikten. Respondenten säger samtidigt, att hon kände sina arbetskamrater för bra vid det 
tillfället för att se på dem på annat sätt efter konflikten och säger att det är bra om man har en 
utvärdering ett tag efter konflikten, för att se hur situationen ser ut då. 
 
Förebyggande av konflikter 
 
Bemötande och attityder 
 
Flera respondenter säger att de har använt sig av enhetsmöten för att ventilera och ta upp det som 
de tycker är jobbigt.  
 
En respondent säger att det också är viktigt att ta upp saker på en gång när det händer och inte 
komma och gnälla efteråt när det blivit en stor konflikt utav det. Flera anser att det går att 
förhindra att stora konflikter uppstår, genom att ta tag i problemet med en gång, medan de är små 
och i ett tidigt stadium.  
 
Här nedan följer samtliga respondenters tips till andra, för att undvika att en konflikt uppstår. 
 

• Bra bemötande bland medarbetarna 
• Vara ärlig, spela med öppna kort 
• Vara positiv 
• Prata själv och även lyssna på andra 
• Ha gemensamma värderingar och rutiner på arbetsplatsen att jobba efter och för att 

undvika sådana typer av konflikter 
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• Fundera över varför det blir som det blir, fundera över varför personer säger som de 
gör, att det kanske ligger något i det och tänka att personen inte menar något illa. 

• Tänka mer på vårdtagarna än sig själv 
• Vara öppen för att prova nya saker och testa sig fram. Öppen för förändringar och nya 

idéer. 
• Få tillräckligt med tid och resurser för att arbetet ska flyta på problemfritt 
• Hjälpa varandra i den mån det går, om man ser att andra är stressande och har mycket 

att göra, medan man själv har mindre 
• Utse en talare, om man själv inte vågar säga vad man tycker 
• Ta in en tredjepart, som medlare om man kan inte kan komma fram till någon lösning 

själv 
 
Sammanfattning av resultat 

 
Alla respondenter jobbar på en arbetsplats där de trivs, både med arbetskamrater och vårdtagare. 
De jobbar i arbetsgrupper, där man är väl sammansvetsade med varandra och där man kan vara 
sig själv och säga det man tycker (om man vill) och bli respekterad för sina åsikter. Den sociala 
biten på arbetsplatsen är viktig för samtliga och alla har någon utvald i arbetsgruppen som de tyr 
sig till mer än andra. 
 
Vad gäller konfliktorsaker på arbetsplatsen, så har samtliga varit eniga, om att det enbart handlar 
om småsaker. Det handlar då om att någon eller några är missnöjda med något som de börjar 
klaga på och som kan yttra sig olika, gå över av sig själv eller att det krävs någon form av 
åtgärder. De flesta respondenterna hade någon person på arbetsplatsen som inte var nöjd med 
något och som gick och klagade. 
 
Vilken roll respondenterna har vid en konflikt varierar. Hårddrar man det handlar det om att tala 
eller tiga, men de kan te sig olika. Det finns de personer som inte har några problem med att säga 
vad man tycker, medan andra vill ha någon med sig när de framför sina åsikter i arbetsgruppen 
och medan några nöjer sig med att prata ut med någon man tyr sig till och det stannar där. De 
personer som väljer att tiga vid en konflikt, gör det fullt ut och håller det inom sig, medan andra 
är rädda att gå till personen det gäller direkt och det blir skitsnack bakom ryggen istället. 
 
Vad gäller konflikthantering så kan man inte få ett mer enat svar än jag fått. Samtliga 
respondenter är eniga om att det enda sättet att lösa en konflikt är att diskutera kring problemet 
och försöka komma fram till en lösning som alla berörda blir nöjda med. Det kan enligt 
respondenterna vara svårt, men då gäller det att finna en lösning som är bäst för alla inblandande, 
även om det innebär att någon måste göra avkall på något och inte få precis som den vill. 
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ANALYS 
 
I detta avsnitt analyserar jag mitt framkomna resultat och jämför det utifrån min tidigare 
forskning och teoretiska referensram. 
 
Vad är en konflikt? 
 
Samtliga författares texter jag har tagit del av i min teoretiska referensram är eniga om hur ordet 
konflikt ska definieras, nämligen att en konflikt uppstår när två personers åsikter eller intressen 
går isär och inte kan tillgodoses samtidigt. Lennéer-Axelson och Thylefors (2006) skriver att det 
är en given konflikt när vi misstror varandra och det märks tydligt på arbetsplatsen som hade 
många små konflikter. Medarbetarna hade konflikter för att chefen la sig i allt och inte trodde att 
medarbetarna gjorde det de skulle, det skapade konflikter och missnöje i arbetsgruppen. 
 
Annars ger mina respondenter en bild av att konflikter kan uppstå i situationer då man är 
missnöjd med något på arbetsplatsen eller att man har en annan åsikt om hur saker ska utföras. 
Hade människor på en arbetsplats haft samma åsikter om allt, hade man aldrig stött på 
motsättningar och allt hade flutit på bra. 
 
 Ljungström och Sagerberg (1991) skriver att det finns en konflikt, om ena parten upplever det 
som konflikt. Det är i alla fall där en konflikt börjar eller som jag tolkar mina respondenter, då en 
anställd till exempel reagerar på en kollegas beteende och då får göra en avvägning om det är värt 
att säga något, eller om man ska låta det vara. Oavsett handlingsalternativ kan det leda till en 
konflikt, antingen genom att man säger som det är och mottagaren tar illa upp, eller att det 
slutligen bli snack bakom ryggen på personen det gäller och det till slut blir en ohållbar situation. 
På arbetsplatsen med många små konflikter, var dock detta vardagsmat, men då stannade det 
alltid på den nivån, det yttrade sig aldrig i någon större konflikt. 
 
Andersson och Pettersson (2002) bland andra skriver att det är vanligt förekommande med 
konflikter på arbetsplatsen ” Människor med vitt skilda behov, krav och erfarenheter som 
kommer från helt olika bakgrund ska gå samman i en arbetssituation. Det är då varken konstigt 
eller ovanligt att konflikter uppstår” (s. 29). Bilden jag fått av mina respondenter är att de är 
sammansvetsade med sina arbetskamrater, där ålder och erfarenhet inte skapar några problem, 
utan man gör det till något bra.  
 
Konfliktagerande 
 
Människor har olika sätt att förhålla sig till konflikter och det beror på hur vi är som människor. 
Vissa människor drar sig för att riskera att hamna i en konflikt, medan andra dras till dem enligt 
Lennéer-Axelson och Thylefors (2006). Det stämmer väl överrens med den information jag fått 
från mina respondenter. En av mina respondenter påpekade detta, att hur man agerar i en 
konfliktsituation beror på hur man är som person. Vissa vågade prata för sin sak, medan andra 
inte vågade det av olika anledningar. De som säger vad de tycker gör det dock inte för att skapa 
en konflikt, utan för att de upplever något som fel på arbetsplatsen och vill ha en förändring på 
det. Detta gäller även vid konflikthantering, människor är olika motiverade till att lösa konflikter. 
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Andersson och Pettersson (2002) har erfarenheten av att konflikträdsla är ett hinder för att uppnå 
konstruktiv konflikthantering samt att man har oförståelse för sitt och andras beteende vid en 
konfliktsituation. Vidare skriver de att människor kan bli bättre på att hantera konflikter om de 
ökar sin kunskap om konflikter och blir mer självmedvetna. Framför allt konflikträdsla kan jag 
känna igen från mina respondenter, då det var många som drog sig för att säga vad de egentligen 
tycker, vilket grundar sig på en osäkerhet. Det kan i slutändan skada både individen och 
arbetsplatsen. Ett av tipsen om att förebygga konflikter från mina respondenter var att ta hjälp av 
någon annan om man inte själv vågar stå för sin sak, för det bästa för alla är att problemet 
kommet till ytan och kan diskuteras. 
 
Kommunikation 
 
Samtliga av mina respondenter är eniga om att det är viktigt med en god social gemenskap för att 
trivas på jobbet och det har alla mina respondenter. Det är de författare som jag läst inom ämnet 
också eniga om att det är viktigt med goda relationer på jobbet för att må bra, känna glädje med 
att gå till jobbet och kunna göra ett bra jobb. Hur man har det på jobbet beror både på 
arbetskamraterna samt en själv och det är de flesta av mina respondenter ense om och de 
upplever att de flesta på arbetsplatsen gör sitt bästa för att skapa en bra arbetsplats.  
 
Lundin och Jordan (2001) kom i sin studie fram till att den vanligaste orsaken till att en konflikt 
på arbetsplatsen uppstod var brist på kommunikation. Det är ingenting som uppfattades som 
något större problem bland mina respondenter, om man bortser från konflikträdsla. På flera av  
arbetsplatserna var det snarare tvärtom att det diskuterades för mycket kring saker, ibland 
onödiga saker. 
 
Det framkom tydligt av mina respondenter att det är viktigt att tag i problemet på en gång och 
diskutera kring det för att komma fram till en lösning. Det går även att läsa hos de författare jag 
tagit del av, då Granér (1991) exempelvis skriver att upptäcka en konflikt i god tid är en viktig 
del i konflikthanteringen, innan konflikten blir allt för infekterad. Granér (1991) menar att alla 
konflikter en gång varit små och skriver att kommunikation är det främsta redskapet för att 
hantera och lösa konflikter, genom att förhandla och kompromissa för att bli överrens, då man 
blir tvungen att jämka på sina krav och önskemål, för att finna en lösning. Det är precis vad alla 
mina respondenter också säger, att det enda redskapet för att kunna reda ut en konflikt är att 
diskutera kring problemet och förhoppningsvis komma fram till en lösning i slutändan som båda 
parter blir någorlunda nöjda med. Flera av respondenterna är dock eniga om att det är omöjligt att 
få alla att bli nöjda i en konfliktsituation och att det gäller att ge och ta. Det är även vad Lennéer-
Axelson och Thylefors (2006) skriver, att den optimala konfliktlösningen innebär att alla får sina 
behov tillgodosedda, men att det är ovanligt med en sådan utgång ur en konflikt. 
 
Mellanmänskigt 
 
Buber (2000) har många poänger i sina teorier, som stämmer in väl nu som då och stämmer 
överrens med det resultat jag fått fram genom mina respondenter. Mina respondenter diskuterar 
mycket om att bygga upp ett förtroende och en samhörighet i arbetsgruppen och att ens 
bemötande och kommunikation styrs av hur man matchar med motparten. En respondent i min 
undersökning sa att man nästan på en gång ser vad det är för en människa man träffar. Bubers 
teorier om det mellanmänskliga och Du-Jag relationen inrymmer nästan allt mänskligt beteende 
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och mänskliga möten, men för att sätta fingret på några beröringspunkter så ser jag likheter när 
Buber beskriver det första mötet, att man först bildar sig en uppfattning, som sedan kan komma 
att påverkas ju mer man lär känna personen och att man får respektera och ta människor som de 
är. Likaså att det är i människor man finner ett sammanhang och en samhörighet och det var 
jätteviktigt för mina respondenter. Buber framhåller även att det är viktigt att kunna prata med 
varandra, även fast man inte har samma åsikt och det är betydelsefull vid konflikter och 
konflikthantering. 
 
 
DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Metoddiskussion 
 
Jag anser att jag genom mina kvalitativa metoder kunnat uppnå syftet med min studie. Jag avsåg 
att med hjälp av intervjuer studera vårdpersonals upplevelse av konflikter på arbetsplatsen, men 
som i slutändan mer kom att handla om arbetsklimat och trivsel på arbetsplatsen, än konflikter då 
mina respondenter jobbade på arbetsplatser som inte hade så mycket konflikter. Jag tycker jag 
ändå har fått en bra inblick i vilken typ av konflikter det är som uppstår och hur man behandlar 
dessa då de uppstår och det är jag glad för. Jag har även förståelse för att det kan ha sett 
annorlunda ut om jag till exempel valt andra arbetsplatser. 
 
Jag tror jag hade en föreställning om att det skulle finnas fler konflikter av större grad än det 
gjorde, på så sätt trodde jag att jag skulle få fler konkreta exempel än jag fick. Där de kunde 
beskriva hela händelseförloppet, vad det var som gjorde att en konflikt uppstod, hur rollerna såg 
ut vid konflikter och hur de tog sig ur konflikten. Den föreställning jag hade om att det skulle 
förekomma fler konflikter och av större grad beror nog på det som jag läste om konflikter på 
arbetsplatsen innan jag började genomföra studien.  
 
Jag använde mig av både gruppintervju och individuella intervjuer vid insamlandet av data. Det 
blev som sagt var några omständigheter som gjorde att det blev en gruppintervju i stället för 
individuella intervjuer, vilket inte var menat från början. Jag upplever dock inte det som något 
negativt, då respondenterna vid gruppintervjun hjälpte varandra att lägga fram saker och fylla i, 
så att de kunde komma med bra svar. De upplevde även en trygghet i gruppen, då de kände 
varandra. Hur situationen och svaren sett ut vid individuella intervjuer är svårt att uttala sig om, 
men det kan ha påverkats av att det var en gruppintervju och att respondenterna kanske kände att 
de inte ville eller kunde vara uppriktiga i alla lägen. Jag är i alla fall övertygad om att de hade 
hjälp av varandra vid gruppintervjun och det kanske kom fram saker som inte skulle kommit 
fram vid individuella intervjuer, då konflikter är ett svårt ämne att ta tag i och sätta ord på.  
 
Huruvida det är till fördel/nackdel att intervjua personer ur bekantskapskretsen är svårt att uttala 
sig om. Min upplevelse är att det inte är några anmärkningsvärda skillnader, förutom att de 
kanske kände sig mer bekväma under intervjun, då de kände mig, men jag tror inte svaren 
påverkades något av det. Jag kände däremot att jag som intervjuare kunde vara mer avslappnad 
när jag intervjuade personer jag känner och som jag är van att prata mycket med. Därför tror jag 
inte att det har någon betydelse att två intervjuer skedde över telefon. 
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Jag fick liknande svar av alla mina respondenter oberoende av om jag kände dem eller inte. Jag 
tror dock att det är sannolikt att jag skulle fått ta del av mer från de respondenter jag kände om 
det varit så att det förekommit konflikter i större utsträckning på deras arbetsplats, därför att de 
litar på mig. Intervjuerna skedde utanför arbetet och då respondenterna kanske inte tänkte lika 
mycket på vad de delgav mig då chefen inte var inblandad. Respondenterna som gav intervjun på 
arbetsplatsen kanske tänkte på vad de sa i rädsla att chefen skulle få ta del av det sen.  
 
Min intervjuguide (se bilaga 2) fungerade väldigt bra och jag upplevde inte att det fanns några 
problem med att förstå frågorna, det är som Kvale, (1997) skriver att det är viktigt att frågorna är 
korta och enkla. Jag upplevde dock att respondenterna tyckte det var svårt att besvara frågorna 
för att det var ett svårt ämnesområde och det kunde bli tystnad då respondenterna funderade. Det 
krävdes lite eftertanke för att kunna besvara frågorna. Det var flera gånger under intervjuerna, 
som jag blev riktigt orolig när de svarade att de inte hade några konflikter och funderade över hur 
det egentligen skulle gå med insamlandet av material. Vartefter som intervjun gick, kom det dock 
fram mer och mer.  
 
Jag tycker att frågorna i intervjuguiden inringade allt det som jag ville, vilket bidrog till att jag 
kunde studera det jag avsåg att studera, vilket höjer reliabiliteten och validiteten. Jag följde till 
stor del min intervjuguide vid intervjuerna, även om det ibland gjordes några utsvävningar ifrån 
den i samtalet. Det kunde vara i situationer då respondenten inte visste vad den skulle svara och 
började prata om något annat istället. Vid intervjutillfällena hoppade jag även över några frågor, 
då frågorna låg väldigt tätt och nästföljande fråga redan blivit besvarad i föregående frågor. I 
vissa sådana situationer ställde jag ändå frågan, för att få dem att förtydliga svaret ytterligare och 
vissa gånger hoppade jag över frågan, för att jag fått den information frågan gällde. 
 
Jag upplevde däremot att definitionen av konflikter kunde skilja sig mellan mina respondenter. 
Det var svårt för dem att göra en avvägning, om vad som är en konflikt eller inte. Det kan 
påverka vilket resultat man får fram. De kanske låter bli att säga vissa saker, därför att de inte tror 
att det är relevant, medan jag kanske skulle ha klassat det som en konflikt. Vilken definition mina 
respondenter har av konflikter, kan jag inte veta och det är ingen idé att fundera över, eftersom 
man bara har att gå på det resultat man fått fram. Jag tyckte ändå jag var tydlig med att det inte 
behövde vara stora konflikter, utan att det kan räcka med att man är oense om något. Det kan 
även ligga många andra faktorer bakom det resultat man får också. Det går heller aldrig att få 
reda på hur uppriktiga respondenterna var och hur de gjorde avvägningen om vad de skulle säga 
eller inte när de gav sina svar. Det är ett resultat jag fått fram och jag får ta det för att de talat 
sanning, vilket jag skulle tro att de gjort i stor utsträckning också. Ibland när jag gjorde 
intervjuerna kunde jag få känslan av att respondenterna svarade efter vad de trodde att jag ville ha 
för svar, något som lät bra. 
 
Någonting annat som också kan ha påverkat det resultat jag fått fram, är att det även skilde sig åt, 
hur väl genomtänkta svar jag fick. Det märktes tydlig att vissa tänkte mer innan de svarade än 
andra som kanske svarade på en gång. Hade de som svarade på en gång tänkt efter mer, kanske 
jag fått andra svar. Jag märkte dock att ju mer samtalet flöt på, ju mer saker kom respondenterna 
på. Först kunde de svara att det inte fanns några konflikter på arbetsplatsen, men efter hand kunde 
de komma på att de var si och så med vissa personer och i vissa lägen.  
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Jag anser för övrigt att insamlandet av data har gått bra och att de uppfyllde mina förväntningar. 
De hjälpte mig att få fram det jag avsåg att få fram. 
 
Mina respondenter var kvinnor i åldrarna 21-57 år och det upplever jag som positivt, att det är ett 
brett åldersspann och det var intressant att ta del av deras upplevelser. Ålderspannet var inget 
medvetet val, utan det blev de respondenter jag fick tag på. Jag hade inga kriterier när jag valde 
ut mina respondenter. Jag kunde se att mina respondenter hade olika upplevelser av konflikter 
samt att deras syn på var gränsen för en konflikt går skiljde sig åt samt att de värderar saker olika, 
vad de anser som betydelsefullt på arbetsplatsen. Jag tycker ändå att mina respondenter hade 
förvånansvärt lika syn på arbetsklimat och trivsel. 
 
För att få fram mina respondenter använde jag mig av bekvämlighetsurval och uppsökte lämpliga 
respondenter i närområdet. Respondenterna vid gruppintervjun var handplockade av enhetschefen 
på det äldreboende där jag genomförde intervjun. Hur urvalet av respondenterna gick till har jag 
ingen kännedom om, vilket kan vara en brist, då enhetschefen kanske valde ut personer efter 
andra kriterier, än just studiens syfte. Denna effekt hade dock inte kunnat undvikas även om jag 
själv valt ut respondenterna då jag inte kände dem. Jag tror dock att enhetschefens urval 
baserades på vilka som jobbade vid intervjutillfället. Jag använde mig även av respondenter i min 
bekantskapskrets, då gensvaret från äldreboenden var dåligt. Jag tog då personer som jag vet har 
erfarenhet av att jobba med äldre. 
 
 För att resultatet skulle blivit mer representativt skulle fler intervjuer ha behövt göras och med 
fler urvalsgrupper, så som kön, kulturell bakgrund med mera. Vid denna studie användes inga 
sådana urvalskriterier. Jag anser ändå att mina respondenter kunnat ge en bra bild av hur det kan 
se ut på arbetsplatser sett utifrån mitt ämnesområde. Jag kunde dock ha återgett materialet på ett 
annat sätt om bandspelare använts vid intervjutillfällena, men jag hävdar däremot att ingen 
information gått förlorad på grund av detta. En annan sak som kan ha varit negativ med att man 
inte använt bandspelare och som bland annat Kvale, (1997) diskuterar kring är att man inte kan 
vara lika närvarande vid intervjun, eftersom man sitter och skriver samtidigt. Hur 
intervjupersonerna upplevde det har jag ingen aning om. Jag har dock känslan av att de upplevde 
att jag lyssnade och bekräftade det dem sa. 
 
Jag anser att bearbetningen och analysen av mitt insamlade material har gått smidigt. Jag 
kategoriserade materialet efter lämpliga rubriker, vilket gjorde det lättare att sammanställa det 
insamlande materialet och få en struktur i det. 
 
Jag hade mycket nytta av den tidigare forskning jag hittat, när jag skulle analysera mitt material 
och göra paralleller och hitta både likheter och skillnader i jämförelse med mitt eget resultat. Jag 
fick fram mycket bra och användbar information genom tidigare forskningen, även om jag 
upplever att de handlar om konflikter av större art än de jag fått ta del av i min studie, vilket inte 
är så konstigt då den tidigare forskningen till stor del har samma utformning som min. Jag hade 
även nytta av min teori, men inte lika mycket som den tidigare forskningen. Jag kunde se 
samband i min teori, men var dock svår att applicera på mitt ämnesområde, då den inte var direkt 
ämnad för mitt ämnesområde och syfte och att den ibland kunde vara lite svårtolkad, men jag 
tycker jag har lyckats. Det optimala hade varit att hittat en ren konfliktteori som var inriktad på 
arbetsmässiga konflikter samt arbetsmiljö och trivsel. En annan kommunikativ teori kanske också 
hade varit passande, men min studie fick en annan vinkel än vad jag från början tänkt när jag 
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valde min teori. När jag valde min teori, hade jag i bakhuvudet att min studie skulle komma att 
handla om mötet med människor, vilket den gör, men jag hade mer tänkt mig hur man såg på 
människor, när det gäller beteende och mönster i personlighet. Det visade sig i min studie att man 
var väldigt flexibel i bemötandet av olika slags personer, så det skapade aldrig några problem för 
det mesta. Men jag har absolut haft stor användning av mina teorier, de lyfter fram bra och 
betydelsefulla tankesätt för att bemöta människor och det går att applicera till min gjorda studie. 
 
Sammanfattningsvis kan jag säga att mina metoder hjälpt mig att studera det jag avsåg att studera 
från början. Jag anser även att jag hållit mig till studiens syfte och frågeställningar och försökt 
besvara och framställa det på bästa sätt efter de förutsättningar som fanns. Disponeringen bland 
mina teman, blev lite annorlunda än jag tänkt mig, men det är svårt att styra över när man gör 
intervjuer. Det är svårt att i förväg veta vad för slags information man kommer att få. Vissa frågor 
ger mer svar än andra, men allt material har varit relevant till min studie. 
 
Resultatdiskussion 
 
Utifrån det resultat jag kommit fram till, kan jag dra slutsatsen att det inte är så vanligt 
förekommande med konflikter på de arbetsplatser jag studerat. Jag har intervjuat sju personer 
från fyra arbetsplatser inom äldreomsorgen (hemtjänst och äldreboende). Fem respondenter från 
äldreboende och två från hemtjänstverksamhet i fyra olika kommuner. Det är så klart inte 
representativt för hur det ser ut på alla landets arbetsplatser. Det är så beroende av vilken 
arbetsplats man kommer till. Hade jag kommit till fyra andra arbetsplatser kanske det hade sett 
annorlunda ut vad gäller konflikter. Det vet nog alla att det förekommer konflikter på alla 
arbetsplatser i olika utsträckning. Det är också vad det går att läsa av författare som skrivit i 
ämnet tidigare bland annat Riekkola (2008). Det är även min erfarenhet då jag jobbat inom 
äldreomsorgen. Det handlade nästan då enbart om missnöje över saker eller personers agerande 
samt diskussioner om arbetsfördelning. 
 
Trots att mina respondenter inte kunde ge mig så många konkreta exempel på konfliktsituationer,  
tycker jag ändå att jag har fått en bra insyn i hur det kan se ut på arbetsplatsen och framför allt 
medarbetares upplevelse av den arbetsplats de arbetar på. Hur de beskriver stämningen och 
relationen mellan arbetskamrater, vad det är för faktorer som skapar konflikter på arbetsplatsen, 
hur de ser på sin egen och andras roller vid en konflikt samt hur man bearbetar de konflikter man 
har.  
 
Min upplevelse är att författare som skrivit inom ämnet tidigare har studerat andra arbetsplatser 
än vad jag gjort. Den tidigare forskning som jag tagit del av skriver om stora och svåra konflikter 
och tar upp konfliktorsaker som jag inte funnit i mina svar, exempelvis löner, högt arbetstempo 
och arbetsfördelning som Riekkola (2008) med flera skriver om.  
 
Inom vården är det inte de stora lönerna som skapar diskussioner bland medarbetarna, man finner 
sig i den lön man får på något sätt. Vad gäller arbetstempo och arbetsfördelning förkommer det 
inte heller i samma utsträckning i vården, där arbetsuppgifterna och tempot i stort sett är det 
samma hela tiden. Det ser annorlunda ut i till exempel industri och produktionsverksamhet, där 
det förekommer ett helt annat arbetstempo, då det handlar om att producera så mycket som 
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möjligt. Pengar får en annan dimension i sådana företag, vad gäller omsättning och löner, 
effektiviteten omsätts i kronor. Ju mer som står på spel, ju mer strider man för sin egen sak. 
Ekonomi är inte så påtagligt inom äldreomsorgen, så att det skapas diskussioner kring det, 
förutom när det gäller nedskärningar. 
 
Jag förstår att det förekommer olika typer av konflikter beroende på vilken sektor det gäller. 
Olika arbetsplatser har olika konflikter, då de ställs inför olika situationer och dilemman. Det är 
inte bara på arbetsplatser det förekommer konflikter, utan även i olika privata sammanhang, men 
de yttrar sig på olika vis. Uppstår en konflikt i en affär, kanske det aldrig kommer till det stadium 
att det behövs konflikthantering, då man vet att man inte kommer träffa personen igen och lägger 
inte ner så stor energi på konflikten, vilket man måste göra exempelvis hemma och på arbetet, då 
det krävs att man har goda relationer. 
 
Vad gäller de svar jag fått fram, så var det ungefär sådana svar jag väntat mig. Det beror nog dels 
på egna erfarenheter av vårdyrket, då man vet vilka typer av konflikter det skapas på sådana 
arbetsplatser, i form av gnäll över något eller någon samt inhämtad teoretisk kunskap om till 
exempel konflikthantering. Mina föreställningar överensstämde med mina respondenters 
upplevelse förutom i ett avseende, då jag tror att konflikter inte enbart behöver vara negativa. 
Mina respondenter uttalade sig dock aldrig om deras syn på om konflikter var negativa eller 
positiva. Jag tror att en konflikt kan anses som positiv då man exempelvis känner att man löst ett 
problem på ett bra sätt och då det är något som legat och malt en längre tid. 
 
Jag hoppas att min studie kommer att bidra med kunskap till många människor framöver och att 
den kan komma att vara till hjälp i olika sammanhang. Även om denna studie ägnar sig åt social 
omsorgsverksamhet är jag övertygad om att alla kan känna igen sig i speciella drag, oavsett vilka 
typer av konflikter det gäller. Konflikternas mönster ser nog för det mesta lika ut. 
 
Konflikter kommer vi i kontakt med hela livet i olika sammanhang, därför tror jag det kan vara 
bra att börja prata om konflikter redan i skolan. Det kanske underlättar och förhindrar kommande 
konflikterna man ställs inför senare i livet. Till exempel om man i skolan har diskuterat hur man 
ska bete sig i olika situationer och fått in det tankesättet, tills man kommer högre upp i skolåldern 
och tonårsbråken tar vid och för att sedan fungera på en arbetsplats. 
 
Jag tänker då främst på att lära sig att man inte alltid kan få som man vill och lära sig att hantera 
en sådan situation och motgångar över huvud taget. Har man den erfarenheten med sig sedan man 
var barn tror jag att det underlättar kommande skolår, tonårsliv och arbetsliv. Likaså är det även 
viktigt hur man ska vara mot andra människor, vara snälla mot varandra och tänka goda tankar 
om varandra och acceptera att alla inte är lika och tänker lika. 
 
Det kan vara en brist hos barn, ungdomar och vuxna i dagens samhälle och med tanke på hur det 
ser ut i samhället i dag med våld och brottslighet tror jag det kan vara bra att beröra detta ämne i 
skolan. Vilket kan bidra med kunskap även till vuxna om hur de kan uppfostra, men även leva 
själv. 
 
Jag kan fundera på om barndom och uppfostran har någon påverkan på hur man ser på en konflikt 
och beter sig i en konflikt, vid till exempel oenigheter längre fram i livet. Uppträder barn med en 
relativt konfliktfri barndom annorlunda än barn som upplevt många konflikter i sin barndom, där 
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föräldrarna kanske bråkat och genomgått skilsmässa? Jag tror även föräldrars attityd till 
konflikter speglar hur deras barn en gång kommer att agera vid konflikter. Det hela blir som en 
cirkel. 
 
Det finns även en hel del globala konflikter som vi borde ta itu med och tänka över vårt 
handlande. Någonstans måste vi börja för att minska konflikter och strider mellan människor. 
Kanske är det just i skolan man ska börja? Men det är aldrig för sent att lära om ett beteende! 
 
Slutsats 
 
Det jag ville belysa med denna studie var att det förekommer konflikter på arbetsplatser i 
varierande grad och av olika anledningar. Jag tror att det alltid kommer att förekomma konflikter 
på arbetsplatsen, men att varje arbetsplats och individ kan öka kunskapen om konflikter och sitt 
eget beteende för att rusta sig för att ta itu med konflikter på ett så bra och smärtfritt sätt som 
möjligt. 
 
En slutsats jag dragit utifrån framkommet resultat är att det viktigt med en bra sammanhållning i 
arbetsgruppen för att få en trivsam och konfliktfri arbetsplats. Konfliktförloppet underlättas av att 
man direkt när något uppstår pratar med varandra om problemet och utifrån det kommer fram till 
en lösning som är bra för alla parter, så att arbetsplatsen kan fungera väl även efter konflikten. 
 
Framtida forskning 
 
Jag anser att all kommande forskning inom detta område kommer att vara betydelsefull, oavsett 
vilken inriktning man väljer. Det finns konflikter på många olika plan i dagens samhälle som det 
behöver forskas på. Familjemässiga, arbetsmässiga och för att inte tala om de globala 
konflikterna som råder för att ta reda på hur man förebygger dessa. 
 
Studier ämnade att studera konflikter på arbetsplatsen är få. Jag hoppas det kan bli mer sådan 
forskning framöver och gärna inom social omsorgsverksamhet. Det vore då intressant att studera 
andra yrkesgrupper inom social omsorg om deras upplevelser av konflikter på arbetsplatsen, 
exempelvis chefer, biståndshandläggare och vårdpersonal som jobbar med funktionsnedsatta 
personer. Jag tror sådan forskning underlättas av om man först forskar kring människors 
beteende. Det finns mycket sådan forskning, men som alltid går att utveckla. Den forskning som 
jag tagit del av inom detta ämne talar om hur det är, men varför är det som det är? Då tänker jag 
på personliga egenskaper. Jag tror att det kan vara gynnsamt att forska kring människors 
beteende, eftersom det är orsaken till att konflikter skapas. Forskning kring varför vi människor 
tänker och reagerar som vi gör och hur vi ska tänka i olika lägen. Det vore bra att som forskare 
kunna tala om för människor, så här är vi människor konstruerade och det är därför vi regerar så 
här och det här kan vi göra för att ändra vårt beteende, det tror jag kan förändra människors 
tankesätt, då de förstår det på ett annat sätt. 
 
Det finns fler studier om konflikter generellt, än de som är inriktade på konflikter på 
arbetsplatsen. Även om det finns vissa likheter även från sådana forskningar, så är det bra om 
dem har en riktning. Jag tror forskningen blir mer användbar då. 
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Det jag saknade när jag skulle börja med min studie, var som jag nämnt tidigare en konfliktteori. 
Det tror jag skulle vara betydelsefullt för forskningen om konflikter på arbetsplatsen och i största 
allmänhet, eller åtminstone en teoretisk ansats att utgå från när man ska forska om detta område. 
Det underlättar om alla forskare har samma grund att utgå från, så att man komma en bit i 
konfliktforskningen, som jag anser är ett viktigt forskningsområde. 
 
Framtida forskning hoppas jag även ska generera i olika modeller för hur man ska tänka kring 
konflikter, hur man ska gå till väga vid konflikter samt hur man ska lösa dem. En handbok, skulle 
behövas, om det inte redan finns som arbetsplatser kan använda sig av för att förebygga 
konflikter samt hur de ska förhålla sig till konflikter som uppkommer samt hur man löser dem. 
En sådan handbok borde finnas inom olika områden. En handbok för arbetsplatsen, en handbok 
för familjen, en handbok för konflikter ute i världen. En handbok, som nästan blir som en bibel, 
att när människor hamnar i konflikter av olika slag, tar de användning av denna. Finns en sådan 
handbok som jag menar, tror jag att man alltid kan utveckla en sådan mer.  
 
För dem som vill forska inom detta område, finns det lite forskning i dagsläget att utgå ifrån och 
vi får hoppas att det framöver kommer finnas mer forskning inom detta område som bidrar till 
kunskap och medvetenhet hos människor. 
 
Förslag på nya forskningsfrågor: 
 

• Präglas människors konfliktbeteende av de egna erfarenheterna av konflikter från 
barndomen?  

 
• Vilka biologiska egenskaper hos människan påverkar oss att reagera på saker och hur vi 

reagerar på saker? 
 

• Hur upplever andra yrkesgrupper inom social omsorg konflikter på arbetsplatsen, vilka 
typer av konflikter finns där? 

 
• Hur ser det ut med konflikter inom andra sektorer? Vad för typer av konflikter finns det? 

Kan man dra några paralleller mellan olika verksamhetsområden, varför det ser ut som det 
gör vad gäller konflikter på arbetsplatsen? 
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BILAGA 1 
 

 
 

Hej! 
 
Jag heter Anna Gerdtmark och studerar min sista termin på Beteendevetenskapliga 
programmet med inriktning mot Social omsorg på Mälardalens högskola. Syftet med min 
undersökning är att studera konflikter och konflikthantering på arbetsplatsen. Jag kommer 
att använda mig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Det innebär för dig som vill 
medverka i den här studien, att jag kommer att ställa dig några frågor om din upplevelse 
av konflikter och konflikthantering på din arbetsplats. 
 
 
Vid genomförande av studier är det viktigt att ta hänsyn till Forskningsetiska principer, 
vilket innebär att din medverkan sker på frivilliga grunder, att det insamlade materialet 
endast kommer att användas till detta syfte samt att den information du ger kommer att 
behandlas konfidentiellt och kommer inte att kunna härledas till dig som person. 
 
Tack för ditt viktiga bidrag till min uppsats! 
 
____________________________ 
 
Namnteckning 
 
 
Har du några funderingar efter detta tillfälle, får du gärna höra av dig! 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Anna Gerdtmark 
070 275 34 73 
 
Handledare: Ingrid Johansson 
ingrid.johansson@mdh.se 
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BILAGA  2 
 
 

Intervjufrågor 
 
 
Inledande frågor 
 
Kön: 
Ålder: 
Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
Vårdbiträde/Undersköterska? 
 
 
Arbetsklimat och trivsel, konfliktorsaker 
 
Trivs du på din arbetsplats? 
Ja, vad beror det på? 
Nej, vad beror det på? 
 
Hur skulle du beskriva arbetsklimatet och stämningen på din arbetsplats? 
 
Förekommer det konflikter på din arbetsplats? 
Ja, i vilken utsträckning? 
 
Varför uppstår en konflikt på denna arbetsplats? 

- I vilka situationer? 
 
Vilka är de vanligaste faktorerna till att en konflikt uppstår? 
 

- Oenigheter över hur man ska handla i olika situationer? 
Anser du att ålder på medarbetaren spelar någon roll, i form av erfarenheter och 
synsätt? 
 
-Skapar olika typer av beteende konflikter? 
 
-Finns det några känsliga samtalsämnen som skapar konflikter? 
Arbetsfördelning, lön, organisatoriska faktorer? 
 
 

Vad gör ni för att upprätthålla ett gott arbetsklimat på jobbet och undvika 
konflikter? 
 
 
 



Tycker du att alla gör sitt bästa för att upprätthålla ett gott arbetsklimat? 
Ja- på vilket sätt? 
Nej- vad beror det på? 
 
 
Är det vissa personer som skapar en konflikt? 
- Hur då? 
 
Kan du se några mönster i beteendet hos dem som skapar en konflikt? 
- Kan du ge några exempel på mönster? 
 
Märker du att de finns konflikträdda människor? 
Ja, på vilket sätt? 

- rädda för vad folk ska tycka? 
- Är du själv rädd för konflikter? 
- Vad är du rädd för? 

 
Vågar du säga vad du känner/tycker? 

- Beror det på vem du säger det till? 
- Nej, vad är det som gör att du inte vågar. 

 
Roller vid konflikter 
 
Har du själv varit inblandad i en konflikt? 
-Berätta mera! 
-Vad handlade det om då? 
Vad var det som gjorde att konflikten upplöstes? Hur gick ni tillväga? 
 
 
Hur såg din roll ut vid en konflikt? 
 

- Hur agerar du? 
- Framträdande 
- Undvikande? 
- Vilket ansvar tog du? 
 

 
Har du den roll du skulle vill ha, eller önskar du att du agerade på något annat sätt 
vid en konflikt? 
Ja- vad? 
- Hur agerar  dina arbetskamrater vid en konflikt? 

- Hur agerar de? 
- Vilken roll har de? 
- Tycker du att de agerar rätt, eller hur önskar du att de borde agera? 

 
 



Vilken roll spelar er chef vid en konflikt? 
 
 Konflikthantering 
 
Hur gör ni i allmänhet för att lösa en konflikt som uppstår? 
 
Tar ni hjälp från någon utanför arbetsgruppen, en tredje part? 
-Chef? 
-Annan? 
 
Anser du att alla är måna om att reda ut en konflikt? 
 
Hur gör ni för att tillgodose allas behov/önskningar vid en konflikt? 
 
Anser du att det kommer något gott ur konflikter? 
Ja- vad? 
Nej- varför? 
 
Kan du se att era relationer påverkas på något sätt efter en konflikt? 
-På vilket sätt?  
-Anser du att det är positivt eller negativt? 
 
 
Ge ett bra tips på hur man förebygger en konflikt! 
 
Ge några bra råd till dem som är i en konflikt och vill reda ut den! 
 
 
Tack för din medverkan! 
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