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Abstrakt 
Studien syftar till att beskriva och analysera hur medarbetare inom äldreomsorgen upplevde 
ledarskapet i olika steg av konflikthantering med fokus på social interaktion. Datainsamlingen 
gjordes med hjälp av webbaserade enkäter där 21 medarbetare inom hemtjänsten deltog i 
undersökningen. Enkäterna konstruerades med inspiration av Rubenowitz (2004) handlingsplan 
för hur chefen kan gå tillväga vid konflikthantering samt begreppen delaktighet, engagemang, 
kommunikation och motivation som i studien ringar in social interaktion. Studien är av kvalitativ 
art med inslag av kvantitativ empiri där tematisk analys och kvantitativ deskriptiv analys 
användes för analysering och tematisering av insamlad data. Resultatet utifrån använda metoder 
indikerade på att ledarskap kan anses vara bristfälligt berörande konflikthantering och att fokus 
bör läggas mer på social interaktion i konflikthantering.  

Nyckelord: konflikthantering, ledarskap, social interaktion  
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Förord 
Jag skulle vilja tacka alla enkätdeltagare för deras samarbete och snabba svar. Sedan skulle jag 
även vilja tacka min handledare Catharina Höijer för en givande handledning i slutspurten. En 
kommentar behöver även läggas angående genomförandet av studien. Det inledande arbetet med 
studien gjordes i samarbete med en studiekamrat. Av olika skäl valde vi dock att avbryta 
samarbetet efter att datainsamlingen genomförts. Bearbetning och analys av insamlat material har 
gjorts i två individuella och separata processer. Föreliggande rapport är omarbetad i alla 
väsentliga delar där jag ensam ansvarar för innehållet. 
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Introduktion 

Inledning 

År 2013 skrevs en artikel utifrån ett anonymt brev till Mariefreds Tidning. Brevet innehöll 
information om en chef som vanvårdat sin personal, vilket bland annat innefattade konflikter och 
arbetsmiljöproblem som inte togs om hand. Personal på verksamheten var missnöjda med 
arbetsuppgifterna och påpekade bland annat brist i struktur. Chefen blundade för problemen och 
ville inte se sina egna brister. Utöver det försökte chefen göra sin egen undersökning för att hitta 
den skyldiga till brevet. Kort därefter anmäldes chefen för brott mot yttrandefrihetslagen 
(Mariefreds Tidning, 2013; 2014).  

Brevet handlar om konflikter och arbetsmiljöproblem som inte togs omhand av 
arbetsplatschefen och belyser hur stor betydelse ledarskapet har i förhållande till konflikter och 
hur dessa hanteras. Konflikter som uppstår drabbar inte enbart medarbetarna utan kan även ge 
ödesdigra konsekvenser mot ledaren/chefen. Konflikter på arbetsplatsen kan drabba 
verksamheten negativt men även personalen som arbetar där. 

Enligt Arbetsmiljöverket [AFS] (2012) är det ett regelverk som styr hur den sociala arbetsmiljön 
ska hanteras men det är chefens formella ansvar att lösa eller hantera konflikter som uppstår inom 
verksamheten. Vidare nämner Arbetsmiljöverket att ”Sverige har ett bra regelverk för arbetsmiljön 
och det finns en relativt god medvetenhet om arbetsmiljöns betydelse för hälsa bland arbetsgivare 
och arbetstagare” (Arbetsmiljöverket, 2012, s. 11). På liknande sätt nämner Glendinning (2001) att 
mänskliga resurser är kärnan i verksamheten och om detta fenomen brister kan det få ödesdigra 
konsekvenser för organisationen. Med detta som grund behövs handlingsplaner för att främja 
bland annat trivsel på arbetsplatsen (Glendinning, 2001).  

Det finns också en informell arena för konflikter och konflikthantering som utgörs av social 
interaktion. Social interaktion kan därmed ses som en informell arena som reder ut hur uppgiften 
ska lösas tillsammans som en gemenskap. Social interaktion är något som ständigt pågår och det 
är en viktig faktor när det berör konflikthantering med hjälp av olika strategier både i fråga om 
hur en konflikt kan undvikas samt för att hantera en konflikt som uppstått (Becker-Beck, 2001). 
Chefen och arbetsledaren ska i det dagliga arbetet regelbundet och systematiskt undersöka sociala 
faktorer inom verksamheten. Samtidigt krävs det att medarbetarna kan samarbeta och ha god 
social kontakt med varandra (AFS, 2001; 2008).  

Det är idag inte endast verksamhetschefens ansvar när det handlar om att hantera konflikter. 
Verksamheter påverkas starkt av hur situationer i samband med vantrivsel på arbetsplatsen 
hanteras, och det har därmed skapats olika metoder för att både hantera och motverka 
konfliktfulla situationer. Det berör alla organisatoriska kulturer i samtliga länder, inte endast för 
att skapa en bra arbetsmiljö utan även för att kunna erhålla en gynnsam verksamhet (Glendinning, 
2001). I liknelse menar Kaitelidou et al., (2011) att konflikter främst uppstår på verksamheter med 
hälso – och sjukvårdspersonal därför att de oftast arbetar i team och under svåra samt stressfulla 
situationer (Kaitelidou et al., 2011).  

Medarbetares upplevelse av ledarskapet i olika steg av konflikthantering har därmed valts som 
studiens problemområde. Det som är av intresse i detta sammanhang är medarbetarens 
uppfattning av ledarens insats vid konflikter samt hur dessa hanterats av närmaste chef, särskilt 
avseende hur den sociala interaktionen tar sig i uttryck. Social interaktion vid konflikthantering 
kommer beskrivas utifrån aspekterna delaktighet, engagemang, kommunikation och motivation. 
Studien genomförs ur ett medarbetarperspektiv inom äldreomsorgen, närmare bestämt anställda 
inom hemtjänsten i kommunal äldreomsorg.  
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Kunskapsöversikt 

För att finna kunskap om området har jag använt mig av forskningsartiklar, kurslitteraturer, 
rapporter samt undersökningar och kunskapsöversikter som källor. I artikelsökningen skulle 
artiklarna inte vara äldre än från år 2001 och skulle inte heller enbart bestå av svenska artiklar utan 
även internationella. Vid databassökning användes Eric via EBSCO, Google scholar, Primo, 
PsycArticles och SCOPUS. Sökord som användes och kombinerades var: Management, Workplace, 
Communication, Motivation, Leadership, Employee, Social Interaction, Conflict Management, 
Geratric Care, Social Work, Environment, Employee, Nurse, Elderly Care, Working life.  

Redovisning av forskning om ledarskap i samband med konflikthantering 

År 2001 skrevs en avhandling av Glendinning (2001) baserad på hypoteser för en review av 
arbetsplatsmobbning både mellan chef och anställda. Hans forskning resulterade i att det krävs 
olika slags ledarskap, men även en klar definition av vad en konflikt är samt hur en konflikt 
uppstår. Detta för att på så sätt kunna nå kärnan i problemet samt för att en konflikthantering 
skulle kunna ske. Han kom dessutom fram till att arbetsgivare inte endast ska oroa sig för 
nyanställda eller att locka till sig nya arbetstagare. De måste även tillgodose nuvarande anställda 
för att de inte ska leta arbete någon annanstans (Glendinning, 2001). På liknande sätt nämner 
Glasberg, Norberg och Soderberg (2007) i deras studie att utbrändhet bland annat kan uppstå på 
grund av bristande ledarskap. Hälsovårdschefers perspektiv var fokus i deras studie och 
baserades på intervjuer. De intervjuade ett flertal arbetsledare inom vården och fann många 
negativa faktorer i samband med ett bristande ledarskap, som till exempel misstro och minskad 
respekt från medarbetarna där de även nämnde känslan av att de inte räcker till, är utbytbara och 
utifrån det har en känsla av maktlöshet skapats (Glasberg et al., 2007).  

Vårdförbundet (2013) gjorde en undersökning centrerad kring ledarskap. Det visade sig att 
cheferna hade för många anställda för att kunna säkerställa ett bra utfört ledarskap. Det påpekades 
även att tydliga mål skulle kunna skapa större engagemang och delaktighet bland medarbetarna 
(Vårdförbundet, 2013). I en rapport skriven av Kommunal och Vision (2013) försökte de lyfta både 
medarbetarnas och chefernas perspektiv med hjälp av intervjuer. Studien visade på att det fanns 
brister inom chefers ledarskap. Att chefer har en avgörande roll för en effektiv verksamhet men 
även för att tillgodose kvaliteten. Det påpekades även att ett bra ledarskap inte endast var central 
för chefen utan att det skulle bedrivas i samarbete med medarbetarna. (Kommunal & Vision, 2013).  

Ledarskap är enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) ett begrepp som omfattar många aspekter. 
“Ledarskap är ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, 
inställning och uppförande” (s.388). Ledarskapets syfte är att motivera medarbetarna till att 
prestera bättre, öka deras trivsel i arbetet samt att få dem att uppfylla verksamhetens mål. 
Ledarskapet inkluderar därefter tre perspektiv. De inkluderar handlingskraft, avsikten att påverka 
andra till att göra något specifikt och bete sig på ett önskvärt sätt samt att motivera de anställda till 
att uppnå verksamhetsmålen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). En viktig funktion i ledarskapet inom 
äldreomsorgen är att främja en god social arbetsmiljö i syfte att uppnå verksamhetsmålen bland 
annat att vårdtagare ska uppleva en god livskvalité. För att uppnå detta krävs det, enligt Jacobsen 
& Thorsvik (2014) att ledaren verkar för att de anställda ska bete sig på ett lämpligt sätt gentemot 
varandra samt vara samarbetsvilliga. Det kräver att en god social arbetsmiljö förekommer 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Andersson, Corazzini och McDaniel (2004) använde sig av hierarkiska regressioner i deras 
studie för att testa deras hypoteser angående omsättningen på vårdhem och hur den kunde 
påverka vårdkvaliteten. Vilket innefattade bland annat kommunikationsmönster och 
administrativa klimat, samt samspelet där emellan. De menade på att med hjälp av ett bra 
ledarskap från arbetsledaren gentemot medarbetarna kan konflikter motverkas inom 
arbetsgruppen (Andersson et al., 2004). Även Kilhammar (2011) påpekar vikten av ett bra och 
stödjande ledarskap och menar att detta är centralt för medarbetarna för att känna engagemang 
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och delaktighet (Kilhammar, 2011). Glendinning (2001) nämner liknande som Kilhammar (2011) 
och betonar vikten av ett bra ledarskap. De med hänsynsfulla chefer känner större 
arbetstillfredsställelse än de som inte får något stöd. Även medarbetares arbetsglädje påverkas av 
hur de behandlas och bemöts av överordnade. Det handlar om gemenskap i arbetsgruppen och 
om allas välmående (Glendinning, 2001).  

Ledarskap i relation till medarbetarskap 

Det som utmärks vid databassökning är att området, utifrån ett medarbetarperspektiv, är ett 
område som på senare tid kommit att uppmärksammas. Backström, Granberg och Wilhelmson 
(2008) nämner att både ledare och medarbetare ska hjälpas åt att påverka omgivningen och deras 
relation i förhållande till varandra. För att en bra relation ska existera mellan arbetsgivare och 
arbetstagare krävs ett samförstånd i samband med ett bra ledarskap för att främja den sociala 
arbetsmiljön. Där bland annat i samband med motivation, engagemang och en god 
kommunikation parter emellan (Backström et al., 2008). Kilhammar (2011) beskriver just detta 
genom att betona vikten av begreppet medarbetarskap och dess betydelse för organisationer.  

Enligt Kilhammar (2011) har beteckningen ”ledarskap” en stor funktion i samband med 
medarbetarskap. Kilhammar (2011) beskriver följande i sin avhandling: “Chefen är beroende av 
medarbetarnas insatser för att uppnå resultat och för att medarbetarna ska kunna utveckla ett gott 
och konstruktivt medarbetarskap, krävs en chef som stödjer den utvecklingen” (s. 30). 
Medarbetarskap är ett mångfasetterat begrepp och definieras olika beroende på i vilken kontext 
det används inom (Kilhammar, 2011). I begreppet medarbetarskap ligger fokus på förhållandet 
mellan ledare och medarbetare, främst de roller som medarbetaren intar vid ansvarstagande. Det 
involverar även hur medarbetaren hanterar olika situationer samt medarbetarens förhållande i 
relation till arbetskollegor och arbetsgivare (Wolvén, 2000). 

Orsaker till konflikter och Konflikthantering 

Konflikter som uppstår i en arbetsgrupp kan bero på flera olika faktorer (Becker-Beck, 2001; 
Kaitelidou et al., 2011; Rubenowitz, 2004). Enligt Kaitelidou et al. (2011) kan en konflikt beskrivas 
som en process som påbörjas när en part har påverkat en annan part negativt (Kaitelidou et al., 
2011).  Det kan enligt Becker-Beck (2001) innefatta hur gruppmedlemmar beter sig gentemot 
varandra eller vilka ståndpunkter samtliga i gruppen har. Fokus i Becker-Becks forskning 
innefattar hur interaktionen sker i gruppen när en konflikt har uppstått med hjälp av 
observationer som forskningsmetod för att förstå processen av sociala interaktioner (Becker-Beck, 
2001). 

Hur en konflikt uppstår kan enligt Rubenowitz (2004) innefatta samarbetssvårigheter, 
maktkamper, organisatoriska förändringar, kommunikationssvårigheter samt att personal har 
olika personlighetsdrag som orsakar oenighet. Individernas personlighetsdrag kan påverka deras 
åsikter om hur arbetet ska genomföras samt deras uppfattning om hur de anser att andra ska bete 
sig. Ett annat stort problem som kan orsaka konflikter är meningsskiljaktigheter personalen 
emellan. Det kan där involvera åsikter kring hur organisatoriska mål ska uppfyllas, 
ansvarsfördelning, vilket arbetssätt som är rätt eller fel samt vem/vilka som har befogenheter 
inom diverse områden (Rubenowitz, 2004).  

Kaitelidou et al. (2011) riktar i deras studie fokus mot hälso – och sjukvårdspersonal och nämner 
att en konflikt uppstår i alla organisationer. De använde sig av ett frågeformulär för att undersöka 
de främsta orsakerna till att konflikter uppstår samt för att identifiera hur dessa konflikter 
hanterades. Verksamhetschefens ledarskap har här en stor inverkan på arbetsgruppens 
sammanhållning och arbetsklimat (Kaitelidou et al., 2011). Synen på sambandet mellan ledare och 
konflikthantering har förändrats. Konflikter inom en verksamhet sker och det existerar 
samarbetssvårigheter mellan arbetsgivare och medarbetare (Kilhammar, 2011). Enligt kommunal 
och vision (2013) kan konflikter inom hälsovården uppstå därför att personal ofta utsätts för svåra 
och stressfulla situationer (Kommunal & Vision, 2013). Kaitelidou et al. (2011) nämner i deras 
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artikel att en konflikt kan definieras som en påfrestande process mellan minst två parter och att 
detta skapar hinder inom arbetsgruppen. Vidare kan detta skapa en kommunikationsbrist inom 
verksamheten (Kaitelidou et al., 2011).  

Rubenowitz (2004) föreslår en handlingsplan över hur verksamhetschefer ska utöva sitt 
ledarskap vid konflikthantering. Verksamhetschefen ska först uppmärksamma att en konflikt har 
uppstått inom arbetsgruppen som är såpass allvarlig att den påverkar den sociala arbetsmiljön. 
Därefter ska chefen ha samtal med de inblandade individerna och ta reda på deras uppfattning om 
konfliktens orsak och verkan. Det leder till att chefen skapar sig en egen, opartisk uppfattning om 
situationen. Efter att ha samlat in information ska chefen rådfråga kunniga personer inom området 
samt analysera problemets bakomliggande orsaker till konflikten. Analysen ska leda till förslag på 
vilka åtgärder som kan vidtas i syfte att lösa problemet. Det ska chefen i sin tur diskutera med 
arbetsgruppen och det är där viktigt att det förs en öppen dialog. Därefter fattas beslut om den 
åtgärd eller de åtgärder som ska vidtas i syfte att lösa konflikten och efter en viss tid utförs en 
uppföljning av huruvida åtgärderna har löst konflikten (Rubenowitz, 2004). 

Rubenowitz (2004) handlingsplan för konfliktlösning innefattar olika slag av alternativa 
och/eller kompletterande strategier för hur en chef kan gå tillväga från uppmärksammandet av en 
konflikt fram till uppföljning för att lösa den aktuella konflikten. Handlingsplanen finns som ett 
stöd för att lösa de främsta samarbetsproblemen och konflikterna på en arbetsplats. 
Handlingsplanen är även till för de konflikter som inte enbart kan lösas i gruppen utan där chefen 
måste ingripa för att försöka lösa problemet (Rubenowitz, 2004).  

Även Kaitelidou et al. (2011) nämner effektiviteten med handlingsplaner för att lösa konflikter. 
Om ledaren vet vilka underliggande orsaker som existerar och vilka strategier som finns att 
tillämpa till olika situationer kan en konflikt snabbt motverkas och hanteras. Det handlar om att 
främja tillfredsställelsen inom gruppen för att skapa trivsel på arbetsplatsen (Kaitelidou et al., 
2011). 

Det är inte endast ledarens ansvar att engagera medarbetarna utan även medarbetarna måste 
vilja engagera sig på arbetsplatsen och vilja arbeta samt åta sig ansvar (Kilhammar, 2011). Den 
sociala arbetsmiljön innefattar just detta. Det handlar om arbetsgruppens gemensamma, sociala 
tillvaro. Där tillhör exempelvis grupptillhörighet, sociala kontakter, uppskattning, identitet och 
social ställning samt status (Wolvén, 2000).  

Social interaktion 

Innebörden av social interaktion är beroende av i vilket sammanhang det tillämpas (Goffman, 
2014; Karolinska Institutet, 2009; Swerea IVF, 2010). Swerea IVF (2010) kopplar begreppet social 
interaktion till kommunikation och sociala kontakter medan Karolinska Institutet (2009) beskriver 
social interaktion utifrån ett organisations- och ledarskapsperspektiv, vilket innefattar sociala 
kontakter, samarbete, socialt stöd, ledarskapets betydelse i relation till de anställda samt förmåga 
att skapa en konfliktfri arbetsplats. Vidare berör detta relationen mellan organisation och 
ledarskap. En bra relation där emellan kan i sin tur leda till välbefinnande, hälsa och trivsel på 
arbetsplatsen (Karolinska Institutet, 2009), det vill säga att den sociala interaktionen främjar 
välmående och välbefinnande och behövs för att skapa trivsel (Karolinska Institutet, 2009; Kim & 
Yoon, 2012; Thomas, O'Connell & Gaskin, 2014). Goffman (2014) har en individbaserad definition 
av begreppet social interaktion och menar på att människan är en social varelse och skapar mening 
genom kopplingar till olika situationer, tolkningar och därefter hennes handlingar utifrån detta.  

Andersson et al. (2004) diskuterar i deras avhandling bristen av omsättning på personal inom 
vårdhem. Ett gott arbetsklimat och kommunikation är därmed en avgörande beståndsdel i 
anknytning till verksamheters omsättning. För att arbetsmiljön ska anses gynnsam för 
medarbetarna är ett bra arbetsklimat högt prioriterat, liksom andra processer såsom en god 
kommunikation mellan arbetsgivare och medarbetare. En god kommunikation innefattar både 
positiv och negativ feed-back i syfte att medarbetarna både ska känna sig uppskattade samt veta 
vad som kan förbättras med deras arbetsinsats (Andersson et al., 2004). Även Hauer, Nordlund 
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och Westerberg (2012) påpekar i liknelse med Andersson et al. (2004) vikten av att utvecklingen 
inom en verksamhet ständigt har att göra med sociala och hälsosamma insatser. Det är en fråga om 
att utifrån ett bra ledarskap skapa en god social arbetsmiljö för samtliga verksamma inom 
organisationen (Hauer et al., 2012). 

Delaktighet, engagemang, kommunikation och motivation var alla återkommande i relation till 
ett bra ledarskap samt för att erhålla en god relation på arbetsplatsen både mellan chef och 
medarbetare samt medarbetare emellan. Dessa fyra aspekter kommer i denna studie definieras 
som en förklaring till fenomenet social interaktion och dess relevans för att erhålla en god social 
arbetsmiljö i förhållande till ledarskap och konflikthantering. Karolinska Institutet (2009) beskriver 
även att fenomenet social interaktion kan beskrivas i förankring till närmaste chef där chefens 
uppgift bland annat är att leda och fördela arbetet, följa upp att det som beslutats genomförs samt 
att skapa en konfliktfri stämning (Karolinska Institutet, 2009).  

 
Delaktighet 
Thomas et al. (2013) identifierade ett samband mellan social interaktion och delaktighet i fråga om 
aktiviteter inom hälsa och välmående bland äldre där sex äldreboenden intervjuades. Deras 
undersökning baserades på hypotesen om att det finns ett samband mellan social interaktion och 
deltagande för att identifiera faktorer som kan påverka. Studien resulterade i att äldre deltog i 
aktiviteter för att få del av den sociala interaktionen. Vidare var det den sociala interaktionen som 
bidrog till välbefinnande och välmående på boendena genom deltagande (Thomas et al., 2013).  I 
liknelse nämner Becker-Beck (2001) att vi dagligen deltar i olika interaktioner. Den sociala 
interaktionen kan enligt Becker-Beck (2001) ses som en process som visar ett ömsesidigt 
handlingsmönster när det berör interaktioner i grupp under konfliktsituationer. Att det i en 
konflikt sker olika strategier av interaktioner beroende av situation (Becker-Beck, 2001).  

 
Kommunikation 
Swerea IVF (2010) förknippar sociala kontakter och social interaktion med faktorer som kan bidra 
till försämrad arbetsmiljö där bland annat brist på kommunikation är en bidragande faktor. 
Swerea IVF (2010) menar på att detta samt brist på socialt stöd kan påverka medarbetarnas hälsa 
negativt. Kommunikation är viktig för den sociala interaktionen bland annat i fråga om krav, 
kontroll och inflytande för att utföraren av arbetsuppgifterna ska veta vilka riktlinjer han eller hon 
ska hålla sig inom (Swerea IVF, 2010). Det kan därmed förstås som ett stödjande ledarskap där 
ledaren hjälper till att bidra till en god social tillvaro (Andersson et al., 2004). Inom organisationer 
har kommunikationen en stor betydelse i samband med bland annat samordning och arbetsmiljö. 
En god kommunikation mellan ledning och arbetstagare kan öka lust av deltagande från 
arbetstagarens sida, vilket dessutom bidrar till att missförstånd undviks. Vidare kan detta även 
bidra till att arbetstagaren vågar ta till sig och bidra till effektivitet (Andersson, Liff & Tengblad, 
2010; Kilhammar, 2011; Wolvén, 2000). 

Thoman, Sansone och Pasupathi (2006) har gjort en undersökning baserad på en modell som 
innefattar självreglering av motivation där kommunikation är en central faktor. De använde sig av 
frågeformulär för att undersöka om ett intresse för en aktivitet är beroende av andras erfarenhet 
eller inte. Deras undersökning baserades på att kontrollera om individer talade med andra efter en 
aktivitet samt för att undersöka om lyssnarnas reaktioner påverkade talaren. Undersökningen 
resulterade i att social interaktion har en stark påverkan på intresse och motivation i vardagliga 
aktiviteter. Vidare antydde resultatet på att genom kommunikation med andra efter en aktivitet 
skapades ett förutsagt intresse över andra personer och domäner. De påpekade även att vardagliga 
sociala interaktioner påverkar våra erfarenheter, både situationsbundna och individuella. Det 
sociala sammanhanget påverkas inte enbart av våra minnen av aktiviteten utan att även 
motivation associeras med aktiviteten (Thoman et al., 2006).  
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Motivation 
Motivation i samband med sociala kontakter och social interaktion är en faktor som i senare års 
forskning kommit att betonas i samband med verksamhetens resurser relaterat till sociala 
kontakter och social interaktion (Swerea IVF, 2010). Kim och Yoon (2012) skriver i deras 
avhandling vikten av positiva känslor och att det spelar en central roll berörande anställdas 
humör. Den sociala interaktionen berör den anställda inom serviceyrken och hur de visar känslor 
samt hur deras känslomässiga tillstånd påverkar det dagliga arbetet. De vinklar deras 
undersökning till interaktionen mellan serviceanställda och hur deras känslomässiga tillstånd kan 
påverka kunderna. Kim och Yoon (2012) påvisar även vikten av chefens insats för att skapa trivsel 
bland medarbetarna så att de får en positiv inställning och vidare kan detta leda till att de utövar 
sin service bättre än om de hade haft ett negativt känslomässigt tillstånd (Kim & Yoon, 2012).  

I liknelse beskriver Thoman et al. (2006) att för att individen ska kunna behålla motivationen till 
en annan aktivitet behövs positiva effekter för att nå vissa mål. Vidare kunde detta påverkas av 
den sociala kontexten samt det egna intresset för aktiviteten. Intresset för en aktivitet kunde även 
påverkas av pågående sociala interaktioner. Genom att arbeta med andra och inte enbart bekanta 
finns en möjlighet till social interaktion. De kom fram till att sociala interaktioner påverkar 
intresset och motivationen på ett bredare plan berörande vardagliga aktiviteter. Sociala processer 
påverkar självregleringen och motivationen. Vidare är det den sociala interaktionen som formar 
våra intressen (Thoman et al., 2006). 
 
Engagemang 
Karolinska Institutet (2009) förknippar begreppet social interaktion med chefens förmåga att skapa 
en konfliktfri stämning på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna ska uppfattas som stimulerande och 
engagerande av medarbetarna på så sätt att de kan lära sig samt utvecklas i samband med bland 
annat deras arbetsuppgifter. Stämningen på arbetsplatsen kan på så sätt framkalla tillfredsställelse 
hos medarbetarna. Det är här de organisatoriska faktorerna har betydelse, det vill säga hur 
personalen upplever deras arbetsförhållanden (Karolinska Institutet, 2009). 

Thoman et al. (2006) påpekar även det faktum att människor behöver mer än bara ett mål att 
sträva efter för att uppehålla deras motivation och engagemang. Engagemang till en aktivitet 
startar oftast med ett mål och engagemang används därmed som ett medel för att uppnå målet. 
Mål definieras vanligtvis som en term av resultatet, men Thoman et al. (2006) menar på att det 
även krävs engagemang under hela processen för upplevelsen för att på så sätt kunna sträva för att 
nå målet i fråga (Thoman et al., 2006). 

Sammanfattning av kunskapsöversikt 

Studien anses därmed vara angelägen att utföras av den orsaken att verksamhetschefen har en stor 
inverkan på arbetsgruppens sammanhållning och arbetsklimat. I syfte att det ska kunna uppnås 
krävs det att konflikter som uppstår inom arbetsgruppen blir lösta. I liknelse menar Andersson et 
al. (2004) att för det ska ske behövs det ett bra ledarskap från chefen vid konflikthantering. 
Konflikter som uppstår inom en arbetsgrupp kan vara svåra att lösa och därmed intar chefen en 
central roll vid konfliktlösningen (Andersson et al., 2004).  

Hur en konflikt uppstår och uppfattas kan bero på olika faktorer. Gemensamt verkar vara 
samarbetssvårigheter, svåra och stressfulla situationer samt kommunikationsbrist (Kaitelidou et 
al., 2011; Kommunal & Vision, 2013; Rubenowitz, 2004), men även ett bristande ledarskap 
(Kaitelidou et al., 2011; Kilhammar, 2011; Rubenowitz, 2004).  Det är idag både chef och 
medarbetares ansvar att erhålla den sociala interaktionen men hur social interaktion definieras 
beror på betraktaren och inom vilket sammanhang (Karolinska Institutet, 2009). Delaktighet, 
engagemang, kommunikation och motivation används olika för att definiera social interaktion.  

Utifrån Andersson et al. (2004) studie kan trygghet och interaktioner inom verksamheten skapas 
genom ett bra ledarskap. Ett bra ledarskap är därför ofta avgörande för att hantera och lösa 
konflikter i syfte att främja en god social tillvaro på arbetsplatsen (Andersson et al., 2004). Den 
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sociala interaktionen har stor betydelse för välbefinnande och hälsa och bristen på detta fenomen 
förekommer om medarbetaren inte får stöd och hjälp från arbetskamrater och eller arbetsledaren i 
fråga om att utföra arbetsuppgifterna på verksamheten (Karolinska Institutet, 2009). 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur medarbetare inom äldreomsorgen upplever 
ledarskapet i olika steg av konflikthantering, särskilt avseende social interaktion. 
 

 Vilka olika förhållningssätt upplevde medarbetarna i det aktuella ledarskapet? 
 

 Hur visar sig social interaktion avseende delaktighet, engagemang, kommunikation och 
motivation till de olika förhållningssätten i konflikthanteringens olika steg? 
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Metod 

Kvalitativ ansats 

Med anledning av att intresset var att beskriva hur medarbetare, inom äldreomsorgen, upplever 
ledarskapet vid konflikthantering, ansågs en kvalitativ studie vara lämplig. En kvalitativ studie 
handlar om att gå på djupet och att bli förvånad över framkommen information samt att det ger 
tillgång till en viss kategori kunskap, något som en kvantitativ forskning inte kan ge svar på i 
samma utsträckning (Hartman, 2004). En kvalitativ ansats handlar om att fånga det subjektiva och 
det unika (Bryman (2011), vilket passar studien då intresset var att beskriva medarbetares 
upplevelser. Med hjälp av en kvalitativ ansats kunde fokus riktas mot textanalyser och analysering 
av enkäten istället för att rikta fokus mot statistik och siffror. En kvalitativ ansats var lämplig i 
studien därför att jag som författare inte på samma sätt som vid statistiska bearbetningar måste 
referera till allmänt använda regler för hur insamlad data ska bearbetas. Fokus kan istället riktas 
mot att finna olika kategorier för hur ledarskapet upplevs. Intresset i en kvalitativ ansats är enligt 
Bryman (2011) människors uppfattningar och upplevelser. Kvalitativa forskare påverkas mer av 
tolkningssynsättet än vad kvantitativa forskare gör. I en kvalitativ studie avses hur människan 
reflekterar kring sig själv och situationer hon befinner sig i samt hur hon relaterar till omgivningen 
(Bryman, 2011). Det handlar om att skapa en förståelse för hur människan tolkar och uppfattar 
livsvärlden. För att nå denna förståelse används tolkning som ett verktyg för att en meningsfull 
innebörd ska kunna nås, något som går att konkretisera. För att kunna göra det krävs en 
förförståelse. Förförståelsen består av språk, begrepp, trosföreställningar och personliga 
erfarenheter hos den som tolkar (Hartman, 2004). Författarens förförståelse kommer hanteras och 
förklaras under avsnittet metoddiskussion. 

Kvantitativ deskriptiv analys 

Studien bestod även av en kvantitativ del gällande analys av insamlad empiri. Studien hade 
därmed en kvalitativ ansats i grunden men en del kvantitativt för att tydliggöra analysen av 
medarbetarnas upplevelse. Enligt Bryman (2011) definieras en kvantitativt deskriptiv analys som 
en beskrivande statistik. Centralt för den beskrivande statistiken är att beskriva det insamlade 
materialet med ett centralmått och ett spridningsmått för varje variabel (Bryman, 2011). 
Kvantitativ deskriptiv analys användes som ett komplement till det kvalitativa för jag ville ha en 
mer djupgående analys samt att med hjälp av diagrammen tydliggöra studiens resultat för läsaren. 
Med en kombination av kvalitativ ansats med en del kvantitativt deskriptiv analys kunde jag 
förtydliga analysen genom att redovisa med både matriser och stapeldiagram i resultatet. 

Urval 

Vid urvalet användes fem urvalskriterier. Det första urvalskriteriet var äldreomsorgen med fokus 
på hemtjänsten. Det andra urvalskriteriet var att deltagarna skulle bestå av undersköterskor och 
vårdbiträden. Det tredje och fjärde urvalskriteriet var att de skulle ha varit anställda i minst två år 
på nuvarande arbetsplats samt bevittnat minst ett tillfälle där konflikthantering ägt rum på 
arbetsplatsen. Det femte urvalskriteriet var att undersköterskorna och vårdbiträden skulle ha haft 
sin nuvarande chef i minimum ett år. 

Anledning till att två års anställning var ett minimum, var beroende av att det krävs att en 
medarbetare har varit anställd en längre tid för att ha kunnat delta vid konflikthantering på 
arbetsplatsen samt i mening att säkerställa att en konflikthantering har ägt rum. Det ansågs 
irrelevant att inkludera deltagare som varit verksamma inom äldrevården under kortare tid för att 
skapa en hög validitet och därmed valdes även en exkludering av timanställda. Anledning till att 
deltagaren skulle haft sin nuvarande chef i minimum ett år var att det ansågs viktigt att chef och 
medarbetare hade en relation till varandra.  
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I Bryman (2011) beskrivs olika urvalsmetoder. Där benämns bland annat snöbolls- eller 
kedjeurval. Urvalsmetoden innebär att forskaren till en början tar kontakt med ett fåtal människor 
som anses relevanta som deltagare i relation till undersökningens ämne. Därefter används dessa 
för att få kontakt med ännu fler deltagare (Bryman, 2011). Snöbollsurvalet var en passande 
urvalsmetod för att få spridning i landet. På detta sätt kunde jag som författare visa på att det som 
studien avsåg att undersöka kunde förekomma på ett flertal kommuner och inte enbart på en 
arbetsplats. 

För att få tag i deltagare för studien kontaktades bekanta inom hemtjänsten med en förfrågan om 
de var intresserade av att delta. Bekanta som kontaktades var 15 i antal och förfrågan skickades 
genom sociala medier via Messenger på Facebook. Av dessa valde alla att delta. De som valde att 
delta i enkätundersökningen tilldelades ett missiv samt länk till den webbaserade enkäten 
bifogades i Messenger. De tillfrågades även om de hade bekanta som passade in i målgruppen för 
studien och som kunde tänka sig att delta. Dessa kunde i sin tur skicka vidare förfrågan om 
deltagande i studien till sina bekanta. På detta sätt kontaktades 40 medarbetare inom hemtjänsten 
varav 21 valde att delta i enkäten, vilket kommer redovisas mer detaljerat under procedur. 

Datainsamlingsmetod 

Webbaserade enkäter från www.webbenkater.com användes vid insamling av empiri. Valet av 
datainsamlingsmetod baserades på tre skäl. Det första skälet grundades i att det var ett enkelt och 
effektivt sätt att samla information om ämnet. Det andra skälet var att det omöjliggjorde vetskapen 
om deltagarnas identitet vilken är en fördel vid garanti av anonymitet. Det tredje skälet grundades 
på att det var enklare för deltagarna och gick fortare för dem att svara. Enligt Bryman (2011) är 
fördelen med webbaserade enkäter att respondenterna ofta svarar snabbt samt att det blir minskad 
kostnad för de som utför studien. Webbenkäter underlättar även vid analys av rådata. Nackdelen 
med webbenkäter är att det riskeras att det blir bortfall av data samt att det krävs tillgång till 
internet för att kunna svara på enkäten. 

Webbaserade enkäter har en nackdel på så sätt att det finns en risk att en deltagare kan svara på 
enkäten ett flertal gånger vilket minskar reliabiliteten för studien (Bryman, 2011). I den 
webbaserade enkäten gjordes därmed specifika inställningar för att minska risken för multipla 
svar. Detta säkerställdes genom att låsa deltagarens webbläsarsessions-ID. Enkäterna 
konstruerades även på ett sätt som gjorde att endast ett svar var möjligt, det vill säga att 
deltagarna kunde endast välja ett svar av de tre svarsalternativ stämmer helt, stämmer till viss del och 
stämmer inte alls. 

Instrument 

Webbenkäten bestod av sammanlagt 17 frågor varav sju var bakgrundsfrågor. Dessa var fråga 1, 2, 
6, 12, 13 och 14. Även fråga 11 redovisades som en bakgrundsfråga. Men denna fråga redovisades 
även i koppling till ett av de fem stegen i Rubenowitz modell. Anledning till redovisning av 
bakgrundsfrågor var för att säkerställa att det var rätt personer som deltog i studien och att de 
uppfyllde urvalen samt att de deltagit vid konflikthantering. Resterande frågor var kopplade till 
de olika stegen i konflikthantering. Webbenkäten introducerades med två obligatoriska frågor. De 
var obligatoriska med anledning av att det ansågs vara av stor vikt att deltagarna varit anställda 
på verksamheten under en viss tid men även haft deras nuvarande chef under en längre period.  
De nästkommande frågorna (fråga 3-8) var slutna attitydfrågor där påståenden presenteras med 
efterföljande tre olika svarsalternativ: stämmer helt, stämmer till viss del och stämmer inte alls. De var 
formulerade i avsikt att få en uppfattning av medarbetarnas attityd gentemot olika aspekter i 
verksamhetschefers ledarskap vid konflikthantering. De sista frågorna i enkäten (fråga 9-17) var 
öppna frågor för att respondenterna skulle kunna utveckla sina svar. 

I webbenkäten formulerades de öppna och slutna frågorna i enlighet med vad Bryman (2011) 
nämner; faktafrågor om andra personer, attitydfrågor samt frågor som rör åsikter. I faktafrågor om 
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andra personer efterfrågas information om hur respondenten upplever någon eller några andra 
personer. I attitydfrågor efterfrågas respondentens inställning till en specifik aspekt. I frågor som 
rör åsikter efterfrågas respondentens åsikt kring ett specifikt ämne alternativt att respondenten får 
ta ställning till om denne anser att något stämmer eller inte stämmer (Bryman, 2011). 

 Anledningen till val av utformning baserades på att med slutna attitydfrågor i början, gavs det 
först en överblick kring området och medarbetarnas åsikter kring en viss aspekt. Efter de slutna 
frågorna fick deltagarna svara på en del öppna frågor som kunde relateras till utförligare 
beskrivningar av ämnet. Även separata frågor om hur medarbetaren uppfattade chefens sätt att 
motivera, engagera, kommunicera samt om medarbetaren kände delaktighet vid konflikthantering 
fanns med för att betona de fyra begreppen och dess betydelse för social interaktion samt dess 
relevans vid konflikthanteringar mellan chef och medarbetare. 

Rubenowitz (2004) handlingsplan över hur en konflikt kan hanteras användes som struktur i 
utformningen av den webbaserade enkäten. En del frågor var utformade med influens av de fem 
steg som kunde synliggöras ur Rubenowitz (2004) handlingsplan. Resterande frågor kopplades 
med de steg där de ansågs mest relevanta utifrån respondenternas svar i den webbaserade 
enkäten. Dessa fem steg var (1) Chefen uppmärksammar en konflikt, (2) Chefen skapar sig en 
opartisk uppfattning och rådfrågar kunniga personer för att analysera problemet, (3) Förslag och 
åtgärder, (4) Det förs en öppen dialog och (5) Uppföljning av konflikten. I tabell 1 nedan redovisas 
de olika stegen samt vilka frågor som kopplades till vilket steg. 

 
Rubenowitz handlingsplan Enkätfrågor 
Chefen uppmärksammar en konflikt Fr 3, Fr 11 
Chefen skapar sig en opartisk uppfattning och rådfrågar 
kunniga personer för att analysera problemet 

Fr 4, Fr 9, Fr 10 

Förslag och åtgärder Fr 8, Fr 16 
Det förs en öppen dialog Fr 5, Fr 7, Fr 15 
Uppföljning Fr 17,  
Tabell 1. Tabellen redovisar frågor från webbenkäten som influerades av olika steg i Rubenowitz (2004) modell. 

 
I tabellen ovan redovisas de frågor i enkäten som konstruerades i enlighet med Rubenowitz (2004) 
olika steg av konflikthantering. Då engagemang, delaktighet, kommunikation och motivation 
ansågs relevanta att lyfta i relation till social interaktion gjordes en bedömning att det krävdes ett 
flertal frågor i mening att få tillräcklig information om hur de fyra aspekterna uppfattades i 
samband med handlingsplanen på hur en konflikt kan lösas. Dessa var påstående 6, 7 och 8 i 
enkäten som sedan placerades under ett av Rubenowitz (2004) steg utifrån passande svar från 
respondenterna i den webbaserade enkäten. 

Procedur 

Datainsamlingen gjordes successivt i tre omgångar. Enkäten skickades tillsammans med missivet 
ut via e-mail till totalt 40 undersköterskor och vårdbiträden. Vid kontakt med undersköterskor och 
vårdbiträden, beskrevs problemområdet, som studien berör, samt anledningen till valet av 
problemområde. Deltagarna informerades även om det etiska förhållningssättet i studien. Där 
inkluderat att arbetsplatsen och deltagaren inte skulle kunna identifieras i studien samt att all 
information endast skulle komma att användas i forskningssyfte. Det informerades även om att 
det var frivilligt att delta i undersökningen samt att det var tillåtet att avbryta sin medverkan utan 
att behöva motivera varför (Se bilaga 2).  

I samband med kontakten tillfrågades deltagarna om de hade bekanta som arbetade inom 
äldreomsorgen i specifikt hemtjänsten och/eller kollegor som kunde tänka sig delta i studien och 
ombads utge mina kontaktuppgifter till dem för vidare information. Den andra gruppen av 
deltagare som var bekantas bekanta ombads därmed ta kontakt med mig via mail. 17 personer 
hörde av sig och efter kontroll att de uppfyllde kriterierna fick de missiv och länk till enkäten. 
Därefter ombads även dessa att tillfråga deras bekanta om de kunde tänka sig delta i 
enkätundersökningen vilket resulterade i att ytterligare 8 personer var intresserade av att delta. 
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Samma procedur gjordes med kontakt via mail och därefter bifogades missiv och länk till enkäten 
även till dessa.  

De undersköterskor och vårdbiträden som visade intresse av att delta i studien fick en webblänk 
till webbenkäten via deras e-mail tillsammans med bifogat missiv. Det resulterade i att 
sammanlagt 40 personer var intresserade av att delta i studien, bestående av både undersköterskor 
och vårdbiträden, varav enbart 21 svarade på enkäten. Alla 21 deltagare inkluderades i studien 
eftersom majoriteten av frågorna besvarades. I den webbaserade enkäten var det 21 deltagare som 
besvarade de slutna frågorna. Resterande frågor besvarades av olika antal deltagare. Bortfall 
redovisas i resultatet.   

Analysmetod 

När det berörde forskningsprocessen i den kvalitativa forskningen i samband med tolkning av 
empirisk data användes en tematisk analys. Tematisk analys innebär att materialet struktureras 
upp under olika teman för att utifrån detta kunna sammanfatta och analysera resultatet. Med en 
tematisk analys kunde analysen ske allt eftersom enkäter kom in. Studiens analysdel sker därmed 
successivt, både under arbetsprocessen och i den slutgiltiga fasen (Bryman, 2011). Enligt Bryman 
(2011) handlar tematisk analys om att skapa en matris som liknar en SPSS-sida som omfattar fall 
och variabler av återkommande teman. Det finns ett tillvägagångssätt inom tematisk analys med 
namnet ”Framework” där alla respondenternas svar radas upp i förhållande till återkommande 
tema (Bryman, 2011). Studiens insamlade empiri har även bearbetats genom viss statistisk analys, 
till exempel frekvensanalys samt beräkning av medelvärde och median för de två obligatoriska 
frågorna. Utöver denna deskriptiva analys har ingen djupare statistisk analys genomförts. 
Resultatet av frekvensanalysen redovisas i stapeldiagram. 

Analysdelen förekom i två etapper, där den första etappen bestod av att koda materialet och den 
andra etappen var tolkning av data. Med hjälp av kodning och tolkning kunde huvudteman av 
deltagarnas upplevelse upptäckas och ett samband kunde visa sig om hur de förhöll sig till 
varandra. Analysen gjordes med hjälp av tematisering av de begrepp som tolkades av mig som 
författare som de mest framhävande och sammanfattande utifrån alla deltagares svar. Jag valde att 
ordna mitt material utifrån respondenternas utsagor som hade relevans till de olika stegen i 
Rubenowitz modell för konflikthanteringar. Strukturering av materialet gjordes både utifrån 
Rubenowitz modell och utifrån de fyra aspekterna delaktighet, kommunikation, engagemang och 
motivation som i studien ringade in fenomenet social interaktion. Engagemang, kommunikation, 
motivation och delaktighet användes för att se om det fanns någon skillnad i konflikthantering. 
Detta gjordes genom att synliggöra den sociala interaktionen i relation till de fyra aspekterna och 
hur de tog sig i uttryck i relation till Rubenowitz (2004) handlingsplan. Det intressanta här var inte 
vilken respondent som uttryckt sig om vad utan intresset var vad respondenterna i helhet uttryckt, 
det vill säga att det var de kvalitativa upplevelserna som var av intresse.  

De olika frågorna analyserades på olika sätt eftersom den webbaserade enkäten bestod av tre 
typer av frågor. Obligatoriska, slutna- och öppna frågor. De två första frågorna var obligatoriska. 
Där skulle respondenterna svara på antal år på arbetsplatsen samt antal år med nuvarande chef. 
Dessa två frågor analyserades med hjälp av att finna median/medelvärdet på grund av den stora 
spridningen. Resterande frågor bestod av påståenden samt öppna frågor. De slutna och öppna 
frågorna analyserades genom att para ihop dem med ett passande steg ur Rubenowitz (2004) 
rekommendationer för konflikthantering. Fråga 3-8 i enkäten var slutna frågor och fråga 9-17 var 
öppna frågor (se bilaga 1). Fråga 11, 12 och 13 redovisades som allmänna frågor och togs upp som 
en bakgrund för redovisning av resultat. Detta berodde på att de inte ansågs passa in någon av 
stegen utan gav istället en överblick för medarbetarens syn på vad som definieras som en konflikt. 

Genom svaren från fråga 12 ”Har du egen erfarenhet av vad du skulle vilja kalla konflikt som 
gällde den sociala arbetsmiljön” hittades två undergrupper, de som aktivt deltagit vid en konflikt 
och de som endast bevittnat/åskådat en konflikt. En matris gjordes för att påvisa hur de två 
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grupperna uppfattat de olika stegen utifrån den webbaserade enkäten gällande delaktighet, 
engagemang, kommunikation och motivation. Matris gjordes i ett försök att ordna mitt material 
och användes som ett hjälpmedel vid sortering för att få en struktur samt för att kunna urskilja 
mönster i materialet (se matris 1 nedan). 

 

 Delaktighet Engagemang Kommunikation Motivation 

Deltagit Respondent 21: “Då 
vi aldrig får någon 
feedback tillbaka så 
kan vi inte riktigt 
svara på detta” 
(F13). 
 
Respondent 4: ”Vi 
fick gå på möten 
med en person 
utanför och lösa 
konflikten” (F13). 
 

Respondent 18: ”Hen 
vill att alla ska vara 
med i konflikter för att 
vi är en grupp och alla 
ska kunna lösa de 
tillsammans” (F16). 
 
Respondent 4: 
”Engagerar inte alls!” 
(F16). 

Respondent 5: 
”uppmärksam, 
objektivitet, rättvisa, 
allvarsamhet, utveckling, 
åtgärdande” (F9). 
 
Respondent 19: ”Hon är 
den som låter alla säga 
sitt. Lyssnar och kommer 
med förslag på hur en 
situation kan lösas” 
(F10). 
 
Respondent 18: ”Partisk, 
går med sin favorit” 
(F10). 
 

Respondent 4: ”Det har inte 
skett i någon större 
utsträckning. Där är ett möte 
en gång i veckan för alla 
anställda där hon menar att 
sådant ska tas upp” (F15). 

Bevittnat/ 
Åskådat 

Respondent 1: 
”Personen i fråga 
tyckte inte att det var 
lönt att lägga energi 
på vissa saker. 
Chefens svar på 
detta var att det 
kändes som att prata 
med en vägg” (F13). 
 
Respondent 10: 
”Försöker fixa det så 
snabbt som möjligt 
annars får de gå till 
högre chefer” (F13). 

Respondent 2: ”Vi har 
arbetsplatsträffar 1 
gång per månad där vi 
tar upp frågor gällande 
om det är något som 
behöver tas upp” (F16). 
 
Respondent 11: ”Det 
gör hon inte!” (F16). 
 

Respondent 6: ”rättvis, 
uppmärksam, ödmjuk 
och inneha moral” (F9). 
 
Respondent 1: 
”Konflikträdd, 
undanglidande, liten 
personkännedom” (F10). 
 
Respondent 17: 
”Frånvarande, rädsla, 
partisk, inte rättvis, 
mänsklig, seg” (F10). 
 

Respondent 7: ”Vi har 
medarbetarsamtal en gång 
per år. Där tar hon upp vad 
hon kräver av mej, samt att 
jag får ta upp vad jag tycker” 
(F15). 
 

Matris 1. Tematisk analys. Skillnader och likheter mellan de som varit delaktiga vid en konflikt och de som 
endast bevittnat en konflikt. I matrisen redovisas även från vilken fråga (F) citaten är hämtade. 
 
Matris 1 ger en bred överblick över skillnader respektive likheter mellan medarbetares uppfattning 
kring deras chefs ledarskap i relation till delaktighet, kommunikation, motivation och engagemang 
som var de aspekter som i studien ringar in social interaktion. Uppfattningarna delas upp i två 
undergrupper, de som deltagit vid en konflikt och de som åskådat/bevittnat en konflikt i relation 
till hur respondenterna svarat i enkäten.  

Fråga 13 var en följdfråga till fråga 12 och analysen av denna fråga gjordes som en beskrivning 
till tabellen som redovisade fråga 12. Fråga 11 användes också som en bakgrundsfråga för 
resultatredovisningen och innefattade ”Vad menar du att en konflikt avseende arbetsgruppens 
sociala arbetsmiljö innebär?”. Analys av svar på denna fråga gjordes genom att svaren delades upp 
i smådelar för att sedan kunna se om mönster kunde finnas. Det visade sig finnas variationer i när 
en situation ansågs vara en konflikt. Därmed gjordes ett diagram med citat för att påvisa 
spännvidden av vad som avses vara en konflikt (se matris 2). 

De slutna frågorna kopplades ihop och redovisades med Rubenowitz (2004) fem steg för hur en 
konflikt kan hanteras. Svarsalternativen stämmer helt, stämmer till viss del samt stämmer inte alls som 
utformats i mening att få en överblick av hur medarbetarna upplevde ledarskapet vid 
konflikthantering, beräknades i enlighet med hur procentantalet såg ut i jämförelse med 
frågeställningen. I vilket sammanhang som frågorna och svarsalternativen tillhörde, var från 
början formulerat.  

Fråga 14-17 redovisades med hjälp av olika tema som framkom genom bearbetning av insamlad 
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empiri. Att jag utgick från tema baserades på Rubenowitz (2004) modell i kombination med 
delaktighet, engagemang, kommunikation och motivation som i studien ringade in fenomenet 
social interaktion. Svaren på enkätens frågor har därefter bearbetats och tematiserats för att kunna 
svara på studiens frågeställning.  

Etiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådets (2009) fyra riktlinjer om hur forskningsetiska principer ska tillhandahållas i 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, har använts som grund vid etiskt ställningstagande. 
De fyra riktlinjerna innehåller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vetenskapsrådets (2009) fyra riktlinjer valdes att användas för att tillgodose att de 
etiska ställningstagandena användes korrekt, vidare för att säkerställa individens rättigheter och 
för att kunna garantera deltagarnas skydd i samband med att säkra total anonymitet. 

Informationskravet innebär att respondenterna ska ha informerats om syftet med studien 
(Vetenskapsrådet, 2009). Vid kontakt med respondenterna informerades det om 
problemformulering och problemområde. Informationskravet har även följts genom det följebrev 
som skickades ut tillsammans med länken till den webbaserade enkäten. 

Samtyckeskravet innefattar att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan” (Vetenskapsrådet, 2009, s.9). I följebrevet informerades deltagarna även om att deras 
deltagande var frivilligt och att de när som helst under deras medverkan kunde välja att avbryta 
utan att behöva motivera varför. 

Konfidentialitetskravet berör sekretess av deltagarens identitet (Vetenskapsrådet, 2009). 
Förhållningssättet mellan arbetstagare och arbetsgivare inom äldreomsorgen, kan upplevas som 
ett känsligt ämne. Med hänsyn till det nämns varken arbetstagarnas, verksamheternas, eller 
kommunernas/städernas namn. Webbenkäten utformades genom att total anonymitet kunde 
garanteras på så sätt att deltagarnas svar numrerades efter första deltagare till sista. Då länken 
skickades ut till deltagarna kunde jag som författare inte heller synliggöra vilken respondent som 
var nummer 1 eller vem som var nummer 21 eftersom deltagarna kunde svara när dem ville inom 
tidsramen. 

Webbenkäterna omöjliggör vetskapen om respektive deltagares svar samt vem som har svarat 
och inte har svarat på enkäten. Därmed kunde insamlad data redovisas så att inga enskilda 
individer kunde identifieras. Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2009) att insamlade 
uppgifter om personer endast får användas i forskningssyfte vilket förklarades i utskickat missiv.  

Metoddiskussion  

Under arbetsprocessen har jag försökt hålla mig objektiv och neutral trots att jag haft en 
förförståelse som kan ha påverkat resultatet. Jag som författare har aldrig tidigare medverkat i en 
konflikt inom äldreomsorgen, men har efter läst litteratur kring ämnet och genom hörsägner 
skaffat mig en relativt negativ uppfattning på hur konflikter kan komma att uppfattas av 
medarbetare angående verksamhetschefers ledarskap i samband med konflikthanteringar. Jag 
skaffade mig därmed en förförståelse om att konflikter som uppstår inte tillgodoses av 
verksamhetschefer vilket kan påverka studiens resultat. 

 
”Man ska fråga sig om en annan student eller forskare som använder sig av ens eget instrument skulle 
komma fram till samma resultat eller få samma svar” (Bell, 2006, s.118). 
 
Jag har i största möjliga mån försökt följa det som Bell (2006) påvisar. Att så utförligt som möjligt 
beskriva instrument och studiens procedur. Undersökningen bestod av en kvalitativ utgångspunkt 
för att kunna få en djupare förståelse av medarbetares upplevelse. Sedan kompletterades studien 
med en kvantitativ deskriptiv analys genom att resultatet sammanställts i stapeldiagram. Då 
studien gjordes delvis med en kvantitativ utgångspunkt kunde jag få en bredare syn på en större 
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urvalsgrupp samt redovisa medelvärde och median. I kombination med en kvalitativ 
utgångspunkt som grund kunde jag skapa en djupare förståelse av materialet. Val av analysmetod 
och val av ansats kan ha påverkat resultatet, om jag valt att använda mig av en annan analysmetod 
och ansats hade det möjligen gett ett annat resultat. Analysmetoderna valdes därefter utifrån val 
av ansats och i samband med studiens relevans i fråga om syfte och problemformulering. 

Utformning av enkäten baserades på att först ge deltagarna en överblick kring området för att 
därefter kunna relateras till utförligare beskrivningar av ämnet. På så sätt passar den kvalitativa 
metoden i relation till studiens syfte och problemställning. Förbättringar som hade kunnat 
genomföras hade varit bättre formulerade frågeställningar i enkäten, till exempel frågan angående 
trakasserier. Med mer djupgående frågeställningar hade ett annat resultat och en djupare 
förståelse kunnat visa sig. Även ett annat val av metod hade kunnat bidra till ett annorlunda 
resultat. Men med tematisering med hjälp av en tematisk analys är det författaren själv som 
analyserar insamlad data för att finna de teman som är mest centrala för författaren vilket har 
resulterat i varför studien redovisats på följande sätt. Däremot anses det framkomna materialet 
vara relevant för studiens syfte och har på så sätt synliggjort de aspekter som studien syftade till.  

Urvalsmetoden bestod av ett snöbolls- och kedjeurval och är passande för kvalitativa 
forskningar (Bryman, 2008). Det resulterade i att kontaktnätet bestod av bekanta som 
vidarekontaktade deras bekanta som uppfyllde urvalskriterierna. Ett problem med denna 
urvalsstrategi är att det är ett slags bekvämlighetsurval vilket även gör att reliabiliteten ifrågasätts 
(Bryman, 2008; Hartman, 2004). Reliabiliteten ifrågasätts på så sätt att jag som författare inte hade 
full kontroll över urvalet eftersom jag var beroende av andra som rekryterade nya deltagare för 
studien. Jag var medveten om risken med ett snöbolls- och kedjeurval men ansåg att det var den 
mest effektiva metod för studien på så sätt att få kontakt med de som var mest relevanta för 
studiens syfte och problemställning. 

Genom att ha tre svarsalternativ, stämmer helt, stämmer till viss del och stämmer inte alls, i den 
webbaserade enkäten kan ha påverkat resultatet för studien. För att lättare kunna analysera 
insamlad data, valdes endast tre alternativ och inte fler. Med fler svarsalternativ hade jag kunnat få 
ett mer reliabelt resultat. Detta kan bero på att deltagarna kan ha ansett att deras svar varit mer 
passande mellan de olika svarsalternativen. Jag hade istället för tre svarsalternativ kunnat 
använda mig av fem svarsalternativ bestående av exempelvis stämmer helt, stämmer till viss del, 
stämmer inte särskilt bra, stämmer inte alls och vet ej. Om jag i studien använt mig av fem alternativ 
istället för tre hade ett mer reliabelt resultat kunnat visa sig, eftersom det var deltagarens 
uppfattning som studien baserade sig på. Studien hade då möjligtvis kunnat få ett mer nyanserat 
resultat. 

Författarens Förförståelse 

Min egen förförståelse om medarbetares upplevelser av ledarskap vid konflikthantering inom 
äldreomsorgen var tron att verksamheter inom vård och omsorg höll regelbundna möten där 
problemen bör tas upp och diskuteras. Trots detta fanns det en osäkerhet hos mig som författare 
om problemen i fråga åtgärdades samt om medarbetare fick det stöd de behövde av deras chef. 
Mitt synsätt var därmed präglad av negativa aspekter. Tillförlitlighetskontrollen som gjorde att jag 
genom undersökningen kunde hålla mig neutral och objektiv var det faktum att jag från början 
skrev ner mina åsikter för att mitt synsätt på bästa möjliga sätt inte skulle kunna prägla analysen. 
Genom analysen försökte jag förkasta min förförståelse på så sätt att materialet sorteras i olika 
tema och jämfördes med både positiva och negativa aspekter. 

Validitet och Reliabilitet 

Eftersom jag som författare hade en förförståelse inom området när det berörde hur 
verksamhetschefer hanterar konflikter fanns en risk att min tolkning kunde påverka resultatet. 
Min egen förförståelse kunde därmed prägla tolkningarna, vilket innefattar enligt Hartman (2004) 
att tolkningarna inte kan göras neutralt och fritt från den egna förförståelsen (Hartman, 2004). 
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Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och validitet berör giltighet. Hög reliabilitet garanterar inte 
en hög validitet medan en hög validitet förutsätter en hög reliabilitet. Det är viktigt att en studie 
innefattar både en hög validitet och en hög reliabilitet för att andra forskare ska kunna följa 
studien samt att deras studie ska kunna resultera i liknande slutsatser (Bell, 2006).  

Det jag gjort för att i högsta utsträckning möta dessa krav var att se till att enkätrespondenterna 
uppfyllde de kriterier som ställdes för urvalsgruppen. Alla kriterier uppfylldes. Deltagarna skulle 
varit anställda i verksamheten i minst två år och haft sin nuvarande chef i minst ett år. 
Helhetsmässigt fungerade de webbaserade enkäterna bra och var ett smidigt och kostnadsfritt 
verktyg för utförandet av studien. Dock kunde frågan angående trakasserier kunnat formuleras 
bättre och inte varit lika missledande genom att placera den i samband med frågan som berörde 
konflikter i avseende med arbetsgruppens sociala arbetsmiljö. Trots att det fanns tveksamheter hos 
respondenterna avseende vad som efterfrågades i enkäten valde jag ändå att använda mig av 
svaren i analys och resultat. Detta berodde främst på att svaren ansågs relevanta för att besvara 
studiens frågeställning. 
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Resultat och Analys 
Avsnittet resultat och analys disponeras genom att först ge en överskådlig bild över medarbetares 
egen erfarenhet av en konflikt, följt av konflikt inom arbetsgruppen för att synliggöra funna tema 
och grupper. Därefter redovisas resultatet med Rubenowitz (2004) handlingsplan med fem steg för 
hur konflikthantering kan gå tillväga och som dessutom används som underrubriker. Varje steg 
inleds med ett stapeldiagram som ger en överskådlig bild av hur konflikthanteringen upplevs av 
medarbetarna. Modellen redovisas sedan i relation till de fyra aspekterna delaktighet, 
kommunikation, motivation och engagemang som i studien ringar in fenomenet social interaktion. 
Denna relation åskådliggörs i en matris med sammanfattande citat från enkäten, som också 
redovisar utfallet av den tematiska analysen. I slutet av varje steg sker en summering samt en 
reflektion där jag tolkar resultatredovisningen. Avslutningsvis sker en slutgiltig summering där de 
mest väsentliga mönster av avsnittet resultat och analys redovisas.   

Bakgrundsinformation 

De två första påståendena i den webbaserade enkäten innefattade ”år på arbetsplatsen” och ”år 
med nuvarande chef” och var obligatoriska. Spridningen på år på verksamheten är stor och består 
av allt mellan 2 till 33 år (Se diagram 1 nedan).  

 

 
 
I tabellen ovan synliggörs den stora spridningen bland medarbetarna. Medelvärdet för hur många 
år respondenterna varit anställda på deras nuvarande arbetsplats var 6,405 år med en median på 4 
år. Till den andra frågan i enkäten fick respondenterna svara på hur många år de haft sin 
nuvarande chef. Medarbetarna hade haft sina nuvarande chefer mellan 1 och 9 år. Respondenterna 
var totalt 21 personer (se diagram 2 nedan). 

 

Diagram 1. Första frågan i enkäten ”år på arbetsplatsen” synliggör 

hur många år vardera respondent arbetat på hans/hennes nuvarande 

arbetsplats. Inga bortfall. 
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Som kan utläsas ur tabellen hade sex medarbetare endast haft sin nuvarande chef i 1 år, fyra 
respondenter hade haft deras nuvarande chefer i 2 år etcetera. Endast fyra medarbetare hade haft 
deras nuvarande chef i mer än 7 år. Medelvärdet för hur många år respondenterna haft deras 
nuvarande chef var värdet 3,5 och medianen var 3 år.  

Medarbetares egen erfarenhet av konflikter 

Medarbetarnas egna erfarenheter av konflikter påvisades genom att deltagarna fick besvara fråga 
12 ”Har du egen erfarenhet av vad du skulle vilja kalla konflikt som gällde den sociala 
arbetsmiljön?”. Svarande bestod av 21. Inga bortfall.  

Tio av medarbetarna svarade nej angående deras egna erfarenheter vid konflikthanteringar. 
Detta resulterade i två undergrupper. De som deltagit vid en konflikt och de som endast 
åskådat/bevittnat en konflikt. De syftade till att de själva inte varit utsatta eller inblandade i 
konflikter. Vidare menade dem att de endast bevittnat en konflikt på arbetsplatsen och beskrev 
hur andra medarbetare orsakade konflikter eller utsattes för konflikter utan att ha förtjänat det. De 
syftade på struntprat, otrevlig attityd, anklagelser samt prat om andra utan deras vetskap. Det 
tillades även att det fanns medarbetare som var trötta på sitt arbete och som lät sin irritation 
projiceras på arbetsgruppen.  

 

Diagram 2. Andra frågan i enkäten ”år med nuvarande chef” 

synliggör hur många år vardera respondent haft sin nuvarande chef. 

Inga bortfall. 
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Trots att 10 respondenter svarat nej på fråga 12 visade det sig i påståendet i fråga 6 ”Jag som 
medarbetare får vara delaktig vid konflikthantering” att 12 av alla respondenterna ansåg att 
påståendet stämde till viss del (se diagram 4 nedan). Där fick deltagarna välja mellan tre 
svarsalternativ, stämmer helt, stämmer till viss del och stämmer inte alls. Alla respondenter besvarade 
påståendet.  
 

 
 

Fråga 13 var en följdfråga av fråga 12 och innefattade ”Beskriv situationen/händelsen och hur den 
hanterades med stöd av närmaste chef”. De som deltagit vid en konflikt antydde på att de fick 
vara delaktiga till viss del. Ibland fick de ingen feedback medan chefen i andra situationer 
tillkallade möte med bland annat en utomstående i försök att lösa konflikten. Även de 
respondenter som inte själva varit delaktiga i en konflikt utan skaffat sig en uppfattning utifrån att 
ha åskådat/bevittnat en konflikt ansåg att chefen försökte hantera konflikten i viss mån beroende 
på chef och situation. Det ansågs att chefen i vissa fall försökte lösa konflikten så snabbt som 
möjligt och tillkallat högre chefer om konflikten eventuellt var svårlöslig. En annan situation var 
att chefen hade samtalat med personen som skapat en konflikt, men vidare åtgärder hade inte 
vidtagits. 

Diagram 4. Fråga 6. Jag som medarbetare får vara delaktig vid 

konflikthantering. Resultatet redovisas utifrån om respondenten hade deltagit i 

en konflikt eller inte. 21 deltagare. Inga bortfall. 

Diagram 3. Diagrammet visar hur många respondenter som aktivt deltagit 

vid en konflikt och hur många respondenter som endast åskådat/bevittnat en 

konflikt.  
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Det fanns alltså skillnader gällande medarbetarnas svar. Vissa ansåg att chefen var rättvis 
medan andra tyckte att chefen var partisk. Det rådde även variationer kring om chefen lät 
medarbetaren vara delaktig i en konflikthantering från båda grupper. Det hände att utomstående 
kallades in för att hantera situationen samtidigt som chefen även kunde blunda för problemen och 
låta medarbetarna reda ut sina egna problem. 

Konflikt inom arbetsgruppen 

Om en konflikt skett inom arbetsgruppen redovisas med hjälp av fråga 14 ”Har det förekommit 
trakasserier på din arbetsplats och hur hanterade din chef det?” men även fråga 11 som 
innefattade ”Vad menar du att en konflikt avseende arbetsgruppens sociala arbetsmiljö innebär?”. 
Resultatet påvisade att begreppet “konflikt” definieras och upplevs olika av medarbetarna. 

Respondenterna/medarbetarna menade på att en konflikt berör problem som uppstår mellan 
arbetskollegor och som eskalerar. Hur en konflikt definieras råder det delade meningar om och det 
fanns variationer i vad som ansågs vara en konflikt vilket inkluderar alltifrån struntprat till 
fullskaliga trakasserier och mobbning. Definitionen av när en konflikt uppstod eller vad som 
innefattade en konflikt varierade och flera stadier kunde tolkas utifrån hur allvarliga konflikterna 
ansågs vara utifrån svaren på den webbaserade enkäten. 
 

Osämja och oenighet Tjafs och skitsnack Trakasserier Mobbning Kommunikationsbris
t från chef 

”När man inte kommer 
överens. Ex. Hur ett visst 
arbete skall utföras. Man 
blir ovänner och gruppen 
splittras inifrån och det 
bildas smågrupper som alla 
jobbar mot olika mål och 
emot varandra”. 

”Det förekommer skitsnack 
och den psykosociala 
miljön försämras och 
påverkar alla”. 

”Chefen har samtalat 
med den/dem som var 
inblandade. Men då det 
aldrig lett till några 
konsekvenser för 
den/dem som 
trakasserade, så fortsatte 
det bara”. 

”Vikarier fryses ut”. ”Chefen lyssnar inte. 
Vill att problemen ska 
lösas inom 
arbetsgruppen”. 

”Motverkar en bra 
arbetsplats. En konflikt 
påverkar hela 
arbetsgruppen och går ut 
över vårdtagarna. Det 
skapar osämja och 
oenighet och skapar 
otrivsel”.  

”När kollegor pratar bakom 
varandras ryggar”. 

”Ja, trakasserier 
förekommer, men den/de 
utsatta berättar inte för 
chefen om de 
diskrimineringar som 
förekommer”. 

”Att många kan må 
dåligt, Ökar stress, 
Ökar skitsnack, 
Mobbing. Detta kan 
leda till grupperingar”. 

”Kan vara när man 
uppfattar att chefen 
inte lyssnar på 
arbetsgruppen utan 
tänker bara på sig 
själv och vad som blir 
bäst för den”. 

Matris 2. Definition av vad en konflikt är i relation till olika funna tema utifrån respondenternas svar i den 
webbaserade enkäten utifrån fråga 11 och 14. Svarande: 19. Bortfall 2. 
 
Matrisen ovan visar fem olika tema utifrån respondenternas svar på frågorna 11 och 14. Mönster 
tematiserades utifrån vad som definierade en konflikt för att sedan avslutas med 
kommunikationsbrist från chefens sida. Osämja och oenighet samt tjafs och skitsnack ansågs vara 
de mildaste graderna av hur en konflikt kunde definieras, medan trakasserier och mobbning 
ansågs vara av mer grov grad.  

Medarbetaren anspelade även på en annan viktig aspekt vid konflikter: grupperingar. 
Grupperingar ansågs enligt medarbetarna, vara förekommande vid konflikter. Medarbetarna 
syftar till att grupperna bildar läger där det både förekommer rak kommunikation till den andra 
gruppen samt kommunikation inom gruppen gällande den andra. Det involverar struntprat, 
osämja, oenighet, tjafs, anklagelser, dålig stämning, ovänskap, trakasserier i form av mobbning och 
att inte accepteras av medarbetare samt att medarbetare är otrevliga mot varandra. 

Sammanfattande reflektioner 

Bakgrundsinformationen anger att det kan påvisas två tydliga förhållningssätt. Dessa var de som 
aktivt deltagit vid en konflikt och de som endast åskådat/bevittnat en konflikt. Utifrån dessa två 
förhållningssätt kunde den sociala interaktionen avseende delaktighet, engagemang, 
kommunikation och motivation tolkas på liknande vis. Det påvisades att definitionen av en 



21 

 

konflikt uppfattades olika av medarbetarna. Olika teman som synliggjordes var osämja och 
oenighet, tjafs och trakasserier, trakasserier, mobbning samt kommunikationsbrist från chef.   

En tolkning kan vara att chefen uppmärksammat en konflikt men valt att blunda för den. Vidare 
fanns det underliggande konflikter där ansvaret egentligen inte ligger på chefen utan på 
medarbetarna att synliggöra problemet. Om en konflikt har uppmärksammats av chefen har 
chefen i bästa mån försökt hantera situationen för att lösa problemet. Somliga kände dock att 
chefen var partisk, vilket kan tolkas som att chefen har en ambition att hantera konflikterna men 
däremot inte innehar kunskapen och eller fasta tillvägagångssätt för hur detta skall ske. Hur 
chefen gick tillväga för att medarbetarna skulle vara delaktiga, känna engagemang och motivation 
samt att det existerade en god kommunikation vid förslag och åtgärder av en konflikt fanns där 
ingen klar definition av.  

Vad avser en öppen dialog vid hantering av konflikter råder det skilda meningar mellan 
respondenterna men uppfattningarna mellan de två grupperna är snarlika. De menade på att 
åtgärder ofta har vidtagits för att åtgärda konflikten. Vilket innefattar samtal med de som skapat 
konflikten samt i vissa fall har utomstående personal och högre chefer åkallats för att lösa 
konflikten. Det har alltså förts en dialog men den generella uppfattningen är att den inte varit så 
pass öppen som respondenterna hade velat. I relation till detta sker uppföljningar av konflikter på 
liknande vis och att detta är något som kan förbättras. Utav detta kan ett konsekvent mönster 
tolkas där cheferna ofta har en vilja och engagemang att lösa konflikter som uppstår på 
arbetsplatserna i fråga men att det inte finns strukturerade tillvägagångssätt för uppföljning av en 
konflikt.  

Social interaktion i konflikthanteringens olika steg 

Nedan kommer studiens resultat presenteras utifrån respondenternas svar på den webbaserade 
enkäten. Resultatet tematiseras och presenteras utifrån Rubenowitz (2004) rekommendationer vid 
konflikthantering men även utifrån delaktighet, engagemang, kommunikation och motivation. 
Huvudrubrikerna består av fem steg som Rubenowitz (2004) beskriver i sin handlingsplan om hur 
verksamhetschefer kan utöva sitt ledarskap vid konflikthantering, samt underrubriker för att 
förtydliga problemet som synliggjorts med hjälp av tematisk analys. Citat från respondenternas 
svar har använts för att analysera resultatet av enkäten genom att söka efter mönster, likheter och 
skillnader.   

Matrisen nedan ger en överskådlig koppling mellan de fyra aspekterna och Rubenowitz (2004) 
handlingsplan för hur konflikthantering kan bedrivas för att sedan diskutera handlingsplanen mer 
utförligt med hjälp av olika underrubriker. Kopplingarna visas genom citat som ansågs mest 
sammanfattande utifrån vad deltagarna svarat på den webbaserade enkäten oberoende av om de 
deltagit vid en konflikt eller endast åskådat/bevittnat en konflikt.  
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 Delaktighet Motivation Kommunikation Engagemang 

Chefen 
uppmärksammar en 
konflikt 

”Dom nya 
arbetarna/vikarier 
fryses alltid ut av dem 
som varit på 
arbetsplatsen länge. De 
är alltid dom ”nya” mot 
”gamlingarna” och min 
chef ser detta men tar 
avstånd från konflikter”. 

”Vi har medarbets 
samtal en gång per år. 
Där tar hon upp vad 
hon kräver av mej, 
samt jag tar upp vad 
jag tycker”. 

”Personen ifråga tycker 
inte det är lönt att lägga 
energi på vissa saker, 
chefens svar på detta 
var att det var ju som 
att prata med en vägg”. 

”Det gör hon inte allt för 
mycket”. 

Chefen skapar sig en 
opartisk uppfattning 
och rådfrågar kunniga 
personer för att 
analysera problemet 

”Vi fick gå på möte med 
en person utanför och 
lösa problemet”. 

”Ja skitsnacka 
anklagelser. En chef 
som inte va lyhörd och 
inte helt opartisk”. 

”Partisk, lyssnar på sin 
favorit”. 

”Hen vill att alla ska vara 
med i konfliktlösning för 
vi är en grupp och alla 
ska kunna lösa de 
tillsammans”. 

Förslag och åtgärder ”Hon är den som låter 
alla säga sitt. Lyssnar 
och kommer med 
förslag på hur en 
situation kan lösas”. 

”Hjälper mig, ger mig 
förslag på vad jag kan 
säga och göra för att 
lösa situationen”. 

”Då vi aldrig får någon 
feedback kan vi inte 
riktigt svara på detta”. 

”Händer ibland. Mest på 
arbetsplatsträffar”. 

Det förs en öppen 
dialog 

”Anklagar personal utan 
att höra dennes 
berättelse”. 

”Ja till exempel när vi 
hade en vårdtagare 
som fick göra vad den 
ville och när vi sa till 
chefen så sa hen bara 
att jag tar inga 
diskussioner med den 
vårdtagaren”. 

”Alla ska få säga sitt.” ”Vi har arbetsplats träffar 
1 gång per månad där vi 
tar upp frågor gällande 
om det är ngt”. 

Uppföljning ”Hon har samtal med 
berörda parter och 
följer upp arbetet. 
Hjälper till med 
omplaceringar”. 

”Det har inte skett i 
någon större 
utsträckning. Där är ett 
möte en gång i veckan 
för alla anställda där 
hon menar sådant ska 
tas upp”. 

”Det har hänt att hon 
ringt upp för att höra 
hur det gått, eller när vi 
haft medarbetarsamtal 
har hon frågat hur det 
gått och frågat hur 
resultatet blivit”. 

”Har inte varit någon!”. 

Matris 3. Matrisen redogör för hur den sociala interaktionen tar sig i uttryck med hjälp av de fyra aspekterna och hur 
dessa kan synliggöras i en situation som berör konflikthantering utifrån Rubenowitz (2004) fem steg för hur en konflikt 
kan hanteras. Detta redovisas därefter med hjälp av passande citat från respondenternas svar i den webbaserade 
enkäten. 
 
Resultatet förekommer i olika skepnader och analyseras och redovisas utifrån handlingsplanens 
fem steg för hur en konflikthantering kan bedrivas. Frågor från enkäten kopplas till de olika steg 
där materialet ansågs mest väsentligt. Koppling mellan Rubenowitz (2004) fem steg i relation till 
social interaktion med koppling till delaktighet, engagemang, kommunikation och motivation 
redovisas utifrån de mest framhävande/sammanfattande citaten av respondenterna. 

Steg 1. Chefen uppmärksammar en konflikt 

Nedan kommer resultatet av medarbetarnas åsikter angående om hans eller hennes chef är bra på 
att uppmärksamma en konflikt. Fråga 3 var ett påstående ”Min chef är bra på att uppmärksamma 
en konflikt” med svarsalternativen stämmer helt, stämmer till viss del och stämmer inte alls. Alla 
respondenter svarade på detta påstående. 
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Som påvisas i redovisning av fråga 11 (se konflikt inom arbetsgruppen) kan en konflikt uppfattas 
på olika sätt oberoende av om medarbetaren aktivt deltagit vid en konflikt eller endast 
åskådat/bevittnat en konflikt. På grund av detta gjordes ett försök att sortera insamlad data i syfte 
att finna ytterligare mönster för att kunna se om där fanns någon skillnad mellan de två 
undergrupperna. Fyra teman kunde urskiljas i fråga om medarbetarnas uppfattningar om deras 
chefs ledarskap. Dessa var att det fanns en demokratisk aspekt, ej närvarande men aktiv, blundar 
helt för problemen samt ett fjärde tema som innefattade problem som chefen inte lagt märke till (se 
matris 4 nedan). 

 Demokratisk aspekt Ej närvarande men 
aktiv 

Blundar helt för 
problemen 

Ovisshet 

Deltagit ”Kan vara problem med 
kollegor eller anhöriga. 
APTmöten hålls en 
gång i månaden”. 

”Anklagar personal utan 
att höra dennes 
berättelse”. 

”Motverkar en bra 
arbetsplats. En konflikt 
påverkar hela 
arbetsgruppen och går 
ut över vårdtagarna. 
Det skapar osämja och 
oenighet och skapar 
otrivsel”. 

”Skitsnack”. 

Åskådat/Bevittnat ”Konflikter inom 
arbetsgruppen kan 
skapa osämja. Chefen 
vill först att problemen 
löses av medarbetarna”. 

”Tjafs om hur arbetet 
ska utföras”. 

”Ja, till exempel när vi 
hade en vårdtagare 
som fick göra vad den 
ville och när vi sa till 
chefen så sa hen bara 
att jag tar inga 
diskussioner med den 
vårdtagaren”. 

”När kollegor pratar 
bakom varandras 
ryggar”. 

Matris 4. Matris som visar likheter respektive skillnader angående om chefen uppmärksammar en konflikt eller inte 
utifrån de två grupperna, deltagit vid en konflikt och åskådat/bevittnat en konflikt. 
 
Som kan utläsas av matris 4 ovan finns ingen markant skillnad mellan de två grupperna, de som 
deltagit vid en konflikt och de som åskådat/bevittnat en konflikt utifrån svaren för de fyra olika 
temana demokratisk aspekt, ej närvarande men aktiv, blundar helt för problemen samt ovisshet är 
snarlika. Vidare visar stegets resultatredovisning en koppling till delaktighet, engagemang, 
kommunikation och motivation. Matris 5 nedan redovisas oberoende av respondenten aktivt 
deltagit vid en konflikt eller endast åskådat/bevittnat en konflikt. 
 
 
 
 

Diagram 5. Respondenternas svar utifrån fråga 3 i enkäten ”Min chef 

är bra på att uppmärksamma en konflikt”. Svarande: 21. Bortfall: 0. 
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 Delaktighet Engagemang Kommunikation Motivation 

Chefen 
uppmärksammar en 
konflikt. 

”Kan vara problem med 
kollegor eller anhöriga. 
APTmöten hålls en gång 
i månaden”. 

”Konflikter inom 
arbetsgruppen kan skapa 
osämja. Chefen vill först 
att problemen löses av 
medarbetarna”. 
 

”Mycket synpunkter på 
att andra inte gör sitt jobb 
eller synpunkter på 
ledning för oförstående 
kring arbetsuppgifter som 
sedan påverkar arbetet”. 

”Kan vara att man 
uppfattar att chefen inte 
lyssnar och inte vill 
uppmärksamma 
problemet”. 

Chefen 
uppmärksammar inte 
en konflikt. 

Tjafs om hur arbetet ska 
utföras”. 

”Anklagar personal utan 
att höra dennes 
berättelse”. 

”Om man inte har rak 
kommunikation blir det 
lätt dålig stämning”. 

”När kollegor pratar 
bakom varandras 
ryggar”. 

Matris 5. Matris visar citat från respondenternas svar utifrån fråga 11. Vad menar du att en konflikt avseende 
arbetsgruppens sociala arbetsmiljö innebär?”kopplat till delaktighet, engagemang, kommunikation och motivation. 

 
Hur delaktighet, engagemang, kommunikation och motivation kommer i uttryck gällande om 
chefen uppmärksammar en konflikt eller inte redovisas i matris 5 ovan med de mest framhävande 
citaten från fråga 11 i enkäten. När det berörde en demokratisk aspekt ansåg både de som deltagit i 
en konflikt och de som åskådat en konflikt att en konflikt kunde skapa problem och osämja 
kollegor emellan samt att detta kunde lösas med hjälp av APT-möten eller med hjälp av 
kommunikation kollegor emellan. I båda fallen får medarbetarna en chans att vara delaktiga i att 
lösa konflikten. Chefen vill först att problemen ska lösas av medarbetarna, vilket kan tolkas som 
att chefen håller sig demokratisk. Om problemet inte blir löst kan chefen därefter rycka in och 
fungera som en opartisk part och som stöd för att lösa problemet. När chefen inte var närvarande 
men ändå aktiv beskrevs av medarbetarna som att tjafs om arbetet kunde förekomma samt falska 
anklagelser.  

I fråga om att chefen helt blundar för problemen kan motverka en bra arbetsplats. Får 
medarbetarna inget stöd från chefen kan detta resultera i att det skapar brist i motivation till att 
utföra ett bra arbete men vidare skapar detta även otrivsel på arbetsplatsen. Chefen kanske inte ser 
de underliggande problemen och är oviss om vad som sker på arbetsplatsen i form av att 
medarbetarna snackar skit bakom varandras ryggar. Om medarbetarna inte underrättar chefen om 
vad som sker skapar detta en brist i kommunikation vilket gör det svårt för chefen att engagera 
och motivera medarbetarna till att vara delaktiga vid en konflikthantering. 

Sammanfattning och Reflektion 

Två förhållningssätt har synliggjorts där den sociala interaktionen tar sig i uttryck beroende på 
vilket förhållningssätt chefen har. Om chefen uppmärksammar en konflikt uttrycks alla fyra 
aspekterna delaktighet, engagemang, kommunikation och motivation fast på olika sätt. Om chefen 
inte uppmärksammar en konflikt kan en brist av de fyra aspekterna synliggöras. De fyra 
aspekterna tar sig alltså i uttryck olika ifall chefen har uppmärksammat en konflikt eller inte. 
Utifrån det första steget i konflikthantering har fyra tema synliggjorts, demokratisk aspekt, ej 
närvarande men aktiv, blundar helt för problemet och ovisshet. Det påvisades att de fyra 
aspekterna delaktighet, engagemang, kommunikation och motivation var beroende av om chefen 
uppmärksammade en konflikt eller inte. Man kunde se en markant skillnad i respondenternas svar 
huruvida konflikten uppmärksammats eller inte. I fallen då konflikten uppmärksammats var 
responsen överlag mer positiv vilket hänvisar till att detta är en vital del för att avvärja att en 
konflikt eskalerar eller överhuvudtaget uppstår. Därmed kunde avläsas att den sociala 
interaktionen avseende delaktighet, engagemang, kommunikation och motivation tog sig i uttryck 
om chefen uppmärksammade en konflikt men inte lika tydligt om konflikten inte 
uppmärksammades.   
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Steg 2. Chefen skapar sig en egen opartisk uppfattning och rådfrågar kunniga 
personer för att analysera problemet 

Ett påstående om medarbetare uppfattade deras chefer som opartiska vid konflikthantering. 
Svaren baserades på tre svarsalternativ: stämmer helt, stämmer till viss del samt stämmer inte alls.  

 

 
 
Det som kan utläsas av diagrammet ovan är att det rådde delade meningar mellan respondenterna 
ifall deras chef ansågs vara opartisk vid konflikthantering. Majoriteten (mer än hälften) av 
respondenterna ansåg att om deras chefs ledarskap uppfattades som opartiskt vid 
konflikthantering endast stämde till viss del. Åtta respondenter tyckte inte att påståendet stämde 
alls och resterande två respondenter ansåg att deras chef var opartisk vid en konflikthantering 
oberoende av situation.  

Fråga 9 i enkäten innefattade ”Vad kännetecknar ett bra ledarskap vid konflikthantering? 
Använd 6 ord”. Respondenternas svar tematiserades och fem olika mönster utmärkte sig. 
Medarbetarna anspelade på att de kännetecknade ett bra ledarskap med att chefen skulle vara 
empatisk, tydlig, rättvis, diplomatisk och konsekvent. Med konsekvent menades främst på hur 
chefen följde upp principer genom att ta ansvar, ta kontroll över en rörig situation och att vara 
åtgärdande.   

 

Diagram 6. Respondenternas svar utifrån fråga 3 i enkäten ”Min chef är bra 

på att uppmärksamma en konflikt”. Svarande: 21. Bortfall: 0. 
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Även fråga 10 kopplas till det andra steget i handlingsplanen för hur konflikthantering kan 
bedrivas och var ”Vilket slags ledarskap anser Du att din chef har vid konflikthantering? Använd 
6 ord ”. Medarbetarna ansåg vid sin definition av ett bra ledarskap, att en ledare ska vara opartisk 
vid konflikthanteringar. Medarbetarnas uppfattning av chefers ledarskap påvisade däremot att 
majoriteten av medarbetarna upplevde att deras chef, mer eller mindre, var partisk vid 
konflikthanteringar. De ord som respondenterna valde att definiera deras chefs ledarskap med 
tematiserades och 6 olika teman visades. Dessa var partisk, konflikträdd, auktoritär, rättvis, 
diplomatisk och företagsam. 
 

 
 

I diagrammet ovan (se diagram 8) redovisas sex olika tema som deltagarna uppfattade som 
utmärkande när det berörde hur deras chefs ledarskap var vid konflikthantering. Dessa sex tema 
var återkommande ord som deltagarna i den webbaserade enkäten ansåg vara de väsentliga orden 
att beskriva deras chefers ledarskap vid konflikthantering. Andra ord som exempelvis orättvis, 
öppenhet, lyhörd etcetera placerades under passande tema. Slutligen räknades totalt antal ord 
under varje tema ut och redovisas i diagrammet ovan. 

Diagram 8 visar på olika aspekter med bred spännvidd. Det som kan läsas ut av det här utfallet 

Diagram 8. Hur medarbetarna uppfattat chefens ledarskap vid 

konflikthantering utifrån fråga 10 i enkäten ”Vilket slags ledarskap anser 

Du att din chef har vid konflikthantering? Använd 6 ord ”.  Svarande 

bestod av 16 Respondenter och bortfallet bestod av 5. 

Diagram 7. Hur medarbetarna kännetecknade ett bra ledarskap 

utifrån fråga 9 i enkäten ”Vad kännetecknar ett bra ledarskap? 

Använd 6 ord”. Svarande bestod av 18. Bortfallet var 3. 
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är hur medarbetarna anser att deras chefs ledarskap vid konflikthantering är definieras som att 
chefen är partisk, konflikträdd, auktoritär, rättvis, diplomatisk och företagsam. Att chefen är 
partisk kan tolkas som att chefen inte lyssnar på båda parter utan väljer sida, vem han eller hon 
vill lyssna på under en konflikt. Likaså kan synen på auktoritär tolkas, fast istället för att chefen 
väljer sida kan detta ha att göra med att chefen helt och hållet behåller makten och kanske inte 
lyssnar på någon av medarbetarna utan följer endast sina egna direktiv.  

Synen på att chefen är konflikträdd samt rättvis kan gå ihop men valdes att särskiljas då många 
respondenter valde båda begreppen för att beskriva deras chefs ledarskap. Detta kan tolkas som 
att en chef som är konflikträdd undviker problemen medan en rättvis chef är opartisk och vill 
styra upp problemet på ett neutralt vis. Att chefen är diplomatisk kan tolkas som att chefen är 
taktisk och försiktig med hans/hennes tillvägagångssätt i samband med en konflikthantering. 
Vidare kan detta tolkas som att chefen följer särskilda direktiv som verksamheten framtagit för att 
hantera en konflikt. Även företagsam var ett ord som respondenterna använde både tillsammans 
med auktoritär och diplomatisk och kan tolkas som att chefen sköter konflikter på ett 
professionellt sätt, både i fråga om att följa särskilda direktiv men även i fråga om att chefen är 
driftig och benägen att vilja lösa konflikten på ett för verksamheten företagsamt sätt.  

Sammanfattningsvis kan dessa sex olika tema tolkas som att chefens ledarskap vid 
konflikthantering är beroende på situation. Utifrån figur 7 och 8 kan utläsas att det finns skillnader 
samt likheter mellan respondenternas svar på vad som kännetecknar ett bra ledarskap vid 
konflikthantering i relation till hur de anser att deras chef har för ledarskap vid konflikthantering. 
Hur detta steg kan kopplas ihop med de fyra aspekterna redovisas i matris 6 nedan. 

 

 Delaktighet Engagemang Kommunikation Motivation 

Chefen skapar sig en 
opartiska uppfattning 
och rådfrågar kunniga 
personer för att 
analysera problemet. 

”Lyssnar på båda parter. 
Vill lösa konflikten”. 

Att man kan ta kontroll 
över en ”rörig” situation. 
Att kunna styra upp en 
grupp till en god 
gemenskap. Se till att 
alla som vill, får tala, 
samt tala till punkt. Visar 
engagemang till att vilja 
lösa konflikten”. 

”Hon är den som låter 
alla säga sitt!  

”Lyhörd, opartisk, se 
helheten, stötta, ta 
ansvar, uppmärksam”.  

Chefen är partisk och 
ser bort från problemet. 

”Partisk, går med sin 
favorit”. 

”Delad ibland, partisk 
ibland”.  

”Lyssnar bara på 
anhöriga”. 

”Konflikträdd, 
undanglidande, partisk, 
inte rättvis”. 

Matris 6. De mest framhävande citaten utifrån respondenterna svar på fråga 9. Vad kännetecknar ett bra ledarskap vid 
konflikthantering? Använd 6 ord” samt fråga 10. Vilket slags ledarskap anser Du att din chef har vid 
konflikthantering? Använd 6 ord” 

 
Matris 6 ovan redovisar handlingsplanens andra steg i förhållande till delaktighet, engagemang, 
kommunikation och motivation. Om chefen skapar sig en opartisk uppfattning och rådfrågar 
kunniga personer förknippades med att chefen lyssnar på båda parter, visar engagemang till att 
vilja lösa konflikten, låter alla säga sitt samt att han/hon är lyhörd, ser helheten, stöttar etcetera. I 
förhållande till detta förknippades ett partiskt ledarskap där chefen såg bort från problemet till att 
chefen var partisk, konflikträdd, undanglidande, orättvis samt att chefen endast lyssnade på 
anhöriga. 

Sammanfattning och Reflektion 

Hur medarbetarna upplevde chefens ledarskap kunde två förhållningssätt urskiljas. Det ena var 
om chefen skapade sig en opartisk uppfattning och rådfrågade kunniga personer för att analysera 
problemet och det andra mönstret var om chefen var partisk och såg bort från problemet. Den 
sociala interaktionen var beroende av vilket förhållningssätt medarbetarna ansåg att deras chef 
hade. Det här tolkar jag som att det kan bero på att medarbetarnas definition av ett bra ledarskap 
inte uppfylldes av chefen. Hur respondenterna uppfattade deras chefs ledarskap i relation till hur 
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ett önskat ledarskap såg ut stämde inte överens. Vad respondenterna ansåg känneteckna ett bra 
ledarskap ledde till att fem tema kunde urskiljas bestående av empatisk, tydlig, rättvis, 
diplomatisk och konsekvent. I relation till detta efterfrågades det i enkäten hur medarbetarna 
uppfattade chefens ledarskap vid konflikthantering vilket påvisade att chefen endast hade två av 
dessa egenskaper, rättvis och diplomatisk.   

De fyra aspekterna tar sig i uttryck olika beroende på förhållningssätt, vilket tolkades som att 
det fanns en brist på hur ledaren hanterade en konflikt avseende om chefen var partisk och såg 
bort från problemet. Dessa mönster har synliggjort att för att medarbetarna ska uppleva en känsla 
av att känna sig delaktiga, engagerade, motiverade samt om det erhålls en god kommunikation 
behövs en chef som är opartisk och som vill lösa konflikten genom att bland annat rådfråga 
kunniga personer för att lösa problemet. 

Steg 3. Förslag och åtgärder 

Det tredje steget bestod av ”förslag och åtgärder” vid konflikthantering. Detta steg redovisas och 
tolkas utefter fråga 16 i enkäten ”Beskriv hur din chef engagerar dig till att aktivt vilja delta vid 
konfliktlösning”. Svarande bestod av 19 och Bortfall bestod av 2. Även fråga 8 redovisas i det 
tredje steget. Det var ett påstående som innefattade ”Min chef engagerar mig till att vilja delta vid 
konfliktlösning” där tre svarsalternativ fanns: stämmer helt, stämmer till viss del och stämmer inte alls. 
Diagrammet påvisade följande: 
 

 
 
Resulterat från diagrammet ovan påvisar att ingen av deltagarna ansåg att deras chef fullständigt 
engagerade medarbetarna till att vilja delta vid en konflikthantering. För att ytterligare försöka 
tydliggöra hur de fyra aspekterna kan kopplas till förslag och åtgärder har en matris skapats för att 
ge en överskådlig blick. (Se matris 7 nedan). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagram 9. Diagrammet ovan visar på vad respondenterna svarat på 

fråga 8 ”Min chef engagerar mig att vilja delta vid konfliktlösning”. 

Svarande bestod av 21. Inga Bortfall. 
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 Delaktighet Engagemang Kommunikation Motivation 

Förslag och åtgärder ”Vi har arbetsplatsträffar 
1 gång per månad där vi 
tar upp frågor gällande 
om det är något som 
behöver tas upp”. 

”Viktigt att alla engageras 
till att vara delaktiga”. 

”Alla ska få säga sitt på 
våra arbetsplatsträffar”. 

”Hen vill att alla ska vara 
med vid konfliktlösning. 
Vi är en grupp och 
problem ska lösas 
tillsammans”. 

Inga förslag och inga 
åtgärder 

”Har inte varit någon”. ”Chefen engagerar inte 
alls”. 

”Chefen vill att vi själva 
ska lyfta vad som ska tas 
upp under mötena”. 

”Det gör hon inte för 
mycket”. 

Matris 7. Matris som visar respondenternas svar utifrån fråga 16. ”Beskriv hur din chef aktivt engagerar dig till att 
aktivt delta vid konfliktlösning”. Svarande 19. Bortfall 2.   
 
Finns det en konflikt ska detta diskuteras på arbetsplatsträffarna. En annan respondent menade på 
att chefen anser att det är viktigt att arbetsgruppen engagerar sig vid konfliktlösning samt att alla 
ska få lov att vara delaktiga. Däremot ansåg respondenten att det inte fanns tillräckligt med 
engagemang från chefens sida gällande att engagera alla. De resterande respondenterna som 
svarade ansåg att chefen inte engagerade sig och menade på att arbetsplatsfrågor kring konflikter 
inte lyftes fram under möten samt generellt. Medarbetarna får enligt 12 respondenter inte 
möjlighet till att engagera sig i syfte att lösa konflikten som uppstått. Vidare kan detta leda till brist 
på motivation hos medarbetarna.  

De som svarade “till viss del” syftade på att chefen anordnar APT- möten en gång i månaden 
under vilka ett ämne på agendan är att engagera arbetsgruppen till att föra fram åsikter som de 
anser är relevanta att lyfta.  

Sammanfattning och Reflektion 

Hur medarbetarna engagerades av chefen att ta fram förslag och åtgärder fanns det två 
förhållningssätt till. Det ena var att chefen engagerade dem till att komma med förslag så att 
åtgärder kunde vidtas och det andra var att medarbetarna inte engagerades till att komma med 
förslag för att åtgärder skulle kunna vidtas. Vidare resulterade detta i att den sociala interaktionen 
brast i relation till de fyra aspekterna. Den sociala interaktionen tar sig alltså i uttryck då 
medarbetarna engageras till att ge förslag och att åtgärda problemet. Detta kan tolkas som att om 
chefen inte engagerar sina medarbetare till att delta vid en konflikt kan motivationen brista. 
Medarbetaren kan till exempel tappa motivationen till att gå till jobbet. Även om medarbetarna 
inte engageras eller motiverar till att ge förslag samt till att åtgärda problemet kan detta tolkas som 
att dessa aspekter kan påverka aspekterna delaktighet och kommunikation. 

Steg 4. Det förs en öppen dialog 

Det fjärde steget över hur en konflikt kan hanteras innefattade att det skulle föras en öppen dialog. 
Fråga 5, 7 och 15 ansågs mest passande för att beskriva respondenternas uppfattning om det 
fördes en öppen dialog i verksamheten. Fråga 5 i enkäten innefattade ett påstående ”Det förs en 
öppen dialog mellan arbetsgrupp och chef kring problemet”. Svarande bestod av 21, bortfall 0.  
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Som kan utläsas av diagrammet ovan tyckte 12 respondenter att chefen till viss del förde en öppen 
dialog med arbetsgruppen och att kommunikationen i arbetsgruppen till viss del var öppen. Fem 
ansåg att påståendet inte stämde alls och fyra ansåg att det helt fördes en öppen dialog mellan 
arbetsgrupp och chef i samband med att problem uppstår på arbetsplatsen. 

Fråga 15 innefattade att enkätrespondenterna skulle beskriva hur deras chef motiverade dem till 
att aktivt vilja delta vid konfliktlösning. Även ett påstående gjordes ”Min chef motiverar mig att 
vilja delta vid konflikthantering” vilket resulterades i att det antingen inte alls stämde in men även 
att det endast stämde till viss del, vilket även visas i diagrammet nedan. 

 
 
Gällande hur en chef gick tillväga för att motivera medarbetarna fanns det delade meningar om. 
Inga respondenter ansåg att påståendet stämde helt och menade på att det inte skett i någon större 
utsträckning. Några påpekade även att det uppfattades som att chefen inte ville lösa konflikten. En 
del respondenter svarade rakt och menade på att någon motivation från chefens sida inte 
existerade. De som syftade på att deras chef motiverade dem till viss del nämnde arbetsplatsträffar 
och att chefen fanns som stöd och kom med förslag i försök att motivera medarbetaren till att lösa 
konflikten. Detta gjorde chefen även genom att låta alla få säga sitt samt att medarbetarna 

Diagram 11. Respondenternas svar utifrån fråga 7 i enkäten ”Min chef 

motiverar mig till att vilja delta vid konflikthantering”. Svarande: 21. 

Bortfall: 0. 

Diagram 10. Diagrammet visar på respondenternas svar till påståendet 

”Det förs en öppen dialog mellan arbetsgrupp och chef kring problemet”. 

Inget bortfall. 
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uppmuntrades till att göra sitt bästa. 
I matrisen nedan ges en överblick över hur det fjärde steget i modellen kan kopplas samman 

med de fyra aspekterna delaktighet, kommunikation, motivation och engagemang.  

 

 Delaktighet Kommunikation Engagemang Motivation 

Det förs en öppen 
dialog 

”Vi har 
medarbetarsamtal en 
gång per år. Där tar hon 
upp vad hon kräver av 
mej, samt att jag får ta 
upp vad jag tycker”. 

”Alla ska få säga sitt”. ”Hjälper mig, ger mig 
förslag på vad jag kan 
säga och göra för att 
lösa problemet”. 

”Att man ska göra sitt 
bästa”. 

Det förs ingen öppen 
dialog 

”Det har inte skett i 
någon större 
utsträckning. Där är ett 
möte en gång i veckan 
för alla anställda där 
hon menar att sådant 
ska tas upp”. 

”Det gör hon inte”. ”Hon vill inte lösa 
konflikten”. 

”Motiverar inte alls!.  

Matris 8. Skillnader och likheter på medarbetares uppfattningar beroende på om det sker en öppen dialog vid en 
konflikt i relation till delaktighet, kommunikation, motivation och engagemang. Citaten kommer från respondenternas 
svar till fråga 15 ”Beskriv hur din chef motiverar dig till att aktivt delta vid konfliktlösning”. Svarande: 18. Bortfall: 3. 
 
Ur matrisen kan utläsas att när det väl förs en öppen dialog får alla medarbetare vara delaktiga 
och där alla får säga sitt samt att chefen både motiverar och engagerar medarbetarna till att lösa 
konflikten med hjälp av en öppen dialog vid konflikthanteringar. 

Sammanfattning och Reflektion 

Angående frågan om det förs en öppen dialog i hantering av en konflikt kunde två förhållningssätt 
urskiljas, det förs en öppen dialog och det förs ingen öppen dialog. I relation till detta visade det 
sig att den sociala interaktionen tog sig i uttryck på olika sätt beroende på vilket förhållningssätt 
medarbetarna upplevde i det aktuella ledarskapet. Den sociala interaktionen tar sig alltså i uttryck 
beroende på vilket förhållningssätt chefen har. Medarbetarnas känsla av delaktighet, om de känner 
sig engagerade och motiverade samt om det existerar en god kommunikation var beroende av 
vilket förhållningssätt det aktuella ledarskapet hade. Den sociala interaktionen kan därmed tolkas 
som bristande om medarbetarna inte upplever att det erhålls en öppen dialog från chefen vid 
konflikthantering. 

Steg 5. Uppföljning 

Steg fem i modellen för hur konflikthantering kan bedrivas kopplades ihop med den sista frågan i 
den webbaserade enkäten, fråga 17 ”Beskriv hur din chef följer upp konflikten”. Nedan kopplas de 
fyra aspekterna delaktighet, kommunikation, motivation och engagemang till om en uppföljning 
sker eller om det inte sker någon uppföljning i relation till citat med de mest framhävande svaren 
från den webbaserade enkäten.  
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 Delaktighet Kommunikation Motivation Engagemang 

Uppföljning sker ”Vi fick gå på möten 
med en person utanför 
och lösa konflikten”. 

”Det har hänt att hon 
ringt upp mig för att 
höra hur det gått, eller 
när vi haft 
medarbetarsamtal har 
hon frågat hur det har 
gått och frågat hur 
resultatet blivit” 

”Chefen vill att alla ska 
få chans till att säga sitt 
under en konflikt” 

”Försöker fixa det så 
snabbt som möjligt 
annars får de gå till 
högre chefer”.  

Ingen uppföljning 
sker 

“Jag och en kollega 
som var delaktig i 
händelsen, tog upp 
denna situation med 
chefen då det inte var 
första gången det hade 
hänt.. Chefen la 
ansvaret på oss att 
hantera situationen och 
valde att inte själv göra 
något åt situationen”  

“Då vi aldrig får någon 
feedback tillbaka så 
kan vi inte riktigt svara 
på detta”. 

“Vi har brist på personal 
och därför anställs 
många nya. Det 
kommer även alltid nya 
sommarjobbare i 
juni/juli och i stället för 
att välkomna dom på 
bästa sätt så fryses 
dom ut eller får göra 
skitjobb hela tiden. 
Chefen säger inte 
mycket utan kollar åt 
andra hållet” 

“Uppföljningar är nog det 
som de är sämst på” 

Matris 9. Skillnader och likheter på medarbetares uppfattningar beroende på om det skett en uppföljning efter en 
konflikt eller inte i relation till delaktighet, kommunikation, motivation och engagemang. Citaten kommer från 
respondenternas svar till fråga 17 ”Beskriv hur din chef följer upp konflikten”. 
 
Matrisen påvisar att när en uppföljning sker finns det olika tillvägagångssätt från chefens sida. 
Uppföljning sker enligt medarbetarna delvis i samband med möten där alla får delta och yttra sina 
åsikter om en situation. Det händer även att chefen ringer upp inblandade för att höra hur det gått 
och om situationen är löst. Löses inte en konflikt på någon av nämnda tillvägagångssätt kan en 
högre chef tillkallas för att hantera konflikten innan den eskalerar.  

Till svar på varför det inte sker en uppföljning efter en konflikt var att chefen lade ansvaret på 
medarbetarna och ville inte beblandas med en konfliktfull situation och gav inte heller någon feed-
back på hur situationen kunde lösas. Chefen blundade även helt för problemet genom att bland 
annat se åt andra hållet. Citatet angående motivation när en uppföljning inte sker kan tolkas som 
att motivationen tappas på grund av hög personalomsättning bland annat på grund av att det är 
många nya som kommer till arbetsplatsen. Utan motivation från chefen kan de som varit anställda 
längst känna en brist på motivation att hantera nyanställda vilket kan leda till att de nya fryses ut 
och detta kunde leda till en konflikt på arbetsplatsen.  

Sammanfattning och Reflektion 

Utifrån respondenternas svar i den webbaserade enkäten har mönster synliggjorts vilka är att 
uppföljning hanteras samt där uppföljningen inte hanteras. Beroende på om uppföljning sker eller 
inte har den sociala interaktionen olika kvalitéer. Social interaktion tar sig i uttryck när en 
uppföljning sker. Om en uppföljning inte sker synliggörs inte delaktighet, engagemang, 
kommunikation och motivation på ett tydligt sätt. Mönster som synliggjorts är att medarbetarna 
hade en mer positiv upplevelse i relation till den sociala interaktionen om det skedde en 
uppföljning efter en konflikt i jämförelse med om det inte existerade någon uppföljning. Detta kan 
man koppla till de fyra aspekterna genom att studera olikheterna i svaren gällande engagemang, 
kommunikation, motivation och delaktighet. Positiva svar insamlades när exempelvis chefen hade 
ringt upp för att försäkra sig om att en utav de inblandade hade löst konflikten, vilket påvisar att 
god kommunikation och engagemang ledde till en positiv respons utav arbetstagaren. Däremot 
när chefen inte hade gjort någon uppföljning utan istället valt att blunda för problemet eller ansåg 
att det var medarbetarnas skyldighet att lösa konflikten blev responsen negativ från medarbetarna. 
Vidare visade detta att den sociala interaktionen avseende delaktighet, engagemang, 
kommunikation och motivation kan anses brista om ingen uppföljning sker gällande 
konflikthantering. 



33 

 

Summering av Resultat och Analys 

Av resultatet har det framkommit att respondenterna upplevde ledarskapet olika i fråga om de 
fick vara delaktiga, om de kände sig engagerade och motiverade samt angående om 
kommunikationen erhölls på arbetsplatsen. En viktig aspekt som framkom var hur en konflikt 
definierades och upplevdes kunde bero på situation och individ. Utifrån detta framkom två 
undergrupper, de som aktivt deltagit vid en konflikt och de som åskådat/bevittnat en konflikt. Det 
fanns ingen markant skillnad mellan de som aktivt deltagit vid en konflikt och de som 
åskådat/bevittnat en konflikt. Hur de båda undergrupperna upplevde chefens insats vid 
konflikthantering berodde på situationen samt om chefen uppmärksammade en konflikt eller inte. 
Vidare kunde detta bero på att en konflikt definierades olika av medarbetarna.  

Frågeställningarna var ”Vilka olika förhållningssätt upplevde medarbetarna i det aktuella 
ledarskapet?” och ”Hur visar sig social interaktion avseende delaktighet, engagemang, 
kommunikation och motivation i konflikthanteringens olika steg?”. En viktig aspekt som visade 
sig var hur delaktighet, engagemang, kommunikation och motivation framkom i modellen för hur 
en konflikt kunde hanteras. Det visade sig att den sociala interaktionen tog sig i uttryck på olika 
sätt i de olika stegen i relation till olika förhållningssätt. Att alla aspekter inte synliggjordes 
berodde på att medarbetare upplevde brister i den sociala interaktionen i kombination med 
konflikthanteringens olika steg. Utifrån resultat och analys har en viktig slutsats kunnat dras och 
det är att jag i bearbetning utav materialet har kunnat se två olika förhållningssätt i varje steg av 
konflikthantering. Medarbetarnas upplevelse av ledarskapet synliggör två olika förutsättningar. 
Det ena förhållningssättet är att det verkar som att det går att se ledarskapet som mönster utifrån 
gruppens synvinkel som följer de olika stegen. I det andra förhållningssättet verkar inte 
ledarskapet följa de olika stegen vid konflikthantering eller att ledarskapet brister på olika vis i de 
olika stegen i fråga om den sociala interaktionen.  

De fyra aspekterna delaktighet, engagemang, kommunikation och motivation förekommer men 
medarbetarna upplever dem i högre grad i de ledarskap som har mer demokratiskt stöd. Detta 
påvisades bland annat genom att en skillnad kunde urskiljas mellan hur respondenterna 
definierade ett bra ledarskap i relation till hur de beskrev deras chefs ledarskap vid 
konflikthantering.  

I studien har det framkommit att det finns en brist i konflikthantering avseende den sociala 
interaktionen beroende på vilket förhållningssätt ledaren har gentemot medarbetarna. Om 
medarbetarna till exempel inte ansåg att det förekom en öppen dialog, förekom de fyra aspekterna 
delaktighet, engagemang, kommunikation och motivation inte lika tydligt som när medarbetare 
upplevde att det förekom en öppen dialog vid konflikthantering. Tillika resulterade de andra fyra 
stegen på samma vis. 

Studien resulterade i att medarbetarna kände sig delaktiga, engagerade, motiverade samt att det 
erhölls en god kommunikation i alla stegen av konflikthanteringen om ledarens förhållningssätt 
kunde relatera till de fem olika stegen. Aspekterna delaktighet, engagemang, kommunikation och 
motivation var väsentliga för att medarbetarna skulle uppleva chefens ledarskap på ett 
tillfredsställande sätt i alla fem steg av konflikthantering. Det påvisades alltså att ledarskapet var 
bristfälligt när det gällde konflikthantering och att fokus bör läggas mer på social interaktion där 
delaktighet, engagemang, kommunikation och motivation lyfts fram i konflikthantering.  
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Diskussion 

Studiens syfte var att beskriva och analysera hur medarbetare, inom äldreomsorgen i specifikt 
hemtjänsten, upplever ledarskapet i olika steg av konflikthantering specifikt avseende den sociala 
interaktionen. Social interaktion förknippades i denna studie med aspekterna delaktighet, 
engagemang, kommunikation och motivation. Utifrån studiens resultat och analys har en slutsats 
dragits att samtliga aspekter är centrala berörande hur medarbetare uppfattar ledarskapet under 
konflikthanteringar.  

Det som visar sig vara en central faktor i studien är att en konflikt definieras olika. Hur en 
konflikt uppstår finns det olika orsaker till vilket kan bero på hur en konflikt definieras (Becker-
Beck, 2001; Kaitelidou et al., 2011; Rubenowitz, 2004). Konflikter som uppstår kan hämma 
kommunikationen inom arbetsgruppen vilket vidare kan påverka hela verksamheten (Kaitelidou 
et al., 2011). Eftersom det visade sig att konflikter inom detta område påverkade medarbetarna 
negativt har jag i studien valt att fokusera på den negativa aspekten som en konflikt medför.  

En annan central faktor som visas genom studiens resultat är vikten av hur social interaktion 
hanteras av ledaren vid konflikthantering. Det krävs ett samspel medarbetarna emellan och från 
chef till medarbetare för att undvika eller lösa en konflikt. Detta är något som även Kaitelidou et al. 
(2011) tar upp deras studie och menar på att om ledaren vet vilka strategier som finns och hur 
dessa kan tillämpas i olika situationer kan en konflikt snabbt lösas (Kaitelidou et al., 2011). Becker-
Beck (2001) är inne på liknande spår och syftar till att social interaktion är en central faktor vid 
konflikthantering. Vidare menar Becker-Beck (2001) på att det finns olika interaktioner beroende 
på situationen konflikten berör (Becker-Beck, 2001).  

Social interaktion innefattar den sociala samvaron mellan samtliga på verksamheten, det vill 
säga att en god kommunikation ska erhållas parter emellan. Goffman (2014) menar på att 
människan är en social varelse och behöver känna tillhörighet för ett bra välmående (Goffman, 
2014). Detta kan vidare kopplas till studiens resultat som visar på att delaktighet, kommunikation, 
motivation och engagemang kan anses utgöra en slags grundpelare för att erhålla en god social 
tillvaro. Tillika skriver Backström et al. (2008) att en bra kommunikation, känsla av delaktighet och 
engagemang samt att medarbetare motiveras till en bättre arbetsinsats krävs för att en bra relation 
ska kunna existera mellan arbetsgivare och arbetstagare (Backström et al., 2008). Den sociala 
interaktionen behöver därmed vidmakthållas då den främjar välmående och välbefinnande 
(Karolinska Institutet, 2009; Kim & Yoon, 2012; Thomas et al., 2014). 

Studien visade att om medarbetarna fick vara delaktiga vid konflikthantering berodde på chef 
och situation. Det ansågs att chefen försökte hantera konflikten i viss mån. Det ansågs även att 
chefen försökte lösa konflikten så snabbt som möjligt och tillkalla högre chefer om konflikten 
eventuellt var svårlöslig. En annan situation var att chefen hade samtalat med personen som 
skapat en konflikt, men vidare åtgärder hade inte vidtagits. Detta kan kopplas till Kommunal och 
Vision (2013) rapport där det nämns att chefer har en central roll men även att ett bra ledarskap 
inte enbart ska bedrivas av chef utan även i samarbete med medarbetarna (Kommunal & Vision, 
2013). 

Medarbetarnas syn på om chefen engagerar dem vid konflikthanteringar skiljer sig beroende på 
chef. I en del fall är chefen engagerad och lyssnar på alla parter medan en del anser att deras chef 
är försvarsinriktad och ifrågasättande. Majoriteten av respondenterna ansåg att de endast 
engagerades vid en konflikthantering om chefen följde upp konflikten. De har dock APT-möten 
där alla får vara delaktiga och där chefen i somliga fall anser att åsikter ska tas upp och befintliga 
konflikter ska diskuteras. När det handlar om uppföljning av en konflikt råder det delade 
meningar om. Medarbetaren får vara delaktig om en uppföljning görs. Detta kan jämföras med 
Kilhammar (2011) som syftar till att det är väsentligt att ledarskapet tillgodoses av både 
medarbetare och av verksamhetschefer. Wolvén (2000) menar i liknelse till Kilhammar (2011) att 
medarbetarna också bär ett ansvar för att tillgodose trivseln på arbetsplatsen genom att bland 
annat kunna vidmakthålla relationer gentemot arbetskollegor men att även kunna upprätthålla 
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relationen kontra arbetsgivaren (Wolvén, 2000). 
Gällande kommunikationen mellan chef och medarbetare existerar också meningsskiljaktigheter 

då en del chefer låter alla säga sitt medan andra är partiska. I vissa fall sker inget samtal 
medarbetare emellan vilket hämmar samordningen i arbetsgruppen. Medarbetaren uppmanas att 
säga sitt i de fall där chefen vill lösa en konflikt. Även medarbetares uppfattningar kring chefens 
sätt att tillhandahålla en god kommunikation vid konflikthantering ansågs positiv och negativ av 
båda grupper. Vad de båda grupperna kännetecknade som ett bra ledarskap var egenskaper 
såsom uppmärksam och rättvis, däremot speglade inte chefens sätt att kommunicera med 
medarbetarna denna önskade syn på chefens ledarskap. Kilhammar (2011) nämner i liknelse med 
detta att ett bra ledarskap kan utveckla och framkalla ett bra medarbetarskap, men även att en god 
kommunikation mellan ledning och medarbetare är att föredra för att öka medarbetarnas 
motivation och lust till delaktighet. Även Glendinning (2001) och Kaitelidou el al. (2011) är inne på 
liknande banor genom att påvisa att tyngden av ett bra ledarskap behövs för att skapa gemenskap 
i arbetsgruppen (Glendinning, 2001; Kaitelidou et al., 2011). 

När det berör medarbetares uppfattning gällande att motiveras av chefen vid konflikthantering 
ansåg medarbetarna att de motiverades till viss del till att aktivt vilja delta i konfliktlösning. 
Chefens tillvägagångssätt i syfte att motivera medarbetarna bestod av APT- möten och 
medarbetarsamtal. Men det verkar inte finnas en motivation till att följa samma arbetsrutiner 
eftersom arbetskollegor gärna arbetar på sitt egna vis. Det ansågs även att chefen inte tog ansvar 
för konflikter inom arbetsgruppen.  

Som redovisas i figur 6 kan konstateras att ingen av deltagarna ansåg att chefen helt motiverade 
dem till att vilja vara aktiva vid konflikthantering utifrån de tre svarsalternativen stämmer helt, 
stämmer till viss del samt stämmer inte alls. Det vill säga att ingen av respondenterna valde 
alternativet stämmer helt. Tillika tar Becker-Beck (2001) upp att beteende mellan gruppmedlemmar 
kan bero på vilka ståndpunkter som existerar inom gruppen (Becker-Beck, 2001). 

Avslutande reflektioner 

Hur konflikter hanteras av närmaste chef ur medarbetares perspektiv är ett område som på senare 
tid kommit att uppmärksammas och denna studie har gjorts för att ytterligare belysa vikten av ett 
bra ledarskap för att erhålla en god social interaktion. Studien tillför inte ny kunskap utan 
bekräftar tidigare forskning inom området för att försöka tydliggöra vikten av ett bra ledarskap. 
Ett bra ledarskap i samband med en bra social interaktion är av stor betydelse för att skapa trivsel 
bland medarbetarna, genom bland annat hantering av konflikter från chefens sida. 
Sammanfattningsvis har resultatet av denna studie styrkt delar som synliggjorts i den tidigare 
forskningen.  

Hur en chefs ledarskap uppfattas av medarbetarna varierar beroende på situation, chef och 
verksamhet. På liknande vis krävs det en klar definition av vad som avser en konflikt för att chefen 
ska kunna uppmärksamma att/om det existerar ett problem. På så sätt skulle en konflikt kunna 
undvikas eller hanteras så snabbt som möjligt. Den sociala interaktionen kan därmed uppfattas 
som en ständig process som behöver tillgodoses av alla parter och inte enbart av chefen.  
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Framtida studier 

Under perioden för denna studie har frågor väckts kring varför ett medarbetarperspektiv inte 
belyses på en högre nivå i samband med ledarskap. Trots tidigare forskning som betonar att 
medarbetarens synvinkel är viktig att lyfta existerar ändå inte denna typ av forskning i större 
mängd. I samband med vad som definierar ett så kallat bra ledarskap berörs samtliga parter inom 
verksamheten, det vill säga både ledare och medarbetare. Brister inom den sociala arbetsmiljön 
kan anses vara ett resultat av en gles social interaktion mellan ledare och medarbetare men även 
inom arbetsgruppen, alltså medarbetare emellan. Vad beror då bristen på forskning kring ett 
medarbetarperspektiv på? Kan det ha att göra med rädslan att sätta sig mot sin chef?  

Något som även hade varit intressant hade varit att komplettera denna studie för att få en 
djupare förståelse. Detta hade kunnat göras genom en ny studie genom att studera 
konflikthantering utifrån chefers perspektiv. En vidarestudie hade varit intressant för att se om 
eller vad det finns för skillnad mellan chefers och medarbetares perspektiv. Utbildning inom 
ledarskap anses vara bristfällig när det gäller konflikthantering och därför är det viktigt med fler 
studier som belyser problematiken.  
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Bilaga 1 - Enkät 
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Bilaga 2 - Missiv 
 
Hej! Vi heter Förnamn Efternamn och Nän Ekman, och vi läser det beteendevetenskapliga 
programmet på Mittuniversitet i Härnösand. Vi hördes nyligen av angående ert deltagande i vårt 
självständiga arbete för kandidatexamen i pedagogik. Det gällande att svara på våra webbaserade 
enkätfrågor. 
 
Problemområdet som studien berör är ledarskapets betydelse för social arbetsmiljö på 
arbetsplatsen. Frågorna i enkäten handlar i huvudsak om konflikthantering. Anledningen till det 
är att vi tror att det är i sådan situation som ledarskapets betydelse för arbetsplatsens och 
arbetsgruppens sociala arbetsmiljö bäst kommer till uttryck. Vår förhoppning är att vi ska få bättre 
förståelse för ledarskapets betydelse för social arbetsmiljö på våra arbetsplatser, särskilt inom 
vård- och omsorg. 
 
Det är frivilligt att delta i undersökningen och du får när som helst avbryta utan att behöva 
motivera varför. Ditt svar är dock viktigt för oss och vi hoppas att du vill ställa upp. Dina svar 
kommer att sammanställas i vår studie på ett sätt att vare sig du eller din arbetsplats kan 
identifieras. All information kommer endast att användas i forskningssyfte. 
 
Om det finns något som du undrar över kan du vända dig till oss via vår e-mail som du finner 
längst ner på sidan. När vår studie är klar kommer ni även ha möjlighet att ta del av den. 
 
Tacksam för medverkande! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Förnamn Efternamn (xxx@student.miun.se) 
Nän Ekman (xxx@student.miun.se 

 


