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Abstract 

Author: Caroline Linde 

Title: We don´t have any conflicts, but... - A study of how staff in elderly care looks at 

conflicts, responsibility and prevention [translated title]  

Supervisor: Tove Harnett 

Assessor: Carina Tigervall  

 

The purpose of this study was to examine how staff in the care of the elderly define conflicts, 

who they believe is responsible for resolving conflicts and how they look at conflict 

prevention. I have used a qualitative research method and interviewed six employees in a 

nursing home in the community care in the town of Helsingborg. I have analyzed my material 

through Granérs model which defines different types of conflicts. My results showed that the 

employees could not agree on a general definition of the meaning of conflicts, however they 

all felt that it was a sensitive subject. The results showed that the employee’s views on 

responsibility were relatively equal. The employees felt that there was a hierarchy, that some 

had more responsibility than others to resolve the conflict. They thought that it was primarily 

those involved in the conflict, next the group and finally the director’s responsibility to 

resolve the conflict. However, there were some members of the staff that thought the director 

has the overall responsibility. My results showed that the employees were generally positive 

to conflict prevention efforts, but it was not easy to describe how prevention should look. The 

employees, however, gave me many proposals for what could be conflict prevention efforts, 

such as: listen, inform, update, assist and provide, open communication, be honest, take 

responsibility, be open to development, taking things seriously, working after guidelines, 

comply with directives and workplace meetings.  

 

Keywords: conflict, conflict management, work environment, elderly care  
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Abstract 

Författare: Caroline Linde 

Titel: Vi har inga konflikter, men… - En studie om hur personal inom äldreomsorg ser på 

konflikter, ansvarstagande och förebyggande insatser 

Handledare: Tove Harnett 

Examinator: Carina Tigervall 

 

Syftet med studien var att undersöka hur personal inom äldreomsorg definierar konflikter, 

vem de anser bär ansvaret för att lösa konflikter samt hur de ser på konfliktförebyggande 

insatser. Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod och intervjuat sex anställda på 

ett vårdboende inom kommunal omsorg i Helsingborg stad. Jag har analyserat mitt material 

genom Granérs modell som definierar olika typer av konflikter. Mitt resultat visar att 

personalen inte kunde enas om en allmän definition för innebörden av konflikter, dock 

upplevde personalen begreppet som laddat och känsligt. Resultatet visade att personalens syn 

på ansvarstagande var relativt lika. Personalen ansåg att det finns en turordning, det vill säga 

vem som har mer ansvar än någon annan för att lösa konflikten. Personalen ansåg att det först 

och främst var de inblandade i konflikten, sedan gruppen och sist chefens ansvar att lösa 

konflikten. Dock ansåg några att chefen har det övergripande ansvaret. Mitt resultat visar på 

att personalen generellt är positivt inställda till konfliktförebyggande insatser, men att det inte 

är helt enkelt att beskriva hur ett förebyggande arbetet ska se ut. Personalen gav dock många 

förslag till vad som kan vara konfliktförebyggande insatser, såsom: att lyssna, informera, 

uppdatera, ställa upp och ge, öppen kommunikation, vara ärlig, ta ansvar, vara öppen för att 

utvecklas, ta saker på allvar, arbeta efter riktlinjer, följa rutiner och arbetsplatsträffar.   

 

Sökord: konflikt, konflikthantering, arbetsmiljö, äldreomsorg    
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1 Förord 

Jag vill tacka alla som har hjälpt mig under arbetets gång. Ett stort tack till all personal som 

ställde upp på intervjuer och delade med sig av sina tankar kring konflikter. Jag har under 

arbetets gång lärt mig oerhört mycket och hoppas att jag kunnat ge någonting tillbaka till 

intervjupersonerna genom att aktivt ha lyssnat på deras utsagor. Jag vill även tacka min 

handledare som hjälp mig under uppsatsarbetet med synpunkter och råd. Jag hoppas även att 

ni som läser denna uppsats kan få nytta av min undersökning på er egen arbetsplats, vad det 

gäller konflikthantering och konfliktförebyggande insatser.  

 

Caroline Linde  
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2 Inledning 

2.1 Problemformulering 

Konflikter finns i många former och skepnader i vårt dagliga liv, vi stöter på dessa i hemmet 

men även på vår arbetsplats. Ingen levande varelse kan helt undvika konflikter (Svedberg 

2007). Det finns en hel del litteratur inom ämnet, men även om det skrivits mycket om 

konflikter tycks det inte finnas någon enkel och gemensam allmän definition av 

konfliktbegreppet (Larsen 2002). I dagligt tal använder vi en mängd olika synonymer till 

begreppet såsom: gräl, dispyter, tvister, motsättningar, meningsskiljaktigheter och oenigheter. 

Det finns alltid en stark subjektiv åsikt i vad som är en konflikt för den enskilde (Lennéer 

Axelson & Thylefors 1996). Själva ordet konflikt kommer från latinets conflictus som betyder 

sammanstötning (Svedberg 2007).  

 

Många hävdar att konflikter är bra och nödvändiga för problemlösning och för en positiv 

utveckling i ett team eller organisation (Larsen 2002). Men eftersom många människor ser 

konflikter som något obehagligt väljer de ofta att förtränga och vägra se dem (Maltén 1992). 

Konflikter beskrivs idag ofta som ett allvarligt problem på många arbetsplatser. I litteraturen 

beskrivs negativa konsekvenser av konflikter såsom att arbetsgrupper blir ineffektiva, 

personalen arbetar under psykisk press samt att behov av trygghet och arbetstillfredsställelse 

inte blir tillgodosett. Dessa konflikter framställs inte som en naturlig del av 

grupputvecklingen, utan istället som situationer där gruppen blivit låst i sina ”inbördes 

motsättningar” och därmed destruktiva (Granér 1994). Det skildras olika sorters konflikter i 

litteraturen, dessa konflikter beskrivs vara mer eller mindre allvarliga, från mindre oenighet 

till öppna krig. Granér (1994) menar att det finns en tendens att bara använda konflikt-

begreppet för stora eller allvarliga konflikter, begreppet innebär då nästan enbart en katastrof. 

På grund av detta finns inget ord för mindre konflikter, detta innebär en risk för att vi inte 

uppfattar dem och därmed inte heller kan hantera dem. Små och stora konflikter har samma 

karaktär, skillnaden är att stora konflikter är mer påfrestande och svårare att lösa. Dock kan 

små konflikter bli stora om de sopas under mattan och vi låtsas som att de inte finns (ibid.).  

 

”Konflikter är troligen det mest underskattade av alla orsaker 

 till minskad produktivitet för en arbetsgrupp.”  

                                                                                                       

                                                                                                       (Ahrenfelt & Berner 1992:20)  
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Tidigare forskning har beskrivit det som viktigt att alla arbetsplatser lägger vikt vid att 

förebygga att onödiga resurs- och tidskrävande känsloladdade konflikter uppstår (Larsen 

2002). Men det finns ingen riktig enighet om vad konflikter egentligen är. I denna uppsats 

kommer jag därför att analysera hur personal inom äldreomsorg definierar konflikter.  

 

De rapporter som ger en positiv bild av den svenska äldreomsorgen blir ofta undanskymd i 

massmedia. Ibland viftas de bort med kommentarer om att gamla är så tacksamma, att de inte 

vill, eller vågar, klaga. Goda exempel tenderar att beskrivas som enskilda undantag, och 

avskräckande exempel framställs gärna som information om hur äldreomsorgen fungerar i 

allmänhet (Tullberg 2006). Enligt Tullberg (2006) utgör äldreomsorgen, under senare delen 

av förra århundradet och hittills under 2000-talet, det största och mest uppmärksammande 

sociala problemet i Sverige. Detta gäller såväl verksamheten, dess organisation, dess ledning 

och de anställda (ibid.). Möten mellan människor är betydelsefulla och det gäller inte minst i 

vård- och omsorgsarbete. Det är viktigt att man som personal inom vård och omsorg ser, 

bekräftar, lyssnar till och respekterar den enskilda personen. Det krävs att man har ett verkligt 

intresse för människor och ett engagemang för sitt arbete (Blume, Karlström & Lennartsson 

2008). 

 

Flera forskare beskriver hur det i arbetslivet finns en skyldighet att etablera normer och 

hantera motsättningar för fungerande relationer, där rak kommunikation, gemensamt ansvar 

och problemlösning ses som arbetsuppgifter (Lennéer Axelson & Thylefors 1996, Svedberg 

2007). Uttryck som ”rak kommunikation” och ”gemensamt ansvar” är populära men det finns 

inget direkt svar på vad de innebär, eller inte innebär. Fina ord låter bra i teorin men utan en 

tydlig innebörd är det svårt att arbeta efter dessa. Lennéer Axelson och Thylefors (1996) samt 

Svedberg (2007) menar på att det inte är upp till var och ens vilja och lust att engagera sig i 

konflikthantering, utan detta är man helt enkelt anställd för att göra.  

 

2.1.1 Syfte 

Syftet med studien är att analysera hur personal inom äldreomsorg definierar konflikter, vem 

de anser bär ansvaret för att lösa konflikter samt hur de ser på konfliktförebyggande insatser.  
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2.1.2 Frågeställningar 

För att undersöka mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

- Hur definierar personalen konflikter? 

- Vem bär ansvaret för att lösa konflikter enligt personalen? 

- Hur ser personalen på konfliktförebyggande insatser?  

 

2.2 Begreppsförklaring 

 

Vårdboende – Även kallat särskilt boende för äldre och äldreboende. Ett boende för äldre 

människor som har ett behov av vård och omsorg dygnet runt. Här bor man i sin egen 

lägenhet men har gemensamt kök och allrum. Personal arbetar dygnet runt och enhetschefen 

har sitt kontor i byggnaden (Blume et al. 2008).  

 

Personal – I min studie benämns undersköterskorna som personal. På ett vårdboende är det 

undersköterskorna som arbetar närmast de äldre (ibid.).   
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3 Tidigare forskning  

Det finns mycket litteratur inom ämnet konflikter men begreppet tycks vara svårdefinierat 

(Svedberg 2007). Enligt Larsen (2002) löser en del författare definitionsproblemet genom att 

inte göra någon närmare konfliktdefinition, läsarens erfarenheter av konflikter tycks vara en 

tillräckligt grund att arbeta vidare på. Jag är däremot intresserad av just en konfliktdefinition 

och ämnar undersöka hur personal på ett vårdboende inom kommunal äldreomsorg definierar 

konflikter. Enligt Ahrenfelt och Berner (1992) tar alla konflikter onödig och mycket energi av 

personalen på arbetsplatsen, som leder till minskad effektivitet. Därför tycker jag att det är 

intressant att undersöka vad personalen anser är och inte är konflikter. Bland de definitioner 

som finns i litteraturen tycks Svedberg (2007) ha funnit en gemenskap som innefattar 

svårförenliga mål och intressen. Enligt Lennéer Axelson och Thylefors (1996) är vårt 

förhållande till konflikter dubbelbottnat, vi människor både undviker dem och dras nyfiket till 

dem. Det går inte att undvika konflikter, hur gärna vissa personer än må vilja detta. Konflikter 

är en del av vardagsdramatiken eftersom frihet i tanke, handling och ord existerar (ibid.).  

 

Enligt Svedberg (2007) kan en organisation förstås utifrån dess mål, uppgifter och strukturer, 

samtidigt kan den förstås som ett socialt fenomen som växer fram ur relationerna mellan 

människorna, personalen, som arbetar inom organisationen. En förändring av organisationen, 

som en omorganisering, innebär därför förändrade relationer. Ingen levande varelse kan 

undvika konflikter. Ett konfliktfritt samarbete är snarare en ouppnåelig önskan än en realitet. 

Ibland kan frånvaron av konflikter vara ett symtom på att medarbetarnas engagemang i 

verksamheten är svalt, det kan bero på åsiktsförtryck som gjort organisationen ”tyst” eller 

någon annan form av maktmissbruk (ibid.).  

 

Konflikter kan uppstå som en följd av att man i en organisation konkurrerar mer än man 

samarbetar, eller som följd av förändringar som stör eller avbryter den existerande balansen 

och leder till maktförskjutningar som stöds av vissa och motarbetas av andra (Larsen 2002). 

Enligt Larsen (2002) är konflikter bra och nödvändiga för en positiv utveckling i en 

organisation, men både för mycket och för lite konflikter är skadligt. För mycket konflikter 

stjäl energi och leder till att personalen blir för koncentrerade på dessa, för lite konflikter 

utlöser inte den nödvändiga kreativiteten (ibid.) Bestående konflikter som inte reds ut blir 

plågsamma för hela organisationen (Ahrenfelt & Berner 1992). 
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Enligt Granér (1994) är ett sätt att förstå en konflikt att försöka bena ut de olika 

delkonflikterna den består av och hur betydelsefulla dessa är i förhållande till varandra. 

Granér definierar olika typer av konflikter såsom: sakkonflikter, värderingskonflikter, 

intressemotsättningskonflikter, relationskonflikter, missuppfattningskonflikter och tillfälliga 

spänningskonflikter (ibid.). Jag kommer att diskutera Granérs modell utförligare i avsnitt 5. 

 

Larsen (2002) delar upp konflikter i kognitiva och affekta konflikter. Kognitiva konflikter, 

eller oenighetskonflikter, rör sig om yrkesmässiga eller sakliga oenigheter medan affekta 

konflikter vanligtvis är knutna till personliga förhållanden och relationer. Till skillnad från 

Larsen (2002) delar Ahrenfelt och Berner (1992) in konflikter utifrån olika perspektiv såsom: 

öppen och dold konflikt, medveten och omedveten konflikt samt konflikthierarkier. En öppen 

konflikt är erkänd av medarbetare och chef men den accepteras inte. En dold konflikt skapar 

större problem och högre kostnader, konflikten är möjligtvis dold men alla på arbetsplatsen är 

medveten om den. För någon i personalen kan en konflikt vara omedveten samtidigt som 

övrig personal är medveten om konflikten och stör sig på personen i fråga. Konflikthierarki 

betyder att när vi löst en aktuell konflikt, hamnar vi automatiskt i nästa och då oftast en 

svårare sådan (ibid.) Jag är inte intresserad av att studera konflikter utifrån olika perspektiv, 

utan jag ska istället fokusera på specifika konfliktbegrepp, detta för att analysera hur 

personalen på ett vårdboende i Helsingborg upplever och ser på konflikter.  

 

Man kan studera konflikter på olika nivåer – inom människan (intrapsykiska), mellan 

människor (interpersonella) och i struktur och organisation (systemkonflikter) (Bergengren 

2003, Lennéer Axelson & Thylefors 1996, Maltén 1992, Svedberg 2007). Jag ska fokusera 

min undersökning på den interpersonella nivån, det vill säga konflikter mellan personalen 

inom kommunal äldreomsorg, och undersöka vem de anser bär ansvaret för att lösa en 

konflikt.  

 

Maltén (1992) undersöker konflikter på arbetsplatser, detta främst inom skolan. Jag är istället 

intresserad av att undersöka konflikter enbart inom äldreomsorgen och därför valt att intervjua 

undersköterskor som arbetar på ett vårdboende inom kommunal omsorg. Mötet mellan 

människor är betydelsefullt, det krävs att personalen har ett verkligt intresse för vårdtagarna 

och ett engagemang för sitt arbete. Det är därför viktigt att personalen trivs på sin arbetsplats 

och med sina arbetskamrater (Blume et al. 2008). Larsens (2002) främsta syfte är att beskriva 

konfliktsituationer som ofta uppstår på arbetsplatser samt visa på effektiva lösningar. Jag är 



 11 

snarare intresserad av att analysera hur personalen definierar vad en konflikt är, och inte är. 

Bergengren (2003) fokuserar på olika sorters konflikter, hur vi människor reagerar i en 

konflikt samt konfliktlösning. Jag koncentrerar mig istället på konfliktförebyggande insatser, 

det vill säga handlingar innan en konflikt bryter ut och jag studerar detta genom att intervjua 

personal med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  
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4 Metod 

4.1 Metodval 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod i min uppsats då jag ansåg att 

denna metod lämpade sig bäst för mitt syfte då jag ämnade undersöka hur personal inom 

äldreomsorg beskrev situationer i sitt dagliga arbete. Detta med fokus på kvalitativa aspekter 

snarare än kvantitativa. Detta innebär att analysera personalens beskrivningar av konflikter, 

snarare än att lägga fokus vid kvantitativa mätningar av konflikters förekomst. I kvalitativ 

forskning deltar forskaren i det fält som hon studerar, genom att till exempel intervjua eller 

observera (Asper 2007). Jag var själv ett verktyg i processen som påverkade intervju-

personerna genom frågor, men även vem jag är och hur jag betedde mig påverkade personerna 

i fråga (May 2001). Jag som människa är inte neutral och opartisk, min personlighet, mina 

intressen samt tidigare erfarenheter kan påverka intervjusituationen, positivt men även 

negativt. Att jag är otroligt intresserad och fascinerad av ämnet konflikter såg jag som väldigt 

positivt, då jag var ivrig att ta del av personalens berättelser och vidga mina vyer inom 

området. Att jag är väl inläst på ämnet kan ses som en fördel men även en nackdel, då jag 

kanske redan har förutfattade meningar om olika konfliktsituationer och inte var totalt 

opartiskt i min intervjusituation.  

 

Då jag i min uppsats ämnade undersöka personalens upplevelser på ett vårdboende valde jag 

att använda mig av semistrukturerade intervjuer (ibid.). Denna metod var lämplig då jag ville 

analysera personalens tankar och känslor kring konflikter. Jag inledde mina intervjuer med en 

öppen fråga där personalen fick berätta om en vanlig dag på sin arbetsplats och jag tog sedan 

avstamp från detta tema och frågade om trivsel, relationer och konflikter. Denna typ av frågor, 

öppna men samtidigt med följdfrågor om att utveckla, berätta mer och ge exempel, har givit 

en bredd men samtidigt ett djup av känslor och tankar angående konfliktdefinition, 

ansvarstagande och konfliktförebyggande insatser (ibid.).   

 

4.2 Avgränsningar  

Jag har undersökt ämnet utifrån arbetstagarens, det vill säga äldreomsorgspersonalens, 

perspektiv. Jag har valt att inte intervjua övrig vårdpersonal i form av sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter samt sjukgymnaster, då det mestadels är undersköterskor som arbetar på 

vårdboendet samt att det är undersköterskorna som tillsammans arbetar i team på de fyra 

våningarna. Anledningen till att mina intervjupersoner till största del var kvinnor beror på att 

det är fler kvinnor än män som arbetar på vårdboendet. Jag har valt att inte göra någon 
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jämförelse utifrån kön, detta berodde delvis på det lilla urvalet, sex intervjupersoner, men 

även av anonymitetsskäl. Jag har som teori valt att använda mig av Granérs modell (1994) om 

olika typer av konflikter. Medveten om att andra forskare skapat liknande modeller, ansåg jag 

att Granérs modell lämpar sig bäst för min typ av studie. Granérs modell diskuteras utförligare 

i avsnitt 5.     

 

4.3 Urval  

Jag bestämde mig för att intervjua personalen på ett vårdboende då jag var intresserad av att 

undersöka deras tankar och känslor kring ämnet konflikter. Den dagen jag besökte boendet för 

att boka intervjuer delade jag ut mitt informationsbrev (Bilaga 1) till den personal som 

arbetade. Brevet beskriver mitt syfte med studien och hur intervjuerna ska genomföras, att alla 

medverkande är anonyma genom hela studien samt kontaktuppgifter till mig och min 

handledare för att kunna nå oss vid frågor och funderingar. Den personal, som efter att ha läst 

informationsbrevet, ville delta i min studie bokade jag in intervjuer med under de kommande 

veckorna. Jag har intervjuat sex undersköterskor på ett boende med cirka sextio anställda. 

Intervjuerna har utförts i april månad år 2010. I det stora hela är detta trots allt en mindre 

undersökning, men oavsett hur liten en undersökning är bör man alltid sträva efter att få ett så 

representativt urval som möjligt (Bell 2006). Jag har haft detta i åtanke och valt att intervjua 

både kvinnor och män, i olika åldrar som arbetat på boendet under olika lång tid. Samtliga 

personal jag intervjuat är undersköterskor och boendets fyra våningar är representerade i mitt 

urval. De som valde att ställa upp i min studie skiljer sig kanske från dem som inte ville ställa 

upp. Personal som är tystlåten och inte pratar så mycket ställde kanske inte upp, samtidigt 

ville jag ha personer som själva upplevde att de hade något att säga. Då det i nuläget sker en 

omorganisering på vårdboendet, en rotation då personal ska byta våningar, kan det finnas ett 

behov av att få prata av sig. Intervjupersonerna gav både positiva och negativa utsagor. 

Intervjupersonerna har jag tilldelat fiktiva namn:   

 

Ann:  

45 år 

Arbetet på boendet i 10 år 

 

Bella:  

30 år  

Arbetat på boendet i 5 år 
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Cajsa:  

49 år 

Arbetat på boendet i 34 år 

 

David:  

53 år 

Arbetat på boendet i 1 år 

 

Emma:  

44 år 

Arbetat på boendet i 6 år 

 

Felicia:  

56 år  

Arbetat på boendet i 11 år 

 

4.4 Tillvägagångssätt  

Jag har sökt efter litteratur till min studie i databaserna: Libris, Lovisa och Elin. Sökorden jag 

har använt mig av är på svenska: konflikt, konflikthantering, arbetsmiljö och äldreomsorg, 

och på engelska: conflict, conflict management, work environment och elderly care.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på personalens arbetsplats, detta på kontor samt i ett av 

personalrummen, med stängd dörr vid alla tillfällena. Intervjuerna utfördes enskilt och de sex 

intervjuerna tog mellan 40 minuter och 60 minuter vardera. Jag spelade in alla intervjuer på 

band och redan i informationsbrevet (Bilaga 1) berättade jag om inspelningen för att alla 

skulle vara införstådda med metoden. Jag berättade innan jag satte på bandspelaren att om 

intervjupersonerna råkade säga några namn så skulle jag inte använda dessa i min studie. Om 

de ville berätta något för mig men inte ville att det skulle spelas in kunde jag trycka på 

pausknappen samt att om de i efterhand ångrade något de sagt, som de inte ville skulle 

användas i min studie, kunde de kontakta mig. Under de sex intervjuerna jag utfört nämndes 

en del namn, men endast en person ville att jag skulle stänga av bandspelaren, detta för att hon 

inte förstod frågan. Ingen av intervjupersonerna har hört av sig angående att något de sagt inte 

får användas i min studie. Min intervjuguide (Bilaga 2) består av fjorton frågor, mestadels 

öppna men ibland något ledande. Jag har inte slaviskt följt frågorna i ordning, utan anpassat 
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dem efter intervjupersonernas berättelser, dock har jag under intervjuns gång sett till att täcka 

in alla områden som mina frågor berör.  

 

4.5 Bearbeting och analys av intervjumaterialet  

Intervjuerna har skrivits ut ordagrant, men jag har valt att inte skriva ut pauser då dessa inte 

har någon betydelse för mitt material. Dialekt och brytning framgår inte i de utskrivna 

dokumenten då jag valt att transkribera i skrivspråk och inte i talspråk, detta för att tydligare 

kunna läsa mina utskrivna intervjuer. Efter transkriberingen av de sex intervjuerna har jag 

kodat mitt material, detta innebär att jag har läst igenom texterna ett flertal gånger och sökt 

efter gemensamma, men även motsatta, mönster i form av kategorier (Asper 2007). Som 

verktyg har jag använt mig av olika färgpennor och först markerat text inom de stora 

kategorierna: konfliktdefinition, ansvarstagande och konfliktförebyggande insatser, för att 

sedan göra utförligare kodning med underrubriker inom dessa valda teman. Vid citat i 

uppsatsen har jag citerat ordagrant, dock har jag själv infogat kommatecken och punkt, jag 

ansåg inte att detta påverkade resultatet utan underlättar för läsaren då detta ökar läsbarheten. 

I citaten, när jag som intervjuare har ställt en fråga har jag valt att skriva mitt namn, Caroline, 

och när personalen har svarat på frågan har jag valt att skriva deras fiktiva namn. Jag har 

bifogat mitt informationsbrev (Bilaga 1) och min intervjuguide (Bilaga 2), det enda som 

skiljer från personalens upplaga är att jag tagit bort namnet på enhetschefen och vårdboendet.       

 

4.6 Förtjänster och begränsningar  

Det vårdboende jag valt att göra min undersökning på var också min praktikplats under en 

tidigare termin på socionomutbildningen. Jag var medveten om att detta kan ses som en 

begränsning i mitt arbete, men det urval jag har valt att intervjua är den personal som jag har 

haft minst kontakt med under min praktik. En förtjänst kan dock vara att personalen känner 

igen mig och på så vis kanske var mer avslappnade vid intervjuerna än om jag varit en totalt 

okänd person. Att jag utfört min praktik i tre månader på vårdboendet har självklart givit mig 

en bild av hur stämningen var på plats, även om det är en välfungerande arbetsplats 

uppfattade jag samtidigt att det kunde vara hög ljudnivå och stökigt klimat. Även om jag hade 

velat gå in i studien totalt objektiv var jag medveten om att jag hade en bild av arbetsplatsen i 

bakhuvudet, samtidigt enligt May (2001), är det viktigt att reflektera över att den egna bilden 

nödvändigtvis inte är någon annans uppfattning av situationen. Resultatet utgör inte en 

generalitet för hur personalen på vårdboendet upplever konflikter, ansvar och förebyggande 

insatser, utan är endast giltig för de sex intervjupersoner som deltagit i min undersökning. Jag 
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menar ändå att mitt material i viss mån kan tänkas spegla hur personalen tänker kring ämnet 

konflikter.  

 

4.7 Tillförlitlighet  

En intervjusituation kan påverkas av en rad olika faktorer och det är som intervjuare viktigt att 

vara medveten om dessa faktorer och hur dessa kan tänkas påverka undersökningens resultat, 

såsom: frågornas utformning, intervjumetod och sinnesstämning hos både forskare samt 

respondent (May 2001). Under min första intervju med Ann var jag väldigt nervös till en 

början, detta kommenterade även Ann. Detta gav mig en tankeställare, jag ville ju inte att min 

nervositet skulle påverka hennes utsaga så jag intalade mig att intervjun skulle vara givande 

och flyta på bra, vilket den lyckligtvis också gjorde. Under de kommande fem intervjuerna 

var jag mer säker på min sak, vilket säkerligen påverkade intervjupersonerna, som jag 

upplevde var avslappnade.   

 

Mina frågor var till största delen öppna, men emellanåt något ledande. Jag ville gärna att 

intervjupersonerna skulle utveckla och ge exempel på sina svar, något som var lättare för en 

del än vad det var för andra. Då jag upprepade frågorna, detta för att få en djupare förståelse, 

märkte jag att vissa intervjupersoner kände sig stressade och låste sig i sina svar. Jag löste 

detta genom att omformulera frågan och ställa den på nytt. Jag kände att jag hade svårt för att 

låta tystnaden ta vid så jag fick anstränga mig vid några tillfällen att vara just tyst och vänta ut 

svaren. Detta gav resultat, många intressanta kommentarer kom just efter en stunds tystnad. 

Att spela in intervjuer på band för att sedan transkribera dem höjer tillförlitligheten (ibid.). I 

min undersökning ville jag analysera hur personalen definierade konflikter, vem de ansåg bär 

ansvaret för att lösa konflikter samt hur de såg på konfliktförebyggande insatser. Jag 

undersökte mitt syfte genom semistrukturerade intervjuer och de sex intervjuerna jag utfört 

har varit givande och resulterat i tankar och känslor kring konfliktdefinition, ansvar och 

förebyggande insatser. Jag anser därför att min undersökning, med stor sannolikhet, har hög 

validitet.  

 

4.8 Etiska överväganden  

Enligt May (2001) är det av stor vikt att inta ett etiskt förhållningssätt för att skydda 

intervjupersonerna i sin undersökning. Jag anser att detta är uppfyllt i min studie då största 

möjliga anonymitet har eftersträvats genom hela arbetet. Intervjuerna har varit frivilliga och 

intervjupersonerna har när som helst kunnat avbryta sin medverkan. Jag har även informerat 
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om studiens syfte och undersökningens upplägg. Intervjupersonerna har jag tilldelat fiktiva 

namn: Ann, Bella, Cajsa, David, Emma och Felicia. Jag har valt att inte namnge enhetschefen 

och vårdboendet där undersökningen utförts för största möjliga anonymitet. Jag har dock 

angett att Helsingborg är staden jag utfört min studie i. Detta för att kunna använda stadens 

personalpolicy och på ett korrekt sätt kunna ange källan. Eftersom det totalt finns nitton 

vårdboende i Helsingborg anser jag att källan inte röjer anonymiteten för vårdboendet.  
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5 Teori  

Mitt teoretiska ramverk är tidigare forskning om konflikter och jag har valt att använda mig 

av Granérs modell (1994). Rolf Granér är legitimerad psykolog och lärare med mångårig 

erfarenhet av utbildning och handledning av olika typer av grupper. Enligt Granér uppstår en 

konflikt när det finns olika åsikter, attityder, känslor, behov eller handlingar som inte går att 

förena utan strider mot varandra. En konflikt kan vara renodlad, då gäller den en sak och 

ingenting annat. Men en konflikt kan samtidigt innehålla en rad olika konflikter som är 

sammanflätade. Ett sätt att förstå konflikter är att synliggöra de olika delkonflikter den består 

av och undersöka hur betydelsefulla dessa är i förhållande till varandra. Vår förståelse för 

konflikten ökar och vi kan lättare bearbeta den. Olika konflikttyper kräver olika 

konflikthanteringsstrategier (ibid.). 

 

Modellen som Rolf Granér (1994) utarbetat används som ett verktyg på mitt empiriska 

material för att skapa en förståelse av personalens sätt att definiera konflikter och i vilken 

utsträckning deras definitioner passar in, eller inte, i Granérs modell. Granér beskriver 

följande konfliktbegrepp: sakkonflikter, värderingskonflikter, intressemotsättningskonflikter, 

relationskonflikter, missuppfattningskonflikter och tillfälliga spänningskonflikter (ibid.). 

Granérs modell används inte som facit för vad en konflikt är eller inte är, utan för att 

analysera personalens definition av konflikter samt deras beskrivningar av ansvar och 

konfliktförebyggande insatser. En nackdel med Granérs modell kan vara att ordet ”bagatell” 

inom tillfälliga spänningskonflikter inte är definierat vilket innebär att detta begrepp kan 

innefatta väldigt lite, eller väldigt mycket.  

 

5.1 Teoretiska begrepp  

Enligt Granér (1994) finns konflikter i grupp på arbetsplatser världen över och påverkar 

arbetsuppgifter och arbetsmiljön. Granérs modell beskriver sex typer av konflikter i grupp: 

 

Sakkonflikter : innefattar olika ståndpunkter på hur man ska värdera teori, fakta eller en 

händelse. Men även handlingsstrategier som kan ta sig uttryck i hur man ska bete sig i en viss 

situation eller hur man ska lösa ett visst problem.  

 

Värderingskonflikter : handlar om olikheter i personliga uppfattningar där det inte finns ett 

givet svar. Det kan te sig i vad som är finast, godast eller bäst, även inom starka ämnen som 

exempelvis religion. 
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Intressemotsättningskonflikter: berör hur något ska fördelas. Det kan finnas en begränsad 

del av något som alla inblandade vill ha, det går därmed inte att tillgodose alls behov. Det kan 

handla om lön, semester, arbetsuppgifter, makt och status. Det kännetecknas av att det inte 

finns någon som har självklar rätt till det som konflikten gäller.  

 

Relationskonflikter : innebär att personer har svårt för att komma överens. Någon kan känna 

irritation, ilska eller rädsla över en annan person eller dennes beteende.  

 

Missuppfattningskonflikter : innefattar missuppfattning och feltolkning av vad den andra vill 

förmedla men kan även handla om att de inblandades ståndpunkter bygger på felaktig 

information. Denna konflikttyp kallas även för falsk konflikt, detta på grund av att det inte 

finns någon saklig grund för konflikten eller att den huvudsakliga orsaken är en annan än den 

som de inblandade upplever. 

 

Tillfälliga spänningskonflikter : ses som många av vardagens småkonflikter, ett gräl om en 

bagatell. Även detta är en falsk konflikt.  

 

Om gruppen utsätts för problem som beror på en dåligt fungerande organisation sker detta 

utanför gruppens kontroll, exempel på detta kan vara organisationsförändringar eller 

motstridiga beslut från chefen. Om inte gruppen inser att detta beror på organisationen kan det 

istället leda till att gruppen lastar sig själv med detta misslyckande och börjar anklaga 

varandra. Enligt Granér kan inte konflikter som har sin grund utanför gruppens kontroll lösas 

inom gruppen dock kan personalen försöka göra sig medveten om de yttre påfrestningarna 

och undvika att låta pressen övergå i interna konflikter (ibid.).  
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6 Resultat och analys 

Personalen i min studie hade många intressanta tankar och funderingar kring ämnet konflikter 

och de sex intervjuerna gav mig en bild av hur personalen på ett vårdboende inom kommunal 

äldreomsorg i Helsingborg ser på konfliktdefinition, ansvarstagande och konflikt-

förebyggande insatser. Jag har delat upp analysen i tre underrubriker, en för vardera 

frågeställning.  

 

6.1 Personalens konfliktdefinition 

Intervjupersonerna nämner många ord som skulle kunna liknas vid konflikter såsom: gräl, 

bråk, tjafs, skitsnack och mobbing. Det finns dock blandade åsikter om vad en konflikt är, vad 

en konflikt inte är samt vad som inte går att definiera. Det någon i personalen anser är en 

konflikt anser någon annan i personalen inte är en konflikt. Bråk och tjafs är termer som tre ur 

personalen anser är konflikter: 

 

Caroline: Om det då uppstår en konflikt på er våning, vem anser du har ansvar för att lösa 

denna konflikt? 

Bella: Om två personer bråkar så ska de ta ansvar, och sen om det inte går då tycker jag att 

de ska prata. 

 

När jag ställer en fråga om konflikter, tycks Bella å ena sidan utgår från att det handlar om 

bråk. Bella menade å andra sidan att tjafs inte är en konflikt, vilket en annan av 

intervjupersonerna gör:  

 

Felicia: Småtjafs och så det har inte chefen med att göra, att jag inte har fyllt på blöjor inne 

hos en vårdtagare så har inte chefen med detta att göra, utan det är när det är konflikter 

som inte går att lösa. 

 

Enligt Felicia är tjafs en konflikt, det spelar ingen roll om det är ett litet tjafs med få 

inblandade eller om det är ett större tjafs med ett flertal inblandade. Ann anser att tjafs inte är 

en konflikt och att det inte går att definiera begreppet bråk: 
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Ann: Ja men, alltså, alltid lite tjafs alltså, vi är ju ett gäng tjejer så enkelt är det ju, mm lite 

tjafs är det väl alltid, men inte som innan då folk gick och mådde dåligt och så. Utan det är 

ju borta. 

Caroline: Ingen som du vet om som går och mår dåligt på din avdelning nu? 

Ann: Jo, men det är inte på grund av att, alltså, vi har någon konflikt i gruppen utan det är 

nog den här omorganiseringen som ska hända nu. Att det kanske är någon som inte tycker 

att det är så rolig, som mår dåligt. 

                                                            

I sin utsaga lyfter Ann in en könsaspekt för att förklara vad hon menar kan vara orsaken till att 

det tjafsas på avdelningen när hon säger att ”vi är ju ett gäng tjejer så enkelt är det ju”. Den 

svenska arbetsmarknaden, inklusive den kommunala, är tydligt könssegregerad. Män och 

kvinnor är skilda åt vad det gäller arbetsplatser, arbetsuppgifter och värdering av det arbete 

som utförs. Flera forskare menar att arbetsdelningen och organiseringen av lönearbetet idag är 

det starkaste instrumenten för att återskapa och bevara föreställningarna om maskulinitet och 

femininitet och därmed också den genusordning som råder (Tullberg 2006). 

 

Detta skiljer sig ganska markant från Granérs sätt (1994) att beskriva konflikter som något 

som grundas på exempelvis skilda värderingar eller missförstånd. Tjafs och skitsnack är ett 

vanlig förekommande begrepp i intervjupersonernas svar. På frågor om konflikter svarar 

personalen ofta att det inte förekommer så mycket konflikter, men att det förekommer en del 

tjafs. Både tjafs och skitsnack tycks vara mindre laddade begrepp än konflikter, även om en 

del av intervjupersonerna anser att tjafs är något odefinierbart. 

 

Då Emma nämner ordet mobbing handlar detta om att en ur personalen skulle ha mobbat en 

annan ur personalen genom att höja rösten ett antal gånger åt personen i fråga. Emma 

definierar aldrig ordet mobbing men enligt Granérs modell (1994) är mobbing en sakkonflikt, 

detta beroende på att mobbingen Emma talar om skulle ha berott på arbetsmässiga saker. 

Enligt teorin kan det uppstå en konflikt då det handlar om hur man ska bete sig i en viss 

situation, exempelvis i en arbetsuppgiftsrelaterad sådan (ibid.).  

 

Majoriteten av personalen nämner ord som de i ena stunden bekräftar är en konflikt och i 

nästa stund menar att det inte är en konflikt. Cajsa berättar att bland personalen på våningen är 

det en del som tar mer ansvar gällande arbetsuppgifter än vad andra gör:  
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Cajsa: Det är ju också olika hur man är som person. En del tar mer ansvar, och en del gör 

det inte va, men jag tror också att man kompletterar varandra, så det löser sig oftast av sig 

själv faktiskt. 

Caroline: Kan det aldrig bli ett problem? 

Cajsa: Det kan det bli. 

                                            

Cajsa tror att personalen kompletterar varandra och säger att relaterade situationer brukar lösa 

sig av sig själv. Samtidigt säger hon att detta i sig kan bli en konflikt för vissa på våningen 

även om det inte blir det för henne. Cajsa tror att anledningen till att detta uppstår är att 

personalen på våningen är dåliga på att ventilera vad de verkligen tycker och tänker. Enligt 

Granérs modell (1994) innefattar det Cajsa berättar om en intressemotsättningskonflikt, detta 

beroende på att den berör hur någonting ska fördelas, i detta fall ansvaret för arbetsuppgifter.  

 

Ann berättar att för henne kan skitsnack bli en konflikt, men behöver inte bli det, utan det är 

helt beroende på vad skitsnacket handlar om: 

 

Caroline: Konflikt är när alla är inblandade, tycker du, på våningen? 

Ann: Ja och det har gått lång tid och ingenting, alltså för många gånger kan det rinna ut i 

sanden, men när det inte ens gör det och folk mår dåligt. I och för sig kan det ju bli en 

konflikt mellan två stycken om man inte är överens om saker och mår dåligt, det kan i och 

för sig också bli en konflikt, jag har lite svårt att förklara det där faktiskt.  

         

I intervjun diskuterar Ann gränsdragningar för vad som betraktas som skitsnack och 

konflikter. Om personalen påverkas negativt och om det är mycket skitsnack beskriver Ann 

det som en konflikt. Hon menar att när det endast är lite snack och om ingen personal yttrar 

sig, mår dåligt eller påverkas i arbetet innefattar detta ingen konflikt. Om däremot personal 

börjar må dåligt, det spelar ingen roll om det är ett fåtal personal eller hela gruppen, så har det 

nu enligt Ann uppstått en konflikt. Begreppet skitsnack är det flera av personalen som berättar 

om, några säger att det inte är konflikter, andra att det kan leda till konflikter: 

 

Cajsa: Ja då kan man undra om vi har för lite att göra, och vi som säger att vi har så mycket 

att göra, jag tror aldrig att man kan komma ifrån det där med skitsnack, det hör till på något 

sätt, det är inte något så som skulle såra någon annan, det är som att du och jag skulle säga, 

såg du vilken klänning hon hade, såg du som hon såg ut, den typen, inget större allvar.  
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Cajsa säger att hon inte skulle ta illa upp om någon ur personalen pratade om henne, hon 

säger att hon inte ens tror att övrig personal pratar om henne då hon inte är där. Cajsa drar en 

annan gräns än Ann, hon säger att någon annan kanske kan ta illa upp men att detta ändå inte 

är en konflikt. Cajsa säger sig inte veta vad själva orsaken till skitsnack är, men det tror annan 

personal sig veta: 

 

Ann: Ja men det är vi alltså, vi tycker om att prata, prata en massa, sen behöver det ju alltid 

inte bara vara skit, men ja, det kan vara allt möjligt. 

 

Ann berättar att det pratas mycket skitsnack på grund av att det arbetar många kvinnor på 

boendet, med ordet ”vi” i citatet menar hon ”vi kvinnor”. Även Felicia nämner detta då hon 

säger att det är ett kvinnoyrke och därför pratas det:  

 

Caroline: Är det mycket skitsnack på våningen? 

Felicia: Absolut, det är ett kvinnoyrke. 

Caroline: Så då blir det skitsnack eller vad menar du?  

Felicia: Ja, det har det alltid varit inom mina 37 år inom vården.  

 

Enligt Granérs modell (1994) skulle skitsnack kunna vara en värderingskonflikt, då denna 

innefattar olikheter bland personliga uppfattningar där det inte finns ett givet svar. Det kan 

vara vad som är finast, som exemplet Cajsa berättar om med klänningen, att någon tyckte att 

den var ful och därför pratade skit.  

 

Intervjupersonerna tycks ha lättare för att prata om vad som kan orsaka konflikter än att 

definiera begreppet. Dock enligt Granérs modell (1994) är dessa orsaker konflikter. Att 

personalen gör på olika vis, till exempel inte följer handlingsplanen, berättade personalen är 

en orsak till konflikter. Granér säger istället att detta redan är en konflikt, en sakkonflikt. Att 

inte komma överens berättar personalen är en orsak till konflikter, Granér kallar detta för en 

värderingskonflikt men det kan även vara en relationskonflikt. Orättvisa pratar några i 

personalen om som en orsak till konflikter, enligt Granér är detta en intressemotsättnings-

konflikt. ”Missuppfattning kan leda till konflikter”, sa personalen, en missuppfattnings-

konflikt enligt Granérs teori. ”Lite tjafs förekommer alltid”, sa några i personalen, men 

berättar att detta inte är så farligt, men enligt Granérs modell är detta en konflikt, en tillfällig 
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spänningskonflikt. Så det intervjupersonerna säger är orsaker till en konflikt, är enligt Granérs 

modell redan en konflikt (ibid.). 

 

Närliggande begrepp till konflikter såsom: tjafs, bråk och skitsnack tycks även dessa sakna en 

enhetlig definition bland personalen. Att säga att ”vi har inga konflikter men” är enligt Hewitt 

och Stokes (1975) ”disclaimers”, en taktik för att tona ned förgående uttryck. Emma berättar 

för mig under sin intervju att det finns en i personalen som arbetar på samma våning som hon 

själv, som hon ibland kan ”störa sig på”. Emma anser att den andra personen inte tar sitt 

ansvar och inte utför sina arbetsuppgifter till fullo. Jag frågar Emma om detta någon gång kan 

leda till en konflikt: 

  

Caroline: Har det då uppstått en konflikt mellan er? 

Emma: Nej, alltså vi trivs jättebra ihop alltså, men jag blir lite irriterad på henne ibland. 

 

Emma anser att det inte uppstår en konflikt, men att hon kan bli irriterad på den andra 

personen då hon inte tar sitt ansvar. Enligt Emma är konflikt något större, inte något litet som 

en irritation. Detta är då en ”disclaimer” enligt Hewitt och Stokes (1975).  

 

Missförstånd, personkemi, orättvisa och kommunikationsbrist kan orsaka konflikter enligt 

personalen. Intervjupersonerna säger även att inte ta ansvar, inte visa hänsyn, inte komma 

överens, att ha olika arbetssätt och skilda åsikter kan leda till konflikter mellan personalen. 

Bella berättar om en händelse då en ordinarie personal och en vikarie missförstod varandra på 

grund av språket, att personerna egentligen menade samma sak men missuppfattade varandra 

på grund av det verbala språket: 

 

     Bella: De kanske uppfattar på olika sätt men de menar samma sak, på grund av språket.  

 

Enligt Granérs modell (1994) uppstår en missuppfattningskonflikt vid feltolkning av vad 

någon annan vill förmedla eller att de inblandades fakta bygger på felaktig information. 

 

Hälften av personalen berättar att det ibland inte fungerade med arbetskamraterna, två ur 

personalen yttrade att man inte kan ”älska alla”, att man trivs bättre med vissa än vad man gör 

med andra: 
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Bella: Samtidigt måste man finna en balans, man måste skilja mellan privatliv och arbete, 

jag menar de ska inte lida bara för att jag inte tycker om dig, måste ha någon kontroll över 

sitt humör. Alltså vi jobbar med människor, vi måste se till att det fungerar, det tycker jag.  

 

Bella uttrycker vad Lennéer Axelson och Thylefors (1996) skriver om, att på arbetsplatsen 

försöka fokusera uppmärksamheten på arbetsrelaterade motsättningar, samtidigt dock inte 

blunda för betydelsen av känslomässiga relationskonflikter. Enligt Granér (1994) är detta en 

relationskonflikt som innefattar att personer har svårt för att komma överens. Bella säger att 

det är viktigt att finna en balans, och att bara för att hon inte kan komma överens med någon 

ur personalen ska inte detta gå ut över någon annan, framförallt inte över vårdtagarna.   

Sammantaget berättar personalen för mig om olika typer av konflikter. Granérs modell (1994) 

innefattar sex typer av konflikter, såsom: sakkonflikter, värderingskonflikter, intresse-

motsättningskonflikter, relationskonflikter, missuppfattningskonflikter och tillfälliga spän-

ningskonflikter. Personalen jag intervjuat pratar om alla dessa konflikter. Mest pratar de om 

sakkonflikter, sedan om värderingskonflikter och relationskonflikter. Minst pratar de om 

intressekonflikter och tillfälliga spänningskonflikter. Missuppfattningskonflikter berörs under 

intervjuerna, inte mycket men inte heller lite. 

 

6.2 Ansvarstagande 

Ansvar är ett begrepp som kommer till uttryck i Arbetsmiljölagen (3 kap. 2a § 1 st. AML) och 

arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som anger att 

arbetsgivaren har en skyldighet att bedriva planmässigt arbetsmiljöarbete. Att lösa konflikter 

kan beskrivas som en del i arbetsmiljöarbetet. I Helsingborg stad, där jag utfört min studie, 

finns en gemensam policy, i denna beskrivs att staden ska verka för goda arbetsmiljöer där 

medarbetarna är delaktiga och känner stor trygghet, arbetsglädje och öppenhet (Helsingborg 

stad 2008). Jag ska inte analysera policydiskursen om ansvar och arbetsmiljö utan jag ska 

studera hur personalen pratar om begreppet ansvar i relation till konflikter. Enligt Granérs 

modell (1994) har chefen ett ledningsansvar. Detta ansvar innebär att göra mål begripliga för 

personalen, motivera och samordna samt hantera konflikter. Personalen har väldigt lika tankar 

och funderingar då det gällde vem som bär ansvaret för att lösa konflikter. Majoriteten av 

intervjupersonerna säger att personerna som har en konflikt har störst ansvar att lösa 

konflikten:  
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Caroline: Vem har störst ansvar för att lösa konflikten? 

David: Jag tycker att största ansvaret har bara de två, framförallt de två. 

 

David säger att de som har en konflikt har störst ansvar för att lösa denna. Om inte de 

inblandade klarar av att lösa konflikten själva, säger majoriteten av intervjupersonerna att 

gruppen har ett ansvar att hjälpa till:  

 

Cajsa: Om vi inte kan lösa det själv, men det kan man kanske, för är det en mindre grej så 

kan man ju börja, vi sätter oss ner i gruppen allihop och så försöker vi lösa detta si och så. 

 

Cajsa tycker att det är viktigt som arbetskamrater att hjälpa varandra, att finnas som stöd är en 

självklarhet enligt henne. Sist i turordningen säger majoriteten av personalen att det är chefen 

som har ansvaret för att lösa konflikten: 

 

Ann: Vi har ju större, alltså, vi som grupp har ju större ansvar för, jag menar, får inte 

chefen reda på det så kan hon ju inte hjälpa oss.  

 

Ann säger att om inte gruppen kan lösa konflikten måste de informera chefen så att hon kan 

hjälpa dem. Hon berättar att en konflikt går ut över hela gruppen och alla kan må dåligt över 

en konflikt som egentligen bara innefattar två av personalen. Även om ansvarstagandet i 

denna turordning, först de inblandade, sen gruppen och sist chefen, är en gemensam åsikt, 

säger två intervjupersoner, en av dessa är Felicia, att chefen fortfarande har det övergripande 

ansvaret:  

 

Felicia: Hon har det yttersta ansvaret när det gäller.  

 

Felicia säger att chefen har ett övergripande ansvar att lösa konflikterna på vårdboendet, att 

det är hennes uppgift som chef. Granér (1994) säger att om gruppen utsätts för problem som 

beror på att organisationen inte fungerar är detta utanför gruppens kontroll, och då kan heller 

inte gruppen lösa problemet, detta blir då chefens ansvar. Om inte chefen visar på att 

problemet beror på organisationen samt löser problemet, kan detta leda till att gruppen skyller 

misslyckandet på varandra, vilket leder till konflikter (ibid.).  
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Enligt Granér (1994) finns det normalitetsnormer, dessa uttrycker vad som betraktas som 

normalt beteende i gruppen. Granér talar även om förbudsnormer, dessa anger var gränsen för 

det tillåtna beteendet går. Idealnormer är en tredje typ av norm, dessa beskriver beteenden 

som är önskvärda, och kan handla om beteende i en arbetsroll, i relation till arbetskamrater 

eller för hur verksamheten ska fungera (ibid.). Den ansvarsordningen som intervjupersonerna 

talar om kan ses som en normalitetsnorm, att det är såhär det ser ut på våningarna idag. 

Samtidigt kan det finnas en idealnorm som säger att mycket skulle kunna fungera ännu bättre. 

Om någon ur personalen på våningarna inte följer någon utav dessa två normer, och går helt 

emot strömmens beteende, skulle detta kunna ses som en förbudsnorm.  

 

Intervjupersonerna är överens om att personalen själva har ett ansvar att informera chefen om 

det finns en konflikt på våningen. Men det finns blandade åsikter om det är de som är 

inblandade i konflikten som ska berätta eller om det är gruppen som ska ta ansvar och 

informera chefen:  

 

Caroline: Är det upp till de som bråkar då, att berätta för chefen att det finns en konflikt?  

Bella: Det gör de själva. 

 

Bella anser att det är upp till de som är inblandade i en konflikt att informera chefen. Detta 

skiljer sig från Anns utsaga, som säger att eftersom hela gruppen drabbas är det upp till 

gruppen att informera chefen. Emma delar Bellas uppfattning, men också Anns:      

 

Emma: Det är ju mest den som mår sämst av det eller så får ju gruppen. 

 

Emma säger att de som har en konflikt ska be om hjälp hos chefen, samtidigt säger hon att 

även gruppen kan vara de som informerar chefen. Emma anser, precis som Ann, att en 

konflikt går ut över hela gruppen och på grund av detta har gruppen ett ansvar att hjälpa till 

och lösa situationen. Enligt Emma kan en konflikt som inte får ett slut gå ut över vårdtagarna, 

ett ännu större skäl, enligt henne, till att gruppen har ett ansvar att berätta om konflikten för 

chefen. Cajsa anser att ansvaret vilar på hela personalen:  

 

Caroline: Men har ni då ett ansvar att berätta för henne? 

Cajsa: Ja det har vi ju, för hur ska hon annars kunna hjälpa oss?  
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Cajsa däremot tycker att det är hela personalens ansvar att informera chefen om en pågående 

konflikt på våningen. Om chefen får känning av en konflikt på en våning, om hon hör eller ser 

något, så anser personalen att det är hennes ansvar som chef att ta tag i konflikten. 

Intervjupersonerna tycker att chefen ska gå upp på våningen och prata med personalen, fråga 

hur de mår och om de vill ha hjälp att lösa konflikten:  

 

Ann: Hon ska komma och fråga, alltså hur vi mår och hur det går, vad som har utlöst det 

och så.  

 

Ann tycker att det är viktigt att chefen tar sitt ansvar och går upp på våningen och frågar om 

hon kan hjälpa till. Om personalen säger att det inte finns en konflikt eller att de inte vill ha 

någon hjälp, tycker Cajsa inte att chefens ansvar försvinner:  

 

Caroline: Släpper hennes ansvar då, om ni säger att ni inte vill ha hjälp? 

Cajsa: Nej, det tycker jag inte, men hon behöver ju inte, hon kan ju nästan inte tränga sig 

på, om vi säger att vi inte har någon konflikt, då får hon ju ligga lite lågt, men ändå ha det 

lite under bevakning. Hur går det egentligen där uppe, man kan ju skapa sig en rätt bra bild 

om man kommer upp där lite då och då, och som sagt så har vi en öppen relation till 

chefen. Så det hade inte varit något problem. 

                                                                             

Cajsa beskriver chefens agerande som en balansakt där chefen å ena sidan ska ha personalen 

under bevakning, men samtidigt inte tränga sig på, utan ligga lite lågt. Cajsa anser att chefen 

fortfarande har det övergripande ansvaret för att lösa konflikten. Om någon inte tar sitt ansvar, 

exempelvis om chefen skulle släppa en konflikt för att personalen säger att de inte vill ha 

hjälp, skulle detta enligt personalens ansvarssyn kunna leda till vad Granér (1994) kallar för 

en sakkonflikt. Denna konflikt innefattar hur man ska bete sig i en viss situation eller hur man 

ska lösa ett visst problem (ibid.). Eftersom personalen anser att chefen har ett ansvar, det 

yttersta enligt vissa, kan en konflikt uppstå om inte chefen tar sitt ansvar och hjälper till att 

lösa konflikten. Enligt Cajsa släpper inte chefens ansvar bara för att gruppen inte känner sig 

mogen just då för att ta tag i situationen, utan hon säger att chefen har ett ansvar tills 

konflikten är löst.      
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6.2.1 Hur personalen hanterar konflikter 

Jag frågar personalen vad de gör om dem själva är inblandad i en konflikt, om de säger ifrån 

eller om de blundar för situationen. Hälften sa att de undvek konflikter, att de inte ville lägga 

sig i: 

 

Caroline: Om det uppstår en konflikt på er våning, vad gör du då? 

Emma: Eh, alltså jag, jag säger egentligen inte så mycket utan, prata av er, så att, in genom 

ena örat och ut genom andra. 

 

Emma säger att hon helst undviker konflikter och tycker att bråk är det värsta som finns. Även 

Cajsa beskriver att hon undviker konflikter och ”biter ihop”, i synnerhet om man har en privat 

relation med kollegorna: 

 

Caroline: Kan det vara negativt med att ni känner varandra så bra?  

Cajsa: Ja det kan det ju vara, det kan de, för då tappar vi ju många grejor på vägen och sen 

då som du säger konflikt, i och med att vi känner varandra så väl så är det mycket svårt att 

ta upp något med min kollega som jag sen ska umgås med i eftermiddag. Jättesvårt. Jag 

hade nog, jag vet inte riktigt, det har ju hänt, och då biter man ihop. 

                                                                                                             

Vid en konflikt beter sig Cajsa annorlunda emot den andra parten beroende på om de umgås 

privat eller ”endast” är arbetskamrater. Senare under intervjun säger Cajsa att om hon arbetar 

med en person som hon inte umgås med privat, har hon lättare för att säga ifrån vid en 

konflikt. Andra hälften berättar att de står upp för sig själv och säger ifrån: 

 

Ann: Om jag hade kommit in till en vårdtagare och hon eller han sagt att ”nu var hon här 

inne och ja typ kränkte ditt arbete” då hade jag nog gått och sagt, men inte då vårdtagaren 

hörde det. Ja, så mycket rak i ryggen är jag. 

 

Ann berättar att förr hade hon svårt för att säga ifrån vid en konflikt, men att hon nu har blivit 

mycket bättre. David tycker att man ska stå upp för sig själv i en konflikt och har ett eget litet 

knep för att lösa detta: 
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David: Man måste försöka, men det beror på personer, om det var en riktigt het, och hon 

eller han var mycket aggressiv eller irriterad, då tycker jag att det är bättre att vara tyst och 

släppa det precis under den här tiden. Sen där efter om någon timme eller dagen efter kan 

det vara lugnare, det är så ibland, vi är människor, så ops så kokar dem, men man kan kolla 

efter, att prata då med dem, säga vad man tycker. 

 

David berättar om en konflikt då en i personalen missat att ge en vårdtagare sin medicin. Han 

hade frågat henne om hon hade delat ut medicin, men fick undvikande svar och upptäckte 

senare att vårdtagaren inte fått sin medicin. Han blev väldigt upprörd och säger att 

medicinmissar ser han väldigt allvarligt på. Enligt Granér (1994) är detta en sakkonflikt, 

konflikten innefattar hur man ska bete sig i vissa situationer, och som undersköterska på ett 

vårdboende är en av arbetsuppgifterna att dela ut medicin till vårdtagarna. En konflikt uppstod 

men det mest väsentliga var vårdtagarnas hälsa, som tur var inte påverkades av medicin-

missen.      

 

Jag frågar intervjupersonerna vad de gör om de hör eller ser en konflikt, men som de själva 

inte är inblandade i. Hälften berättar att de inte vill lägga sig i andras konflikter: 

 

Bella: Ibland så stänger jag dörren för jag orkar inte. 

 

Om en konflikt uppstår mellan personalen på våningen säger Bella att hon ibland stänger 

dörren. Detta är hennes sätt att slippa höra på, samtidigt kunna fokusera på sitt arbete med 

vårdtagarna.  

 

Andra hälften av intervjupersonerna berättar att det är viktigt att hjälpa till vid en konflikt. 

David tycker att det är viktigt att inte vara tyst, samtidigt inte välja sida: 

 

David: Jag tycker att det är jätteviktigt att man inte är tyst, jag gillar inte det, ibland händer 

det att folk är tysta. Ja till exempel, du har en konflikt med x och jag är här, jag accepterar 

inte att när vi är ensamma att det snackas om varandra, att jag väljer bådas sida inför dem.  

 

David tycker inte att man ska välja sida vid en konflikt mellan andra i personalen, han säger 

att man inte ska bli sämre själv utan istället hjälpa till. Ann säger att hon helst inte vill lägga 

sig i andras konflikter: 
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Ann: Gå och prata antingen med chefen eller ja, det får hända någonting.  

 

Samtidigt säger Ann att hon inte vill se sina arbetskamrater gå och må dåligt, och om de själv 

inte kan reda ut situationen tycker hon att de ska gå till chefen och få hjälp med att lösa 

konflikten. Eftersom det finns en oenighet om man ska säga ifrån vid en konflikt eller inte, 

vare sig man själv är inblandad eller står utanför, kan detta skapa konflikter. Enligt Granér 

(1994) kan detta leda till en sakkonflikt eftersom personalen har olika åsikter angående hur 

man ska bete sig i en viss situation, i detta fall en konfliktsituation.  

 

6.3 Konfliktförebyggande insatser 

Granér (1994) skriver inte om konfliktförebyggande insatser i sin teori, utan fokuserar istället 

på konflikthanteringsstrategier, det vill säga sätt att lösa och hantera konflikter på. En möjlig 

lösning är att läsaren själv får tolka vad som kan vara förebyggande insatser. Jag har dock 

försökt att lösa detta genom att ”gå bakvägen” på Granérs modell (1994), det vill säga tänka 

på vad som kan framkalla dessa typer av konflikter, och på så sätt skapa en egen tolkning av 

konfliktförebyggande insatser baserat på Granérs modell om olika typer av konflikter.  

 

I policyn för Helsingborg stad kan även konfliktförebyggande arbete beskrivas som en del i 

arbetsmiljöarbetet (Helsingborg stad 2008). Majoriteten av intervjupersonerna är väldigt 

positiva till konfliktförebyggande insatser:  

 

Caroline: Ser du det som något positivt? 

Cajsa: Ja det gör jag ju, det är viktigt att alla ska må bra på sin arbetsplats. 

 

Cajsa tycker att det är viktigt att förebygga konflikten i den utsträckning det går. Hon är mån 

om personalen på våningen och vill inte att någon ska må dåligt på sin arbetsplats. Även 

David tycker att det är bra med konfliktförebyggande insatser:  

 

Caroline: Tycker du att det är bra om man kan förebygga? 

David: Eh, naturligtvis. Men hur kan man det? 

 

David är positivt inställd, men är lite osäker på hur man ska kunna förebygga konflikter. Två 

av intervjupersoner berättar att de tyckte att det är svårt att förebygga konflikter, en anser att 

det inte går att förebygga: 
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Felicia: Jag tror inte att det går att förebygga.  

 

Felicia säger att konflikter bara dyker upp, det kan vara från minsta bagatell till större 

sammandrabbningar, och att det därför inte går att förebygga. Andra beskriver att det går att 

förebygga konflikter, även om det är svårt: 

 

Ann: Förebygga konflikter? Det är svårt.  

 

Ann tycker att det är bra om man kan förebygga konflikter, men anser att det är svårt, hon 

säger att man aldrig kan veta då en konflikt ska dyka upp och därför är det svårt att förebygga 

för just denna konflikt. Även Bella tycker att det är svårt att förebygga:  

 

Bella: Ja, alltså det blir svårt att förebygga. Men om man har riktlinjer eller rutiner som 

följs då tycker jag att det är ett bra sätt.  

 

Bella säger att det är svårt att förebygga konflikter, samtidigt kommer hon direkt med två 

förslag på förebyggande insatser, att ha riktlinjer i arbetet och att följa rutiner. Även de andra 

intervjupersonerna har förslag på konfliktförebyggande insatser såsom: att lyssna, informera, 

uppdatera, ställa upp och ge, öppen kommunikation, vara ärlig, ta ansvar, vara öppen för att 

utvecklas och ta saker på allvar. Bella tycker att en förebyggande insats är att personalen tar 

saker och ting på allvar: 

 

Bella: Man måste ta på allvar, vissa saker, jag märker att vissa människor tror att de kan 

allt, men det kan de inte, alla kan utvecklas, måste vara öppna för detta.   

 

Bella säger att man måste vara villig att utvecklas på sitt arbete, hon säger själv att hon inte 

kan allt, men att hon är villig att lära sig. David tycker att det som personal är viktigt att ta sitt 

ansvar: 

 

David: Om alla känner sig ansvariga och ingen som skulle kunna tänka sig att strunta i att 

säga ifrån. 

 

Enligt David är en förebyggande insats att ta ansvar, detta kan till exempel vara att ta sitt 

ansvar och säga ifrån då man ser eller hör om en konflikt på våningen. Emma tycker att det är 
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viktigt att personalen på våningen inte glömmer att informera varandra om arbetsrelaterade 

uppgifter: 

 

Emma: Alltså inte glömma det där att man måste informera, det är det viktigaste och 

kommunikationen då ju.  

 

Om man kommunicerar med varandra tror Emma att detta kan förebygga konflikter, 

personalen missar då inte arbetsuppgifter som beror på att allmän information inte når fram 

till alla på våningen. För Cajsa är det viktigt att ta upp konflikterna direkt: 

 

Cajsa: Inte sopa det under mattan och tänka, det löser sig nog av sig själv. För det gör det 

inte.  

 

Enligt Cajsa ska man inte gå och tro att konflikter löser sig av sig själv, för det gör de inte 

enligt henne. Apt, arbetsplatsträff, är ett möte som personalen har en gång i månaden, och 

tanken är att de ska prata om hur arbetet och gruppen fungerar, ett tillfälle att bland annat ta 

upp konflikter. Ann är positiv till dessa möten och ser dem som en konfliktförebyggande 

insats. Hon önskade ytterligare ett möte i månaden, och har ett spännande förslag på ett 

sådant:   

 

Ann: Man kanske kan boka bord på restaurang eller sitter hemma hos någon sen att man 

pratar där. Om saker och ting som man kanske har förberett innan kanske. Det ska vi ta 

upp och det ska vi ta upp.  

 

Ann tycker att formen på Apt, som det ser ut idag, är bra, men eftersöker just det där med en 

mer avslappnad form. Hon lägger även till en viktig detalj: 

 

 Ann: Nu ska det ju inte vara vin och så inblandat. 

 

Ann tycker att det är viktigt att mötet ska behålla sitt seriösa ändamål, att gruppen ska fungera 

tillsammans, men tycker att det vore trevligt med en lite annorlunda form. Cajsa tycker att 

tanken med Apt är god, men på hennes våning tycker hon att det fungerar sådär: 
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Caroline: Ja, för de här team-mötena och Apt-mötena, pratar ni då om det är någonting?  

Cajsa: Nej, då är vi alltid väldigt överens, trots att vi inte är det egentligen.  

Caroline: Det är inget som märks, som chefen märker? 

Cajsa: Jag vet inte, jag vet faktiskt inte.  

Caroline: Hon har aldrig sagt någonting? 

 Cajsa: Nej. Men det är möjligt att hon kan känna av det, men nej. 

 

Cajsa berättar att även om personalen på våningen egentligen inte är överens, verkar de 

väldigt överens under mötena. Cajsa säger att under ytan kan det finnas problem men att 

personalen på våningen gärna inte vill visa sig svaga, i den mening att de har konflikter. 

David tycker att Apt är en jättebra idé, men som timvikarie säger han att han inte kan 

medverka vid mötena: 

 

David: Varför skulle jag som kallas för tim inte vara med på mötet med personalen och 

ställa upp mina punkter där, vad man tycker och hur man skulle bli bättre på arbetet, men 

det har inte hänt, men det är bara på grund av folk som är vikare eller tim dem får inte 

chans att vara med på personalmöte. 

 

David anser att det är viktigt att förebygga konflikter och vill gärna vara delaktig i Apt-möten. 

Dock har David löst problemet genom att lämna förslag på förbättringar direkt till chefen, 

någon som enligt honom uppskattades av henne. Något som kan vara svårt att förebygga 

enligt Bella, det är kemi mellan personalen:  

 

Bella: Men med kemin, det är svårt.  

 

Enligt Bella är det svårt att göra någonting åt konflikter som beror på kemi mellan människor, 

hon menar att antingen fungerar människor bra ihop eller så gör dem det inte. Enligt Granérs 

modell (1994) är konflikter som bottnar i personkemi en relationskonflikt. 

 

En sakkonflikt innefattar olika ståndpunkter på hur man värderar saker, beter sig i vissa 

situationer eller hur man löser ett visst problem. Om två personer har en konflikt av denna typ 

kan en förebyggande insats vara tydliga riktlinjer, en mer dramatisk att sära på dessa personer 

och låta de arbeta på olika våningar. En värderingskonflikt handlar om olikheter i personliga 

uppfattningar där det inte finns något givet svar. En förebyggande insats skulle kunna vara att 
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inte prata om saker som man vet personalen har väldigt skilda och bestämda åsikter om. En 

intressemotsättningskonflikt handlar om hur något ska fördelas, personalen på vårdboendet 

har individuell lönesättning, vilket en av intervjupersonerna säger orsakar avundsjuka, en 

förebyggande insats kan i detta fall vara att alla får lika lön för lika arbete. En 

relationskonflikt innebär att personer har svårt för att komma överens. En förebyggande 

insats, kan återigen vara att låta personerna jobba på olika våningar. En missuppfattnings-

konflikt innebär att några personer missuppfattar varandra, men kan även handla om felaktig 

information. Rak kommunikation och att lyssna på varandra kan troligtvis leda till mindre 

missförstånd bland personalen på vårdboendet. En tillfällig spänningskonflikt handlar om 

vardagliga småkonflikter, även här kan kommunikation och aktivt lyssnande förebygga denna 

typ av konflikt. 
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7 Avslutande diskussion 

I denna studie har jag analyserat begreppet konflikter och undersökt hur personal definierar 

konflikter, vem de anser bär ansvaret för att lösa en konflikt och hur de ser på konflikt-

förebyggande insatser. Jag har delat upp resultaten av de tre frågeställningarna i olika stycken.   

 

Hur definierar personalen konflikter? Min analys visar på en stor oenighet i hur personalen 

ser på begreppet. Det någon ansåg var en konflikt, ansåg någon annan inte var en konflikt och 

vice versa. Mitt resultat visar att personalen inte kunde enas om en allmän definition för 

innebörden av konflikter. Resultatet tyder på att begreppet konflikt kan upplevas som laddat 

och känsligt, istället används begrepp som bråk och tjafs. Enligt Hewitt och Stokes (1975) är 

detta en taktik för att tona ned en konflikts innebörd. Personalen berörde alla typer av 

konflikter som Granérs modell (1994) innefattar. Mest pratade de om sakkonflikter som 

innefattar olika ståndpunkter på hur man ska värdera teori, fakta eller en händelse. Minst 

pratade de om intressemotsättningskonflikter, som berör hur något ska fördelas samt tillfälliga 

spänningskonflikter som ses som många av vardagens småkonflikter.  

 

Vem bär ansvaret för att lösa konflikter enligt personalen? Detta kan bli problematiskt både 

för chefen, men även för personalen, eftersom intervjupersonernas utsagor säger att alla har 

ett ansvar att hjälpa till vid konflikter. Resultatet om ansvar visar att personalens syn på 

ansvarstagande är relativt lika. Personalen ansåg att det finns en turordning, att de som är 

inblandade i konflikten har det största ansvaret att lösa konflikten. Om de inblandade inte 

klarade av detta, hade gruppen ett ansvar att hjälpa till att lösa konflikten. Till sist var det 

chefens uppgift att se till så att konflikten löstes. Några ansåg dock att chefen har det 

övergripande ansvaret, detta för att hon just är chef och detta är en av hennes arbetsuppgifter. 

Personalen var enig om att de inblandade eller gruppen hade ett ansvar att informera chefen 

om det uppstod en konflikt. Om chefen blev informerad av sin personal, eller hörde utifrån att 

det fanns en konflikt, ansåg personalen att chefen hade ansvar att uppmärksamma och lösa 

konflikten. Några ansåg även att om personalen inte var redo för hjälp utifrån, släppte inte 

chefens ansvar på grund av detta, utan chefen har alltid det övergripande ansvaret att lösa 

konflikter. Oenighet uppstod vid hur man som personal ska agera i en konflikt, men även 

utanför en konflikt. Några berättade att de inte vågade säga ifrån i en konflikt, andra att de 

stod upp för sig själv. Hälften ansåg att man inte ska lägga sig i andras konflikt, andra hälften 

ansåg att de måste hjälpa varandra eftersom de är arbetskamrater och vill trivas ihop. 
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Hur ser personalen på konfliktförebyggande insatser? Att förebygga konflikter är en del i 

arbetet för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Mitt resultat visar på att personalen generellt är 

positivt inställda till konfliktförebyggande insatser, men att det inte är helt enkelt att beskriva 

hur ett förebyggande arbete ska se ut. Några ur personalen ansåg dock att det är svårt att 

förebygga en konflikt, eftersom konflikter dyker upp plötsligt och kan handla om i princip vad 

som helst. Personalen gav många förslag till vad som kan vara förebyggande insatser såsom: 

att lyssna, informera, uppdatera, ställa upp och ge, öppen kommunikation, vara ärlig, ta 

ansvar, vara öppen för att utvecklas, ta saker på allvar, arbeta efter riktlinjer samt att följa 

rutiner. En insats som personalen var eniga om att var en bra konfliktförebyggande insats, var 

Apt-mötena. Syftet är att gruppen ska fungera bra tillsammans och på Apt-möte ska 

personalen kunna prata om olika sorters problem som uppkommit på våningen. Dock var det 

några ur personalen som ansåg att de lätt fastnade på en punkt och var tvungna att stressa sig 

igenom de övriga. Men med en tydlig struktur och förberedelser med punkter inför mötet 

ansåg alla att det var en bra insats för att förebygga konflikter.  

 

Vilken ny kunskap vill jag förmedla till forskarvärlden? Eftersom personalen har olika sätt att 

definiera konflikter på och därför är oense om en allmän definition, kan det bli svårt att arbeta 

med hantering och förebyggande insatser. Intervjupersonerna nämnde många konflikt-

förebyggande insatser, samtidigt var det många förslag som skiljde sig åt. Detta kan bero på 

personalens olika syn på vad som är en konflikt, och därför ska förebyggas. Vad lär man sig 

om konflikter på äldreboende? Resultatet tyder på att begreppet konflikt kan upplevas som 

laddat och känsligt. Mitt resultat visar att personalen inte kunde enas om en allmän definition 

för innebörden av konflikter.  

 

Denna studie har visat vilket komplext och svårt ämne konflikter är. Det finns nästintill 

oändligt med litteratur inom ämnet och konflikter på jobbet är något som diskuteras både i 

media och av många personer i vardagslivet. Samtidigt är det svårt att sätta fingret på vad en 

konflikt egentligen är. Ansvar beskrivs ofta som en viktig del i arbetet med konflikter, 

eftersom brist på ansvar kan leda till att det uppkommer konflikter, med ansvar kan konflikter 

lösas och förebyggas. Jag kände under intervjuernas gång att personalen hade ett behov av att 

prata om sin relation till konflikter. Samtidigt som min analys visar på en stor variation i vad 

personalen definierar som en konflikt, så beskriver samtliga att konflikter var något som 

påverkade gruppen negativt.  
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Ett ämne som jag inte diskuterat i denna studie är hur de äldre vårdtagarna upplever skitsnack, 

tjafs och konflikter bland personalen på vårdboendet. Detta kan vara nästa steg i en vidare 

studie. Något annat som också vore intressant att fördjupa sig i är konfliktförebyggande 

insatser. En insats kan då vara att upprätta en handlingsplan som gäller specifikt för 

vårdboendet i min studie.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Caroline Linde och jag studerar till socionom på Lunds Universitet. Jag utförde 

min praktik på (vårdboendet) hos enhetschef (namn), så de flesta av er har jag säkert redan 

träffat på. 

 

I min utbildning ingår det att skriva en C-uppsats på 15 högskolepoäng. Jag har valt att skriva 

om ”Arbetsmiljö & konflikter”. För att få ökad kunskap inom detta område vill jag gärna ta 

del av era erfarenheter som personal på (vårdboendet).  

 

Deltagandet är givetvis frivilligt och du kan när som helst - utan att ange skäl - avbryta din 

medverkan. Jag skulle vilja intervjua sex personer i personalen. Samtalet är planerat till cirka 

60 minuter och kommer att bandas, det är endast jag som kommer att lyssna på de inspelade 

intervjuerna. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att alla i min 

undersökning kommer att vara anonyma. Du kommer att få ta del av uppsatsen då den är 

färdigställd, om så önskas. 

 

Vid frågor och funderingar kan ni vända er till mig eller till min handledare. 

 

 

Med vänlig hälsning. 

Student: Caroline Linde, (mobilnummer) 

Handledare: Tove Harnett, (mobilnummer) 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Kvalitativ studie, semistrukturerade intervjuer 

Urval:  Sex undersköterskor på vårdboendet 

Tid:  Cirka 60 minuter 

Material:  Diktafon 

 

• Inledande frågor: 

Ålder? 

Yrke? 

Hur länge har du arbetet på vårdboendet? 

 

• Kan du berätta om en vanlig dag på din arbetsplats? 

Utveckla 

Berätta mer 

Kan du ge exempel 

 

• Trivs du på din arbetsplats? 

• Vad gör att du trivs? 

• Vad gör att du inte trivs? 

Utveckla 

Berätta mer 

Kan du ge exempel 

 

• Hur ser du på dina arbetstider? 

Utveckla 

Berätta mer 

Kan du ge exempel 

 

 

 



 43 

• Vad tycker du om dina arbetskamrater? 

Utveckla 

Berätta mer 

Kan du ge exempel 

 

• Hur ser du på din relation med vårdtagarna? 

Utveckla 

Berätta mer 

Kan du ge exempel 

 

• Hur ser du på din relation med din chef? 

Utveckla 

Berätta mer 

Kan du ge exempel 

 

• Vad gör du om det uppstår en konflikt på din arbetsplats? 

Utveckla 

Berätta mer 

Kan du ge exempel 

 

• Kan du ge exempel på vad som kan orsaka en konflikt? 

Utveckla 

Berätta mer 

 

• Förekommer konflikter mellan personal och vårdtagare? 

Utveckla 

Berätta mer 

Kan du ge exempel 
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• Förekommer konflikter mellan personal och chef? 

Utveckla 

Berätta mer 

Kan du ge exempel 

 

• Vem anser du har ansvaret för att lösa en konflikt? 

Utveckla 

Berätta mer 

Kan du ge exempel 

 

• Vad anser du om att förebygga konflikter? 

Utveckla  

Berätta mer 

Kan du ge exempel 

 

 

 

 

 

 


