
Stockholms Universitet 
Institutionen för socialt arbete 
Socionomlinjen med inriktning  
mot omsorg om äldre och funktionshindrade, 140 poäng 
C-uppsats, HT-2004 
 

 

 

 

 

 

 

Vardagskonflikter 
– Mellanchefers perspektiv inom den 

offentliga sektorn 
 

 

 

 

 

 

 

 
Författare: Pia Kajava och Maria Palmér 
Handledare: Marie Rönnerfält 
 
 

 

 



  

 

Vardagskonflikter 

- ur mellanchefers perspektiv inom offentlig sektorn 

 

 

Abstract 

 

 
Studiens syfte var att beskriva, belysa och tolka problematiken gällande 
vardagskonflikter ur en mellanchefs perspektiv inom den offentliga sektorn. 
Detta genom fyra underfrågor: (1) Vilka är de vanligaste förekommande 
vardagskonflikterna på er arbetsplats? (2) Hur märker ni att det finns en 
konflikt? (3) Hur hanterar ni konflikter på eran arbetsplats? (4) Finns det 
stöd i er organisation för konflikthantering? För att besvara underfrågorna 
har vi gjort en kvalitativ undersökning, genom två fokusgruppintervjuer. 
Dessa har analyserats ur social interaktionistiskt och fenomenologiskt 
perspektiv. Resultatet visade att det finns gemensamma drag när det gäller 
intervjupersonernas uppfattning angående vardagskonflikter. Till exempel 
”vi och dom” –grupper, kommunikation och förutsättningar att hantera 
vardagskonflikter. 
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1. Inledning 
Under utbildningens gång har intresset för ledarskap vuxit fram för oss som en allt mer 

betydande funktion i det sociala arbetet. Vilket har medfört att vi vill närma oss en del av 

denna problematik, som kan finnas gällande ledarskapet. Därför samlade vi våra tankar och 

erfarenheter från skola, praktik och arbetslivserfarenhet som vi har upplevt av ledarskapet. 

Många tankar och funderingar kom upp och vi insåg att den del som vi vill belysa i 

ledarskapet är konflikthantering. Då tog flera funderingar form, vad är en konflikt, var uppstår 

den och hur hanteras en konflikt. Vi bestämde oss då för att se närmare på den offentliga 

sektorn, eftersom den största delen av det sociala arbetet utförs där. Vi hade även ett intressant 

uppslag om svårigheten att vara mellanchef genom Drakenberg (1997) och vi vill gärna 

använda oss av det. Här växte våra idéer fram om uppsatsen, vardagskonflikter ur en 

mellanchefs perspektiv inom den offentliga sektorn. 

 

1.1 Offentlig sektor – en arena för mellancheferna  

Folkhemsidén, den offentliga sektorn har vuxit sig allt större under 1900-talet. Intresse 

gällande forskning om den offentliga sektorn började enligt Häggroth (1991) ta fart under 

1980-talet, och har sedan dess både varit en statlig, kommunal och socialförsäkringssektor 

angelägenhet. Under 80-talet började ”pyramiderna att rivas”. Hierarkiernas nivåer minskas, 

samtidigt som frontpersonalen och deras arbete betonas. Uppgiften för ledning, chefer och 

arbetsledare blev att ge övrig personal goda arbetsmöjligheter. Decentraliseringen idé om 

självständiga och flexibla mindre enheter förutsätts känneteckna 90-talets organisationer. 

Decentraliserad verksamhet skulle skapa större delaktighet för de anställda i 

beslutsprocesserna och där med att öka trivseln på arbetsplatsen. Vidare skulle 

decentralisering medföra en bättre hushållning med de ekonomiska resurserna. 

Decentraliseringen sågs som både en ekonomisk och en humanistisk nödvändighet. Vilket 

medförde att makten förskjuts från toppen till bredden, där yrkeskunskapen finns, och till 

brukarna, vilket bland annat visas i kommundelsreformerna (Thylefors 2000). Det har kunnat 

skönjas en tydlig trend att den offentliga sektorn allt mer börjar ta till sig den privata 

marknadens arbetsformer och ideologier. Vilket bland annat har medfört vissa effekter på 

arbetstagarnas hälsa, samt arbetslivets ledning och demokratiska potential.  
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1.2 Syfte 

Intentionen med uppsatsen är att beskriva, belysa och tolka problematiken gällande 

vardagskonflikter ur en mellanchefs perspektiv inom den offentliga sektorn. Detta för att få en 

djupare inblick och förståelse för problematiken. Vilka är de vanligaste förekommande 

konflikterna, hur uppmärksammas en konflikt, hur hanterar en mellanchef en konflikt och 

finns det stöd i organisationen för konflikthantering?  

 

1.3 Problemformulering 

Den offentliga sektorn har en stor betydelse i Sverige, det är där som själva tyngdpunkten 

inom socialt arbete ligger. Det medför att den berör alla medborgare mer eller mindre vid 

olika tidpunkter i livet. Vilket innebär att den offentliga sektorn är en arbetsgivare med ett 

stort antal anställda. Denna arbetsgivare har förutom att vara en politisk styrd organisation, ett 

stort personalområde att ansvara för, vilket medför den viktiga aspekten ledarskap där en 

viktig del i ledarskapet är konflikthantering. Därför vill vi utforska mer om 

vardagskonflikterna ur mellanchefers perspektiv. 

Hur ser vardagskonflikter ut ur mellanchefers perspektiv? Vi kommer dela in huvudfrågan i 

fyra underfrågor. 

 

• Vilka är de vanligast förekommande konflikterna på er arbetsplats? 

• Hur märker ni att det finns en konflikt? 

• Hur hanterar ni konflikter på er arbetsplats? 

• Finns det stöd i er organisation för konflikthantering? 

 

1.4 Disposition 

Efter ovanstående inledning med syfte och problemformulering följer som nästa kapitel 

tidigare forskning. Sedan kommer ett kapitel om centrala teorier och begrepp. Vi har att 

använt oss av två teorier; den sociala interaktionsteorin samt den fenomenologiska teorin. 

Centrala begrepp är definierade tolkningar av vårt material. I kapitel fyra kommer vår metod, 

där vi berättar om vårt tillvägagångssätt genom uppsatsen, om bland annat vår kvalitativa 

undersökning med två fokusgrupper. Det femte kapitlet presenterar de två 

undersökningsgrupperna. Kapitel sex består av resultatet från undersökningarna av de 
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vanligast förekommande vardagskonflikterna på arbetsplatsen, hur en vardagskonflikt blir 

synlig, konflikthantering på arbetsplatsen samt stöd i organisationen för konflikthantering.                               

I det sjunde kapitlet finns analysen av resultatet och i det åttonde och slutliga kapitlet finns 

vår diskussion gällande resultat och metod samt förslag till fortsatt forskning. 

 

2. Tidigare Forskning  
Under denna rubrik presenteras den forskning och litteratur som vi fann vid 

litteratursökningen. Vi kommer att redovisa sökvägar, sökord och tidigare forskning om 

ledarskapet inom offentlig sektor. 

 

2.1 Sökvägar 

Google, Libris, Stockholms universitet bibliotek, Arbetslivsbiblioteket, Social service 

abstract, Södertörns högskolas bibliotek. 

 

2.2 Sökord 

Ledarskap, Ledarskap och offentlig sektor, Ledarskap och problem, Ledarskap och 

konflikthantering, Ledarskap och problem, Ledarskap och konflikthantering, Mellanchef, 

Offentlig sektor, Conflict and management, Conflict, Leadership and Conflict, Leadership. 

Vid en senare sökning med utgångspunkt av vårt resultat användes vi sökorden; 

Grupprocesser, kommunikation. 

 

2.3 Resultat av sökprocess 

Vi fick många träffar i vår sökprocess. Ordet ledarskap på svenska gav 193 000 träffar på 

Google och för att begränsa oss började vi att sätta ihop ordet ledarskap med olika tänkbara 

kombinationer. Ledarskap och konflikthantering gav 7460 träffar. Den största behållningen 

fick vi när vi sökte på ledarskap och konflikthantering vilket gav ett resultat på 18 träffar. 

Vilket gav oss en god träfflista, som använts som grund i uppsatsen. Sökningen på engelska 

gav också ett stort antal träffar. För att kunna få ett grepp om litteraturen så valde vi i detta 

skede att välja bort den engelska litteraturen. Vid den senare sökningen efter det att vi fått vårt 

resultat nedskrivet så fick vi även här en mängd litteratur till analysen av resultaten. Litteratur 

vi fann var bland annat Granér (1991), Mathiasson (1994), Maltén (1998), Granér (1994), 

Svedberg (2003) som handlar om kommunikation och gruppsykologi. 
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2.4 Konflikthantering och ledarskap – en komplex verklighet 

Forskningsproblem inom den offentliga sektorn, ledarskap och konflikter, är bland annat att 

det är politisk styrd organisation, arbetsledningsstödet samt lednings- och 

organisationsformer. Det finns mycket relevant litteratur gällande konflikthantering, offentlig 

sektor och ledarskap. Bland annat en bok som tar upp den psykosociala arbetsmiljön – 

gruppdynamik, relationer, arbetsroller, ledarskap, konflikter, förändring och personliga 

olikheter av Lennéer – Axelson & Thylesfors (1991). Drakenberg (1997) tar upp teman om 

mellanchefer och arbetsledning vilket har bidragit till en god insikt till förförståelse i dessa 

ämnen. Det finns även en stor mängd av mer generell litteratur gällande konflikthantering, 

bland annat konflikthantering av Ahrenfelt & Berner (1999), Konflikter av Lennéer – Axelson 

& Thylesfors (1996), Konflikthantering av Markham (1996).  

 

2.5 Urval av tidigare forskning om ledarskap i offentlig sektor 

Trydegård (1991) studie handlar om yrkesrollen som hemtjänstassistent och föreståndare 

inom kommunal äldre- och handikappomsorg i praktiken. Studien utgör slutrapporten i ett 

projekt om hemtjänstassistenternas och föreståndarnas yrkesroll i den sociala äldre och – 

handikappsomsorgen. Projektet benämns officiellt ”Metodutveckling för 

resursdimensionering och arbetsorganisation inom hemtjänsten” och syftar till att klargöra 

yrkesroller och utveckla modeller för inre samarbetet i organisationen och för att se 

dimensionering av arbetsledande resurser. Studien beskriver dess tyngdpunkter och 

svårigheter men också glädjeämnen och utvecklingsmöjligheter. Studien visar att arbeta som 

hemtjänstassistent och föreståndare inom äldreomsorgen är ett mångsidigt och sammansatt 

arbete. De finns problem och svårigheter men enligt studien överväger de positiva sidorna, 

glädjeämnena. De främst de sociala och i personalledning som den största glädjen ligger. De 

är kontakten med äldre och funktionshindrade som känns mest positiv, liksom arbete 

tillsammans med vårdbiträden och annan personal. Problematiska områden är till exempel när 

människor omsorgsbehov inte bli tillgodosedda. En del av studiens resultat talar om 

fortbildningsbehov gällande ökande kunskaper om relationer och grupprocesser, 

konfliktbearbetning, personalutveckling och handledning men också i arbetsrätt och 

arbetsmiljökunskap. En annan talar om problem i anslutning av personalledning gäller dels 

nyrekrytering personal dels svårigheter eller konflikter inom personalgruppen. 
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Albinsson (2002) bok är en antologi som diskuterar olika aspekter på hur det är att arbeta som 

arbetsledare inom den kommunala äldreomsorgen. Denna antologi är resultatet av olika 

projekt som genomförts 2000/2001 NFoU, Hallands FoU-enheten för äldre och 

handikappomsorg. En aspekt som diskuteras är på vilket sätt information ges, kommunikation 

och dialog mellan personal/arbetsledare. I en studie betonas att den formella utbildning inte 

har samma betydelse som den hade tidigare. Vid rekrytering ser man på arbetsledarens 

personliga egenskaper/kompetens och social kompetens. En annan studie som beskriver vilka 

faktorer som påverkar en arbetsledares arbete är att; personalgruppen och kollegor som en 

viktig faktor. Arbetsledaren skall prioritera kontakten med arbetsgrupperna, handledning och 

feedback är viktiga delar av arbetet, och arbetet med personalgrupperna framhålls som 

positivt. Personalens uppfattningar om lika regler på de olika arbetsplatserna kan begränsa 

friheten, att vara ensam arbetsledare på arbetsplatsen kan vara svårt och feedback från 

arbetsgruppen kan inte ersätta den man behöver från sin överordnade. Gemensamma normer 

formas troligen i den mindre arbetsgruppen som arbetsledaren ingår i, närhet till kollegor kan 

ge goda möjligheter att diskutera problem av olika karaktär, kollegor värderas högt och kan 

fungerar som en källa till feedback. Formella möten med kollegor och chef kan vara forum för 

stöd och feedback. 

 

Holmbergs (2003) bok är även den en antologi där tio forskare med särskilt intresse för 

ledarskap inom offentlig sektor skriver. Det finns tydligen en utbredd uppfattning om att den 

offentliga sektorn ledarskap är bristfälligt och forskarna i boken problematiserar ”det 

bristande ledarskapet” genom att analysera och diskutera hur ledarskap uttrycks, bedrivs och 

formas. En studie visar bland annat att beslut som fattas över i huvudet på medarbetare ledar 

ofta till starka reaktioner och motstånd. Inte minst får medarbetarna svårt att skilja på sak och 

person vilket leder till beskyllningar och syndabocksprojeceringar. Chefer som är måna om att 

sakligt informera och diskutera bakgrunden till anställningar skapar förutsättningar för ökad 

förståelse för vad som händer i organisationen. Likaså ökas förståelsen för chefens buffertroll 

mellan olika intressenter, att den innebär en balansgång mellan prioriteringar och politiskt 

tagna beslut och andra sidan servicetagarnas behov och kvalitén. Denna studie bygger 

intervjuade chefer inom kommun och landsting som beskriver sina erfarenheter och 

upplevelser från kritiska situationer och hur cheferna hanterar dem. 

 

Hjalmarson, Norman, Trydegård (2004) har gjort en studie om äldreomsorgens chefer och 

deras förutsättningar. Förutsättningarna för arbetsledarna är inte rimliga enligt forskarna. 
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Studien visar att enhetscheferna har besvärliga förutsättningar för sitt uppdrag. Målen är höga, 

ansvaret stort, resurserna små och stödet litet. Den organisation de arbetar i är komplex och 

svår att överskåda. De som har bäst förutsättningar är de arbetsledare som har mindre enheter, 

för att se och bekräfta sin personal så att de kan ge personalen handfast arbetsledning. 

 

3. Centrala teorier och begrepp 
Under denna rubrik kommer det att presenteras de två teorier som kommer att användas som 

perspektiv samt en presentation av centrala begrepp, begrepp som är återkommande i 

uppsatsen.  

 

3.1 Social interaktionsteori 

På 1950-talet i USA bildades det skolor inom området interaktionsteorier. Dessa visade att det 

sociala livet var fyllt av oändligt många både tydliga och underförstådda normer och 

betydelser omkring oss. Att det till exempel fanns lagar och meningar i det sociala beteendet, 

för hur man exempelvis ska gå på trottoaren. Poängen med interaktionsteorierna är att 

samhället inte är det man tror det är, och att en stor del av samhällslivet sker ”mellan raderna” 

i människors sätt att umgås med varandra (Andersen & Kaspersen 1999:207).  

 

Den sociala interaktionen handlar om samspel. Med hjälp av interaktionsanalyser försöker 

man fastlägga olika typer av interaktionsmönster och tolka deras innebörd, orsaker och 

konsekvenser (Egedius 2002:502). 

Social interaktions huvudsakliga uppgift är att redogöra för och försöka förstå samspelet 

mellan den enskilde och omvärlden (dess miljö och situation), inom individen mellan tankar 

känslor, fysiologiska processer och beteenden samt inom den sammansatta, ständigt pågående 

interaktion som den enskilda i situationen i helheten utgör (Egedius 2002:253). 

 

3.2 Fenomenologisk perspektiv 

En av de sociala interaktionsteorierna är det fenomenologiska perspektivet, den kommer att 

sätta sin prägel på uppsatsen. Grundaren var Husserl Edmund, men det var Alfred Schutz som 

på allvar förde in den filosofiska fenomenologin i samhällsteorin (Andersen & Kaspersen 

1999:210).  
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Det fenomenologiska perspektivet har fokus på livsvärlden, öppenhet för den intervjuades 

upplevelser, prioritering av exakta beskrivningar, försök att sätta förkunskapen inom parantes 

och sökande efter oföränderliga väsensmeningar i beskrivningarna (Kvale1997:42). 

 

De fenomenologiska glasögonen vill ge oss en utblick i ett vidare samanhang. Först och 

främst vill de på ett direkt och intuitivt sätt ge oss tillgång till världen utan några förutfattade 

meningar om den. För det andra, få oss att sätta samman våra intryck till större 

sammanhängande delar där vi ser världen i stort, samt att relatera vår egen lilla omgivning till 

en annan och se en bredare röd tråd mellan dem. Att uppmärksamma, - är det tredje viktiga, 

som de fenomenologiska glasögonen vill för oss - de olika sätt att se världen på, världen 

kanske inte ser likadan ut om man ser den ur en eskimås synvinkel som ur en svensks 

synvinkel, ändå är det i båda fallen världen man ser på. För det fjärde uppmanar det oss att 

vara självkritisk till vad vi tänker om vår värld och inte vara allt snabb för att döma det vi ser 

eller hör. Det centrala med glasögonen är att våra frågeställningar ständigt måste omprövas 

innan vi vet någonting säkert om dem. De fenomenologiska glasögonens sista punkt är att de 

möjliggör för en person att lägga till tolkningar av meningar, innebörder och motiv i det som 

sker i omvärlden, men som är dolt för oss erfarenhetsmässigt (Bjurwill 1995). 

 

För att förstå den enskilda individen måste man närma sig dennes livsvärld och med hjälp från 

denna titta på fenomenet utifrån den personens synsätt. Det är viktigt att vara medveten om att 

perspektivet helt och hållet beror på vilka förutsättningar den enskilde har, samt att det inte är 

möjligt för den enskilde att tänka tankar som för denna är omedvetna. En människa som inte 

har sett snö har inga ord för det, och inga behov av det. Den enskilde hindras i sitt tänkande 

och begränsas av de erfarenheter och kunskaper den besitter (Hermansson & Lindstein 2004). 

Det gäller att komma bakom och in i en svårförstålig begreppsvärld som finns, begrepp som 

intuition, abstraktion, konstruktion, reduktion, och reflektion är inte alltid enkla för läsaren 

(Bjurwill 1995). 

 

Vid en analys av två gruppintervjuer där 9 individers subjektiva livsvärld kommer att ligga 

som grund för uppsatsen, kommer vi att använda oss av den sociala interaktionsteorin och det 

fenomenologiska perspektivet som analysmetod. Vi anser att dessa teorier kan på ett bra sätt 

bidra till att se hur samspelet mellan individer, grupper och organisationer formar 

vardagskonflikterna för mellancheferna. Uppsatsen utgår från 9 mellanchefers perspektiv på 

vardagskonflikter, vilket gör att den kommer att ligga på en gruppnivå i vår analys. 
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3.3 Centrala begrepp 

Nedan kommer definierade tolkningar av olika begrepp, som kommer att framträda genom 

uppsatsen. 

 

Mellanchef  

Med mellanchef avses en person med en arbetsledande funktion, som ej ingår i arbetslaget 

och är personalansvarig för cirka 15-25 medarbetare. 

 

Vardagskonflikter  

Med vardagskonflikter menar vi de konflikter som mellancheferna möter dagligen på 

arbetsplatsen genom personalen.  

 

Brukare 

Ett gemensamt ord för klienter, pensionärer och omsorgstagare inom de olika verksamheterna. 

 

"Vi och dom"  

Avser att man delar in människor i grupper. I vårt material syns det genom; vilken 

arbetsgrupp man tillhör, man tror att någon annan har enklare arbetsbelastning, olika 

professioner har olika synvinklar, beröm eller inte i grupp eller enskilt, ålder, kön och kultur.  

 

Kommunikation  

Här visar vi hur personalen och mellancheferna kommunicerar med varandra genom verbal 

och icke verbal kommunikation. En vardagskonflikt blir synlig av kommunikation.  

 

Förutsättning  

Avses här med vilka utgångspunkter en mellanchef bör ha och tänka på, för att leda en 

arbetsgrupp. Bland annat; vikten i arbetsgruppens storlek, förändringar, ta reda på bakgrunden 

till varför en konflikt uppstår, ge tid och utrymme för samtal och diskussioner till personalen, 

flytta på personal, ekonomiska resurser och att vara tydlig som ledare. 

 

Arbetsuppgift  

Avser vi här med förelagt arbete, det som ingår i ens yrkesrolls uppgifter.  
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Konsult  

Vid vardagskonflikter som mellancheferna inte anser sig klara själva, så kan det anlitas hjälp 

utifrån som handledare eller beteendevetare. Detta sker ofta i form av grupphandledning.  

 

Närmaste chef  

Avser här att den närmsta chefen är bra att utbyta idéer med och det är ett stöd i 

organisationen.  

 

Kollegor  

Avser att stödet i organisationen enligt mellancheferna är oftast från kollegor. Mellancheferna  

har liknande verksamheter, vilket gör att man förstår varandras problematik bättre.  

 

Pa-konsult  

Avser att man kan få stöd från personalavdelningen, men det är endast om det gäller 

allvarligare frågor, anklagelser och stöd gällande arbetsrätt. 

 

4. Metod 
Under denna rubrik kommer en beskrivning av metodval, urval, rekrytering av mellanchefer, 

intervju, transkribering samt analysprocessen. Vi behandlar även etiska dilemman, validitet, 

reliabilitet samt generaliserbarhet/tillämpningsmöjlighet. 

 

4.1 Val av metod 

Uppsatsen är en kvalitativ studie som utgår från nio mellanchefers subjektiva livsvärld. Som 

undersökningsmetod har vi använt oss av två gruppintervjuer med nio mellanchefer i äldre -         

och handikappomsorgen, och i analysprocessen används Giorgios fenomenologiska analys. 

 

4.2 Undersökningsmetod 

Gruppintervjuerna genomfördes i så kallade fokusgrupper. Vi valde att arbeta med 

fokusgrupper för att vi upplever att det är ett bra sätt fånga in gemensamma erfarenheter från 

en grupp, där alla är aktiva och får komma till tals.  

 

I undersökningsprocessen har vi använt oss av Wibecks bok Fokusgrupper  - Om fokuserade 

gruppintervjuer som undersökningsmetod (2000) samt hennes rapport Att arbeta med 
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fokusgrupper (1998). En fokusgrupp innebär att man samlar in en grupp människor som under 

en begränsad tid får samtala om ett givet ämne med varandra. Diskussionen leds av en 

samtalsledare -moderator - som startar samtalet och presenterar nya infallsvinklar av ämnet 

om det behövs. Moderatorn är inte en sedvanlig intervjuare, utan målet är att deltagarna ska 

samtala öppet med varandra. Moderatorn skall sträva efter att hålla sig så passiv som möjligt 

eftersom målet är att deltagarna skall samtala fritt. Ordet fokus indikerar att samtalet ska röra 

ett på förhand givet ämne. Det kan ske genom att i förväg skicka stimulansmaterial eller av 

moderatorns inledning vid fokusgruppssessionen (Wibeck 2000:9). En fokusgruppdiskussion 

är ett gruppsamtal, med fler än två deltagare som leds av en moderator (Wibeck 2000:32). 

 

4.3 Urval  

Urvalet är mellanchefer som arbetar inom äldre- och handikappomsorgen i den offentliga 

sektorn. Med mellanchef avses en person med en arbetsledande funktion, som ej ingår i 

arbetslaget samt har personalansvar för cirka 15-25 medarbetare. 

 

4.4 Rekrytering av mellanchefer 

För att få kontakt med mellanchefer till fokusgruppintervjun så började vi med att ringa runt 

till olika stadsdelsnämnder i Stockholm för att ta reda på vilka som har en gemensam äldre- 

och handikappomsorg, vilket var fyra stadsdelsnämnder. Kontakt togs med de olika cheferna 

på stadsdelarna med förfrågan om de var intresserade av att delta, två stadsdelsnämnder 

visade intresse. Efter samtalen skickade vi e-post med inbjudan där vi presenterade oss 

närmare. Inbjudan innehöll en definition på hur vi definierar en mellanchef samt de fyra 

frågeställningarna. Detta gav två olika resultat. Vid en stadsdelsnämnd hjälpte en högre 

uppsatt chef att samordna en fokusgrupp. I den andra stadsdelen skickades vår inbjudan 

vidare till mellancheferna och de som var intresserade fick själva svara. Med dessa personer 

fick vi sedan via e-post och telefonsamtal anordna en fokusgrupp. När både tid, datum samt 

lokal var fastställt för de båda fokusgrupperna, skickades information ut om vad en 

fokusgrupp innebär och hur en fokusgruppsintervju går till väga. 

 

4.5 Intervju  

Innan intervjun så hade vi via e-post skickat mellancheferna våra fyra underfrågor samt 

beskrivit en fokusgrupp. Till de båda intervjuerna så bestämdes det i förväg vem som skulle 

vara moderator samt vem som skull vara sekreterare. Vi hade även införskaffat godis och 

mineralvatten att bjuda mellancheferna på under intervjun. När alla var samlade vid 
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intervjutullfället så började vi med att presentera oss själva, vår utbildning samt vårt syfte med 

studien. Moderatorn beskrev sedan vad det innebär med en fokusgruppintervju och hur hon 

kommer agera under intervjun. Sekreteraren presenterade sedan de forskningsetiska 

principerna och berättade om sin roll under intervjun, som att skriva anteckningar för att 

lättare kunna urskilja rösterna på bandupptagningen. Sedan fick mellancheferna presentera sig 

själva, antal år som chef, utbildning och antal anställda. Sekreteraren delade ut papper med de 

fyra underfrågorna. Efter detta satte moderatorn på bandspelaren och inledde intervjun.    

Båda intervjuerna utfördes på samma sätt och pågick i cirka en och en halv timme. 

 

4.6 Transkribering 

Här delades de två intervjuerna genom att vi ansvarade för ett intervjutillfälle var att 

transkribera. Vid transkriptionen så användes stödanteckningarna som sekreteraren antecknat 

för att lättare kunna urskilja rösterna på bandupptagningen. Transkriptionerna skrevs ut på 

följande sätt; med talspråk, pauser/tystnad/skratt samt om mellancheferna talade i mun på 

varandra. När de båda intervjuerna var transkriberade och klara så lyssnade vi igenom 

intervjuerna tillsammans för  att undvika eventuella misstag som kunnat uppstå under 

transkriptionen.  

 

4.7 Analysprocessen    

I analysprocessen så har vi att använda oss av Giorgios fenomenologiska analys ( Malterud 

1998:91-100). Valet av Giorgios analys är att den både tar hänsyn till materialet i sin helhet, 

och att den grundligt  går igenom materialet ett stycke i sänder så att mellanchefernas syn på 

vardagskonflikter tydligt kommer till sin rätta.  

 

Giorgios rekommenderar att analysen genomförs i fyra faser, där nyckelorden är  

1) att få ett helhetsintryck,  

2) att identifiera meningsbildande enheter,  

3) att abstrahera innehållet i de enskilda meningsbildande enheterna, och  

4) att sammanfatta innebörden i detta innehåll (Malterud 1998:91). 

 

4.7.1 Helhetsintryck - från kaos till tematisering 

För att få ett helhetsintryck så började vi med att läsa igenom det transkriberade materialet. 

Här koncentrerade vi oss på helheten och försökte lägga förförståelse och teoretisk 

referensram åt sidan. För att vara öppen för de intryck som materialet kan förmedla och för att 
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motstå att inte redan här börja systematisera så läste vi materialet var för sig, utan att göra 

anteckningar, för att sedan träffas och ge varandra våra helhetsintryck av materialet. Här 

fördes en diskussion angående intrycken som materialet förmedlat och vilka teman som vi 

skymtat i texten. För att skapa en gemensam bild läste vi igenom texten tillsammans och 

började göra anteckningar om vilka fenomen som mellancheferna upplever gällande 

vardagskonflikter. Här fick vi flera gånger gå tillbaka till problemformuleringen och syftet för 

att se vad är det vi vill belysa, och vilka eventuella problem är det som skall tolkas utifrån 

huvudfrågan. Nu började flera teman att form och när all text var färdigläst så var det 

sammanlagt tjugofyra teman som instinktivt väckt vår uppmärksamhet. 

 

4.7.2 Meningsbildande enheter - från tema till kod 

I första fasen uppkom tjugofyra teman, så för att få ett överkomligt antal gick vi igenom dessa 

för att se om de hörde samman men fått stå under olika teman, dessa tjugofyra reducerades nu 

till tretton. Här började även en tanke på att dela in våra teman efter de fyra underfrågorna 

som låg till grund under fokusgruppintervjun. Nu började en mer systematisk genomgång av 

materialet. Vi började med att läsa igenom materialet rad för rad för att identifiera 

meningsbärande enheter, vilka som är relevanta och inte relevanta för att kunna belysa vår 

problemformulering. Genom att se tillbaka på första fasen där olika teman uppstått som nu 

reducerats till tretton nya, så valdes olika textavsnitt som gav kunskap om dessa teman. 

Samtidigt som vi började identifiera de olika meningsbärande enheterna så började vi koda 

materialet genom att använda oss av olika färger för olika teman.  

Efter diskussion hur de identifierade meningsbärande enheterna och dess koder bäst kunde 

organiseras så valde vi att upprätta matriser i datorprogrammet excell, fyra matriser utifrån 

underfrågorna i problemformuleringen. Detta för att visuellt visa de olika textdelarnas 

tillhörighet, vilken mellanchef, och vilken sida i intervjun. Varje matris är uppbyggd på 

samma sätt, längst den horisontella axeln skrevs varje mellanchefernas namn in, längst den 

vertikala axeln varje kod. I var och en av cellerna markerades sedan hur många gånger en 

mellanchef resonerat om exempelvis kommunikation samt vilken sida. På detta sätt kunde vi 

se hur de olika mellancheferna bidrar till de olika koderna och ger en bild av varifrån varje 

kod har sitt ursprung. 

 

4.7.3 Kondensering - från kod till innebörd 

Nu lade vi undan den del av materialet där vi inte funnit meningsbärande enheter undan. Här 

började vi med att sortera de meningsbärande enheterna i grupper enligt koderna. Vissa koder 
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hade få meningsbärande enheter, här tittade vi om de kunde hamna under en annan kod eller 

om de helt enkelt inte kunde karaktäriseras som en meningsbärande kod. Vilket gav ett 

resultat på tio grupper av meningsbärande enheter. Nu så koncentrerade vi oss på en 

kodningsgrupp i taget för att se vad den textmässigt gav oss för olika aspekter av innehållet i 

den kodningsgruppen. Detta resulterade i att det blev subgrupper i varje kodningsgrupp. Som 

när vi kondenserade kodningsgruppen kommunikation utifrån underfrågan - Hur blir en 

konflikt synlig ?- vilket visade att det fanns flera olika nyanser av kommunikation såsom 

verbal kommunikation och icke verbal. Efter att ha sorterat alla kodningsgrupper och tagit 

fram subgrupperna så är de nu dessa subgrupper som är våra analysenheter. Nu kondenserade 

och förtätade vi innehållet i varje subgrupp, genom att utveckla en abstraherad redogörelse. 

Beskrivningen innehöll det konkreta innehållet från de enskilda meningsbärande enheterna 

genom att återge dem till en mer allmän form. Under processen ställde vi oss frågan vad 

texterna säger om vår problemställning. Vi valde även ut citat som illustrerade det som vi nu 

hade abstraherat.  

 

4.7.4 Sammanfatta - från kondensering till beskrivning och begrepp 

Här började vi att sätta samman alla bitar igen. De lösryckta textavsnitten sattes ihop så att de 

skulle ge en tillfredställande skildring av det sammanhang som de från början ingick i. Här 

användes de kondenserade kod grupperna och subgrupperna. Med denna utgångspunkt och de 

utvalda citaten så gjorde vi en redogörelse för varje subgrupp och använde oss av uttryck från 

de meningsbärande enheterna. Sen gick vi tillbaka till de meningsbärande enheterna för att ta 

fram citat, som på ett rättvist sätt förmedlar det som mellancheferna har uttryckt och 

verifierade den sammanfattning som vi gjort. Vi har även tydliggjort vad som är citat i texten, 

genom att göra indrag samt kursivera de meningarna. När vi var klara med detta så började vi  

fundera på vilka överskrifter/begrepp som skulle överensstämma med de sammanfattningar vi 

gjort. De begrepp som vi kom fram till och lade under de fyra underfrågorna;  

1) Vilka är de vanligast förekommande konflikterna på er arbetsplats? "vi - dom", 

kommunikation, arbetsutgifter,  

2) Hur märker ni att det finns en konflikt? kommunikation   

3) Hur löser ni konflikter på er arbetsplats? kommunikation, förutsättningar, konsulter, och 

4) Finns det stöd i er organisation för konflikthantering? närmaste chef, kollegor samt 

personalavdelning.  
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Det är under dessa begrepp som resultatet presenteras. Slutligen så läste vi igenom 

rådatamaterialet för att se att de resultat och begrepp vi presenterat har återgivit det 

mellancheferna uttryckte. 

 

4.8 Etiska dilemman 

Humanistiska – samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR 1994) har antagit vissa 

forskningsetiska principer som skall gälla vid humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Innan intervjun gick vi igen de fyra huvudkraven i HSFR etiska principer för att på 

ett enkelt sätt beskriva dessa för mellancheferna innan intervjun. Där tog den som var 

sekreterare bland annat upp att det är svårt att utlova fullständig anonymitet, men 

konfidentialitet kan uppnås, att det endast är vi som vet de riktiga namnen, att transkriptioner 

samt band kommer förvaras på säkert ställe och att man när som helst under intervjun har rätt 

att lämna rummet. Sekreteraren informerade även om syftet med vår undersökning samt att 

det som sade i ”rummet” stannar där. Vi har försökt när vi presenterat vår 

undersökningsgrupp att ta hänsyn till detta. Naturligtvis kommer mellancheferna att känna 

igen sig själv, men det framgår inte under citaten eller någon annanstans i uppsatsen på vem 

som sagt vad.  

 

4.9 Validitet 

Enligt Kvale (1997) är studiens validitet beroende av om man har undersökt det man avsett att 

undersöka. Han säger också att validering, om det ska vara av god kvalitet, inte enbart äger 

rum i slutfasen av forskningsprojektet. Han menar att den måste pågå kontinuerligt under hela 

forskningsprocessen, genom alla dessa olika stadier av informationssamling.  

 

Vår avsikt är att undersöka problematiken gällande vardagskonflikter ur en mellanchefs 

perspektiv inom den offentliga sektorn. Detta har vi försökt närma oss genom två 

fokusgruppintervjuer med sammanlagt nio mellanchefer. För att kunna belysa vår 

problemformulering så delade vi upp vår huvudfråga i fyra underfrågor, vilket bidrog till att 

materialet fick fler nyanser gällande vardagskonflikter. Vi har under de olika faserna; metod, 

resultat och analys systematiskt gått tillbaka till vårt syfte och problemformulering för att 

säkerställa validiteten. I metodelen har vi genom att använda Giorgios fenomenologiska 

analys försökt att ta fram mellanchefernas egna ord och uttryck i det vi avsett att undersöka. I 

resultat delen har vi valt att redovisa många, fylliga citat i talspråk, för att läsaren ska få god 
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tillgång till de material som analysen grundar sig på samt för att öka validiteten av 

undersökningen.  

 

4.10 Reliabilitet 

Innebär att olika forskare, oberoende av varandra, ska komma fram till samma resultat när de 

studerar ett material. Det innebär också att samma forskare ska kunna komma fram till samma 

resultat vid olika tidpunkter enligt Wibeck (2000). 

 

En sak som Wibeck (2000) nämner i sin bok fokusgrupper är att för att säkerställa 

reliabiliteten är att använda sig av samma moderator vid intervjutillfällena. Moderatorns har 

en central och viktig roll under fokusgruppintervjun, eftersom det är denna som ”styr”.  

Vi var moderator för en fokusgrupp var, vilket säkert kan ha bidragit till olika resultat, 

eftersom vi är olika.  

 

Det som kan ha höjt reliabiliteten är att vi är två som hela tiden gått igenom materialet 

tillsammans. Den del där vi verkligen ”kontrollerade” varandra var under transkriberingen, de 

andra delarna har vi diskuterat, belyst och tolkat tillsammans.  

 

Genom att vi försöker beskriva hur vi har gått tillväga vid genomförandet av fokusgruppen 

och bearbetningen materialet torde reliabiliteten vara god. 

 

4.11 Generaliserbarhet/tillämpningsmöjlighet 

Resultatet från undersökningen, hur vardagskonflikter ser ut ur en mellanchefs perspektiv, är 

tillämpningsbara i fokusgruppens livsvärld men är också tänkbart för andra arbetsgrupper i 

liknande situationer. Då vi tittar på tidigare litteratur som Granér (1994), Lennéer - Axelson & 

Thylefors (1996) ser vi att det finns vissa likheter i vårt resultat och deras, vilket gör att vi 

antar att resultaten från vår undersökning är möjliga att tillämpa, vad gäller mellanchefernas 

uppfattning om vardagskonflikter, inom verksamheter som befinner sig i en liknande 

situation. Vi kan däremot inte anta att resultatet är generaliserbart då vi omöjligt kan påstå att 

vårt resultat gäller alla mellanchefer i alla typer av verksamheter under varje historisk 

förutsättning. 
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5. Presentation av undersökningsgruppen och deras verksamheter 
Undersökningsgruppen består av nio mellanchefer. Alla mellanchefer har ansvar för personal 

som utför vård och omsorgsarbete. Mellancheferna har olika lång erfarenhet som chef, fem av 

mellancheferna har tio år eller mer, fyra av mellancheferna har mellan två och ett halvt till sex 

år.  Av de nio mellancheferna var sju kvinnor och två män. 

 

• Två ansvarar för Daglig verksamhet. 

• Tre ansvarar för äldreboende. 

• En ansvarar för en rehabiliteringsenhet. 

• Tre ansvarar för flera olika verksamheter; 

- en av mellancheferna ansvarade för fyra gruppboende för utvecklingsstörda samt ett         

korttidshem   

- en av mellancheferna ansvarar för en dagligverksamhet samt två gruppboende fr 

psykiskt funktionshindrade och  

- en av mellancheferna ansvarar för personlig assistans, ledsagning, kontaktpersoner, 

avlösare samt korttidsfamilj. 

 

5.1 Antal medarbetare 

Mellancheferna har mellan 16 till 130 medarbetare, timanställd personal är ej inräknad. Tre 

mellanchefer har mellan 16 och 35 medarbetare, två av dessa är dagliga verksamheter och en 

rehabiliteringsenhet.  

Fem av mellancheferna har mellan 45 till 80 medarbetare fördelat på fyra gruppbostäder för 

utvecklingsstörda, ett korttidshem, två gruppbostäder för psykiskt funktionshindrade, en 

demensenhet, samt två äldreboende.  

En mellanchef har 130 medarbetare fördelat på personligassistans, ledsagning, 

kontaktpersoner, avlösare samt korttidsfamilj. 

 

 5.2 Utbildning 

• Tre av mellancheferna är sjuksköterskor. 

• Två av mellancheferna är socionom eller motsvarande. 

• En  mellanchef är utbildad som föreståndare i landstingsregi, samt mentalskötare. 

• En mellanchef är arbetsterapeut. 
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• En mellanchef är filosofikandidat i psykologi. 

• En mellanchef är vårdare. 

 

Mellancheferna har även längre och kortare utbildningar och kurser i ekonomi, organisation 

och ledarskap, samt fackliga kurser. 

 

6. Resultat 
Under denna rubrik presenterar vi resultaten utifrån de två fokusgruppsintervjuerna. Resultatet 

kommer att redovisas på följande sätt  
1) utifrån huvudfrågans fyra underfrågor presenteras de teman som uppkommit,  

2) utifrån dessa beskriva vad som framkommit under intervjuerna.  

 

6.1. De vanligast förekommande konflikterna på arbetsplatsen. 

6.1.1. Vi och dom 

Under intervjun med mellancheferna framkom det att en vanligt förekommande 

vardagskonflikt på arbetsplatsen är att det skapats myter om hur det är i andra grupper. Detta 

fenomen förekom på sex av nio arbetsplatser. Ofta förekommande bilder hos personalen är att 

man tror att arbetsbelastningen är mindre i en annan grupp, att arbetet fungerar annorlunda 

som ofta kan leda till avundsjuka och skapande av ovilja att hjälpa till mellan grupperna.  

 

”… Att man själv har det mycket tyngre och så bildas några konstiga 

idéer om liksom att det fungerar annorlunda där inne hos dom 

minsann.” 

 

Flera av mellancheferna tror att detta skapar en starkare grupptillhörighet inom sin egen grupp 

och att man tyr sig till varandra.  

 

Genomgående sa alla mellancheferna att det finns en vardagsproblematik som utlöser 

vardagskonflikter för att olika professioner möts i det dagliga arbetet. Dessa olika 

professioner är bland annat olika yrkesgrupper, som till exempel 

sjuksköterskor/undersköterskor, personlig assistenter/vårdare samt att olika huvudmän har 

ansvar för omsorgen. Detta skapar motsättningar och de blir synliga genom verbala konflikter. 

Det blir svårt att samarbeta då synsättet gällande vården/stödet ses från olika synvinklar.  
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”… Men det upptäckte jag i går också, det här med assistenter och 

vårdare. Alltså där kan det också bli konflikter för två olika 

yrkesgrupper där man måste, som kanske inte förstår varandra alltid, 

man förstår inte varandras jobb.” 

 

Det finns även en inbyggd vardagskonflikt där olika grupper möts, då olika kön, åldrar och 

etniska bakgrunder möts. Även här är det olika synsätt som skall mötas gällande som den 

äldre kvinnan som ser på sina arbetsuppgifter ur en synvinkel medan den unga kvinnan ser sitt 

genom en annan, men här finns oftast inga rätt eller fel enligt mellancheferna för att god 

omsorg kan se ut på olika sätt.  

 

”… En annan grund till konflikt är våra olika värderingar beroende 

på hur gamla vi är. Kvinnor femtio plus åldern som alltid har gjort 

som de alltid har gjort, de ska manglas, de ska var tipp topp och det 

ska var fint. Men de som bara är tjugo plus kanske inte ser dom 

värdena i utan man ger en bra omvårdnad men resten får va.” 

 

De etniska bakgrundernas vardagskonflikter upplevs gälla motsättningar mellan kulturer. 

Konflikterna kommer upp till ytan genom diskussioner gällande att använda sitt eget språk 

sinsemellan i arbetet. Detta är inte tillåtet och händer inte ofta men det finns funderingar om 

det egentligen handlar om andra saker, som avundsjuka. 

 

”… Och så har vi flerspråkigheter, vi har många som kommer från 

Turkiet som pratar turkiska, pratar turkiska på luncherna, sitter en hel 

koloni och äter en trevlig lunch tillsammans som vi aldrig gör på 

samma sätt. Det skapar outtalade, outtalade, ja om det är avundsjuka 

eller vad det är för någonting. Men det är en grund till en konflikt, en 

motsättning mellan olika kulturer. Sen om man väl pratar turkiska i 

verksamheten, vilket inte är tillåtet då blåser man upp den här 

konflikten. Ja, då har man något att anklaga dem för. Det är svårt att 

hålla isär vad är lunchtid och vad är arbetstid”  
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Ytterligare en vardagskonflikt som flera av mellancheferna påpekat är att det finns en 

svårighet när någon i personalgruppen utmärker sig på ett positivt sätt. Det accepteras mer 

eller mindre mellan personalen på de olika arbetsplatserna. Här finns svårigheter att ge beröm 

inför en hel grupp, flera av deltagarna tycker att det är synd att inte kunna ge positiv feedback 

för en bra insats inför andra. Här sker oftast uppskattningen på tu man hand. Flera påpekade 

att kollektivt beröm gick bra men att det ofta skapas avundsjuka när en enskild får beröm.  

 

”… Först fick ju jag göra avbön, att jag inte tänkte på det. Men sen 

någonstans tyckte jag ändå att jag måste kunna lyfta fram folk och 

dem kredit. Får inte jag göra det då, då blir det inte kul. Men att jag 

får vara mycket försiktigare och sen har jag en del … ger man någon 

beröm inför de andra då blir alla andra automatiskt dåliga, man 

grejar inte det, att man lyfter fram en person. Ska man berömma, ska 

man berömma hela kollektivet.” 

 

Det finns svårigheter när en person åtar sig en extra arbetsuppgift, även detta skapar en 

motsättning. Denna vardagskonflikt känner mellancheferna är svår då de upplever att de extra 

uppgifterna måste göras och det finns vissa som vill ta på sig dessa arbetsuppgifter och vissa 

vill inte. Trots att man inte vill ta sig an en extra arbetsuppgift så finns det svårigheter att 

acceptera att en annan person tar på sig detta.  

 

”… Hos mig kan det också vara så att om man utmärker sig på något 

sätt, att gör något speciellt eller något väldigt bra. Så kan jag ana att 

det blir en grund för en konflikt. Om man sticker fram näsan. Jag kan 

märka det sen, jag kan höra att man inte riktigt hjälper till även om 

man säger med ord att det är jätte bra.” 

 

En av mellancheferna påpekade att det finns en ganska tillåtande atmosfär på arbetsplatsen,  

 

”… Alla tycker ju att de är bäst, tävlar lite om att vara bäst, i alla fall 

hos mig att göra mest sådära. Det kan vara lite svårt även om jag inte 

tycker att det är så vanligt hos mig. Dom är ganska toleranta, alla 

tycker att man ska få komma fram med det man kan.” 
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6.1.2. Kommunikation 

Flera av mellancheferna påpekar att en av vardagskonflikterna är hur personal kommunicerar 

med varandra. Här är det vanligt att diskussioner inte blir färdiga detta kan leda till 

motsättningar, man missförstår varandra och viljan till kommunikation försvinner.  

 

”… Hos mig diskuteras rutiner och rutinerna fungerar inte och en del 

tycker att det ska var si och andra tycker man ska vara så. Sen när de 

sätter sig ner och gör det här strukturerat visar det sig att dom kan ju 

inte prata, […]. För kan dom i alla fall inte kommunicera med 

varandra och ingenting fungerar ändå, alltså hitta roten, de är jätte 

svårt.” 

 

Istället för att tala med varandra så talar om man om varandra, oftast i form av att man klagar 

på dålig vård, det går inte att prata med den andra. Här säger mellancheferna att man kan höra 

att det finns en konflikt mellan olika synsätt.  

 

”… De är vanligt att folk tänker så väldigt olika, man har inte viljan 

att se en annans åsikter och så respektera dom utan man gör en 

konflikt, man strider, det är jag som har rätt och det är du som har 

fel.” 

 

 

6.1.3 Arbetsuppgifter 

Vilka arbetsuppgifterna är, är en grund till vardagskonflikter enligt de flesta mellancheferna. 

Att personalen vet vad som ska göras och hur. Exempel tas upp så som att man behandlar 

brukare på olika sätt, när det tidigare har bestämts gemensamt vilka riktlinjer som gäller.  

 

”… Någon kräver mer av patienterna än vad någon annan gör. Alla 

vill ju att vi ska göra lika med patienten så att den får samma. Ena 

dagen får den komma upp, tycker man, och får äta middag i matsalen, 

nästa dag tycker personalen att du kan få ligga och äta i sängen. Och 

det skapar diskussioner.” 
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Det kan ofta handla om att det finns olika åsikter om vad som är det bästa sättet att utföra 

arbetsuppgifterna i det dagliga arbetet. Här nämner mellancheferna att det kan bero på dåligt 

förankrade rutiner. En vanlig arbetsuppgift som leder till en vardagskonflikt är att stödja 

varandra mellan grupperna och att bistå varandra i gruppen. Detta tror mellancheferna beror 

på att man anser sig överbelastad och att man själv har det tyngre. 

 

”… Så kan jag säga att det vanligaste hos oss, det är att man känner, 

upplever sig överbelastad och man behöver egentligen hjälp från sina 

arbetskamrater men man anser sig inte ha möjlighet att kunna hjälpa 

till […]. Om att dom har et lättare och vi har det tungt och vill ha 

hjälp. Det här med att hjälpa varandra.”  

 

6.2 Hur blir en vardagskonflikt synlig. 

6.2.1 Kommunikation 

Det vanligaste sättet enligt flera av mellancheferna om hur en vardagskonflikt blir synlig är 

genom det verbala språket. Det kan vara att personalen pratar om varandra, det finns massor 

med synpunkter och att man fräser till. Enligt mellancheferna så är det även brukligt att någon 

kommer och berättar att det finns en vardagskonflikt.  

 

 

” … Man får tydliga signaler tycker jag dels det att någon säger det 

rent verbalt det är tråkigt här nu, eller man kan säga att jag trivs inte 

längre. Eller så säger man rent ut att den där Birgitta hon är helt 

enkelt hopplös det går inte att jobba med henne. Det råder aldrig 

någon tvekan att det är en konflikt, om det nu är en konflikt.” 

 

” … Man pratar om de andra, istället för med varandra. Man pratar 

med samordnaren, man går och skvallrar till mig, sitter och muttrar i 

sin grupp om dom där borta de kan inte hjälpa till eller så. Istället för 

att dom konfronterar gruppen hur ni, det här måste vi reda ut. Det 

vågar man inte. Så man sitter och har en massa synpunkter, man 

märker som sagt var.” 
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Mellancheferna nämner ordet stämning som en viktig faktor på hur en vardagskonflikt blir 

synlig. 

” … Man känner det på stämningen, när det är någonting på gång 

tycker jag. Man känner direkt.” 

 

”… Temperaturgivare, vissa personer kan man direkt läsa.” 

 

Ett tydligt tecken på stämningen enligt mellancheferna är tystnaden, det sägs ingenting.  

 

” … Det är så man märker ofta att det. Bara man kommer in till den 

rapporten och normalt brukar alla prata i mun på varandra, det 

pratas och skrattas över kaffekoppen. Så kommer man nästa dag och 

det är bara tyst. Då förstår man att nu är någonting på gång. 

 

” … När man slutat att kommunicerat och man har börjat prata om 

varandra, då märker man ju att stämningen inte är bra. Eller man 

säger ingenting, det är bara tyst.” 

 

Ett sätt att märka att det finns en vardagskonflikt är att läsa personalens kroppsspråk. Här 

beskriver en av mellancheferna hur det blir synligt för henne. 

 

” … Det syns direkt i ansiktet. Jag har en kille hos mig som jag ser 

direkt.” 

 

” … Man kan möta den första personen ibland så, oj nu är det 

någonting eller som hälsar glatt och så där. Man märker det på 

ansiktsuttryck och så.” 

 

Några mellanchefer nämner att genom klagomål och frågor från anhöriga samt brukare gör att 

de får vetskap om eventuella vardagskonflikter.   

 

”… Ja, men han vet oftast inte vad det handlar om, alltså det här är 

en person med utvecklingsstörning. Men han frågar rätt saker. Varför 

ska den sluta? Liksom var är Stina? Då vet man att han har snappat 
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upp någonting, som ligger i luften, eller något som är öppet uttalat 

eller att det finns en konflikt i gruppen.” 

 

”… Det kan vara anhöriga som kommer och klagar på dålig vård.” 

 

 

6.3 Konflikthantering på arbetsplatsen. 

6.3.1 Kommunikation 

Om det finns en vardagskonflikt så anser mellancheferna att det är viktigt att lyfta frågan 

snarast möjligt. 

 

”… Försöka ta upp det så fort det går. Med, ja om det är enskilda 

personer med dom så klart men är det en sån här allmän eller en 

fråga som berör alla då pratar man om det så fort som möjligt så fort 

man kan. Vi har ju ganska stora möjligheter till de efter som vi träffas 

varje dag vid rapporten.” 

 

Det som kommer upp och som är genomgående är att det är på möten och planeringsdagar 

som man har ett forum att diskutera vardagskonflikter, om det är en allmän konflikt eller inom 

gruppen. Det man gör är att diskutera i förebyggande syfte, hur man skall förhålla sig, att man 

skall hjälpa varandra/be om hjälp och det är som mellanchef att vara tydlig med vad det är 

som gäller på arbetsplatsen. 

 

”… De här vanligaste med att man inte hjälper varandra mellan 

grupperna, det har vi hållit på med i 3½ år och det går upp och ner. 

Vi tar upp på planeringsdagar och teman om våra värdegrunder eller 

tjata om att hjälpa varandra, be om hjälp självklart och såna saker. 

Handlar det om konflikter inom en arbetsgrupp som också 

förekommer så klart, då är det ju personer inom gruppen, då måste, 

då löser vi det inom gruppen. Då tar vi upp det på möten.” 

 

Mellancheferna säger att om en konflikt är mellan två personer så skall dessa två först och 

främst lösa den tillsammans, här väntar man som chef med att gå in i konflikten.  
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”…Specifika konflikter mellan två personer, dom måste ju prata med 

varandra först, sen får man hjälpa till.” 

 

”… De är ändå två vuxna som inte har nått varandra, om det är 

kommunikation eller om det är åsikter som inte… Ja man kan ju inte 

vara överens om allt. Men man måste hitta ett sätt att hantera det. 

Men det har jag lärt mig att inte ha den målsättningen att jag som 

chef skall lösa den åt dom, så att säga.” 

 

Om en konflikt rör en själv och en medarbetare så anses det mycket viktigt att den blir löst, i 

alla fall så att man vet att man gjort det man kan.  

 

”… Är man själv inblandad i konflikten då måste man ju hitta en 

lösning då går det ju inte bara låta de hitta vägen själv […]. Ska jag 

må bra och kunna jobba vidare så måste jag ju lösa den här 

konflikten.” 

 

”… Det blir väldigt jobbigt tycker jag om man har konflikter med sina 

medarbetare till exempel, man sitter ju på samma ställe. Så att gå och 

känna det hela tiden det är jätte jobbigt alltså […]. Man måste ändå 

veta att man har gjort det man kan.” 

 

Det gäller även om en vardagskonflikt påverkar brukarna. 

 

”… Andra konflikter som är, bara det inte påverkar våra brukare, 

pensionärer, så kanske man kan ha en acceptans eller så det blev inte 

bättre än så här. Men påverkar det våra pensionärer så kan man inte 

släppa det, då måste man lösa det.” 

 

Mellancheferna framhåller att det är viktigt hur man kommunicerar. Diskussioner är viktiga, 

att man pratar klart, att inte säga att det är bra eller dåligt och att man förklarar sakligt. Här är 

det viktigt som chef vara tydlig och säga att om det handlar om en vardagskonflikt, att man 

skapar en dialog i frågan. Detta kan ske både kollektivt och enskilt.  
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6.3.2 Förutsättningar 

En viktig del är vilka som är inblandade i konflikten, eftersom det skapar olika 

förutsättningar. Är det en större grupp så anser mellancheferna att det är svårt att lyfta fram 

vissa frågor, men är det en mindre grupp så är det lättare att nå fram. När det gäller enskilda 

så förutsätter det att man kan ta upp det enskilt. 

 

”… Men som chef att gå in i en jättestor grupp och lyfta upp ett 

problem det tycker inte jag leder någon vart, det blir tyst. Kanske 

någon som säger någonting men du, det blir läskigt helt enkelt. […]. 

Ja består gruppen av en sex till åtta personer då kan man ju gå in och 

förhoppningsvis få en dialog om någonting.”  

 

Mellancheferna anser att om det finns en duktig personal så kan det användas som ett gott 

exempel. Men här finns svårigheter då det är viktigt att det inte uppfattas som om man 

favoriserar. Här är förutsättningen att som mellanchef, på ett balanserat sätt, framföra på 

vilket sätt som man kan lära av varandra. 

 

”… Det är ett problem också, jag har i en av grupperna en jätte 

duktig medarbetare som verkligen har fattat vad man ska göra på 

jobbet så att säga, hantera en svår boende, det klart jag säger till de 

andra se och lär. Även om inte jag säger att nu var du jätte duktig, det 

är inte det, ta nu lärdom av en god arbetskamrat, hon har jobbat 

länge med det här.” 

 

”…Det måste man vara vaksam att ingen uppfattas som favorit, för 

det är livsfarligt.” 

 

Ett sätt att hantera vardagskonflikterna, här gällande "vi – dom", så har två mellanchefer 

försökt att ändra förutsättningarna genom att ändra på gruppkonstellationerna. Detta har gett 

olika resultat. 

 

”… En jag gjorde en jätte grej om det, jag gjorde världens 

organisation. Så här hur man skulle gå runt och jobba i alla andras 

grupper, världens jobb, världens grej alla var överallt, just för att 

49
30   



man, men då hade jag väl inte väldigt tydliga för att få bort de här 

konflikterna, […]. Och alla gjorde det och så där, det vart ingen som 

helst skillnad.” 

 

”… Vad jag gjorde för ett år sedan, jag flyttade alla och gjorde tre 

nya grupper. Det gav en bra effekt, det var inte jag som bildade 

grupperna det var med samverkan med facket, lokala 

arbetsplatsombudet. Och vi stod för det gemensamma. Sen finns det i 

och för sig kvar, men det blev bättre, för det var väldigt inrotat och 

väldiga staket runt om.” 

 

”… Men är det här en sån där arbetsorganisatorisk fråga. Ibland är 

det konflikter som, ja menar om jag har en grupp med personer som 

talar illa om andra personer i en annan grupp av vilka anledningar, 

det är ju jätte svårt. Om man kan ana att det handlar om annat där de 

själva arbetar. Jag har lite, beroende på vilken adress man arbetar på 

jag har väl använt alla metoder jag tror att jag kan komma på här i 

världen.” 

 

Förutsättningarna ser annorlunda ut beroende på varför en vardagskonflikt har uppstått. Ibland 

kan det bero på att man som personal har olika synsätt eller att ens nuvarande livssituation 

påverkar beteendet på arbetsplatsen. Här upplever en del mellanchefer att det är svårt att 

egentligen kunna urskilja och hantera var konflikten har sitt ursprung. 

 

”… Det finns någon typ av realkonflikt och så finns det någon typ av 

pseudokonflikt på en arbetsplats. Dom här realkonflikterna dom 

härleds ofta till att man har tänkt igenom en sak som individ och 

personal alltså det här, jag står för det här arbetssättet jag tycker det 

är bra, jag har kommit till en slutsats, det här sättet att jobba det 

passar mig och jag tycker det är bra för vår verksamhet. Sen finns det 

en annan personal som kanske, utifrån samma sätt att tänka men 

utifrån sina egna värderingar, sin egen bakgrund, kommer fram till en 

annan slutsats, att jag vill faktiskt jobba så här och jag tycker så här 

är det bättre. Då tycker jag då blir det någon sorts realkonflikt som 
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man kan jobba med, att man på något sätt pratar med varandra och 

att man kan utbyta erfarenheter och så vidare, närma sig varandra 

och så kan man hitta ett gemensamt synsätt.” 

 

”… Taskigt hemifrån, ungarna har skolkat, man har fått telefonsamtal 

från rektorn och något sånt. Så kommer man till jobbet då så är det en 

social miljö, där man på något sätt ska frigöra ångest och ilska så 

drar man igång någonting som är, som verkligen inte bottnar i en 

realkonflikt, utan man skapar det på arbetsplatsen ändå. Ja, man 

hittar på en grej och så drar man igång allting. Och då tror jag som 

chef att det är … svårt att härleda, är det en realkonflikt eller är det 

nånting man tagit med sig hemifrån.” 

 

Ett bra sätt att hantera vardagskonflikter enligt mellancheferna är att skapa förutsättningar 

genom ge personalen tid, eftersom människor har olika sätt att hantera saker, till exempel när 

det gäller förändringar. 

 

”… I vissa verksamheter där det finns en dynamik just så handlar det 

också om någon typ av mognads konflikt. Några är ju lite mer 

förändringsbenägna än andra […]. Någon typ av insikt eller mognad, 

alltså hos några, den finns där och så finns det några som inte riktigt 

hänger med på tåget, men som kanske ge dem lite tid så kanske, 

kommer dom med på något sätt. Fram till dess då de är med på tåget 

kan man ju, det var en period som var jobbig” 

 

”… Konflikter uppstår eller kan uppstå när det är en förändring på 

gång. Därför då har människor olika förmåga att anpassa sig till 

förändringen. Några hänger på direkt andra går sakta och några vill 

inte ändra någonting. Det blir en konflikt i personalgruppen att dom 

inte är på samma tåg, de sitter inte i samma vagn.” 

 

En annan förutsättning som uppkom är att när det kommer in ny personal i en grupp, leder det 

ofta till att man hamnar på ruta ett igen. Här är det viktigt att som mellanchef ge utrymme för 

samtal och diskussion.  
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”… Och man blir förvånad ibland, jag är ganska ny, jag hade två 

planeringsdagar i rad med en enhet. En väl fungerande enhet som 

varit igång länge och så men det kommer in en ny medarbetare då och 

då. Helt plötsligt satt vi i en grund diskussion som vi borde ha 

passerat för flera år sen.[…].Det gick inte att bryta det var så viktigt” 

 

Ett sätt att hantera vardagskonflikter enligt några av mellancheferna är hur tydliga de är i sitt 

ledarskap, att otydliga mål, riktlinjer, dåligt förankrade rutiner och brist på information lätt 

skapar vardagskonflikter.  

 

”…Konflikter uppstår ur otydliga mål, personalen vet inte vad som 

gäller och då uppstår det konflikter.” 

 

En sista utväg vid hantering av en vardagskonflikt som har gått för långt och som inte längre 

är hanterbar, är att flytta på en person. Detta kan vara till en annan grupp eller från 

arbetsplatsen. Det förekommer dock sällan.  

 

”… Och sen kan man ju komma till den punkten när man måste byta 

en person i gruppen eller från en arbetsplats. För att det bara är 

oreda av någon anledning. När man kommer till punkten att det här 

kan inte gruppen lösa utan, det här kan man inte förvänta sig, utan 

man måste ta sitt ansvar och flytta på en person. Det är obehagligt 

men det förekommer.” 

 

”…Men i riktigt svåra fall när man har prövat allting och det ändå 

inte har gått att lösa det har jag varit med om att man helt enkelt fått 

flytta på en person.” 

 

En förutsättning som kommer upp är ekonomin. Här är det genomgående så att alla 

mellancheferna har ett eget budgetansvar och det är om pengarna räcker, som man kan ta in 

konsulter. 
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”… Det gäller bara att få pengarna att räcka. […]. Räcker inte 

pengarna kan vi inte ha handledning.” 

 

En mellanchef nämner att om pengarna inte räcker så finns det andra sätt att hantera den 

ekonomiska situationen. 

 

” … Det vapen vi har är om pengarna inte räcker, att man kan ju 

alltid returnera sitt arbetsmiljöansvar. […]. Och då får man oftast 

assistans att lösa problemet. Så får man pengarna eller får, har jag 

inte medel så måste jag returnera ansvaret. Jag vet vad jag måste men 

jag har inte råd, då måste jag skicka frågan uppåt och då händer det 

saker.” 

 

6.3.3 Konsulter 

Vid vardagskonflikter som mellancheferna inte anser sig klara själva så kan det anlitas hjälp 

utifrån, som handledare eller beteendevetare. Detta sker ofta i form av grupphandledning.  

 

”… Vi har tagit beteendevetare från företagshälsovården, kommer in i 

gruppen och intervjuar var och en enskilt, intervjuar gruppen, koppla 

tillbaka till gruppen. På sånt sätt få ett klimat där man kan börja 

kommunicera och inte låsa in sig i sitt eget hörn.” 

 

 

Ibland är det inte i gruppen som vardagskonflikten skapas. Mellancheferna beskriver hur 

ekonomi och efterfrågan har förändrats. Detta kan vara svårt att hantera för grupper och 

enskilda personer. Vid en del förändringar så har det ibland blivit så svårhanterligt att 

mellanchefen har fått ta in externa konsulter. 

 

”… Och det är jättesvårt att lösa, för att det kan ju vara efterfrågan 

att man faktiskt måste få överleva utan eventuell verksamhet. […].. 

Kundunderlaget svek, vi hade egentligen ingen som frågade efter det 

som hade varit och det var ju väldigt smärtsamt för några av dom som 

hade jobbat länge. […]. Men visst det skapar för det väldigt mycket 

konflikter och där tog vi in extern konsult. Vi gjorde analys, 
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omvärldsanalys för att överleva. Vad är det som efterfrågas vad 

behöver vi förändra och vilka kunskaper ska vi erbjuda.  

 

6.4 Stöd i organisationen för konflikthantering. 

6.4.1 Närmaste chef 

Mellancheferna är överlag positivt inställda till stödet från sin närmsta chef. Flera påpekar att 

den närmsta chefen är bra att utbyta idéer med. Det krävs dock att frågan skall vara av en mer 

invecklad karaktär. 

 

”… Min erfarenhet från tidigare arbetsplatser var att jag lyfte upp det 

till min närmaste chef som förankrar det i ledningen och högre upp 

eftersom och fackliga organisationer och så.[…].Ja har tack och lov 

inte testat den här stadsdelsnämnden, men jag tror att det är 

samma…Ja organisationen ser ju likadan ut.” 

 

”… Behöver jag bolla nån lite mer komplicerad fråga, så självklart 

ringer jag min chef […]. Hon har alltid mycket att göra men det finns 

alltid tid.” 

 

6.4.2 Kollegor 

En viktig del av stödet i organisationen enligt mellancheferna är kollegialt. Dels för att man 

har liknande verksamheter, vilket gör att man förstår varandras problematik och att det kan 

känns skönt att kunna få råd och att bli hörd. Samtalen underlättas genom ett gemensamt 

uttryckssätt. Detta sker oftast genom telefonkontakt. 

 

”… Att man har kollegor runtomkring sig som jobbar med samma sak, 

så att man pratar samma språk. Man står inför samma problem.” 

 

”… Vi diskuterar väldigt mycket hos oss med varann, försöker hitta 

lösningar.” 

 

”…Ger varandra råd eller lyssnar på varandra.” 
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6.4.3 Personalavdelning 

Mellancheferna tar även upp att man kan få stöd från personalavdelningen, men det är endast 

om det gäller allvarligare frågor som anklagelser och stöd gällande arbetsrätt som det 

utnyttjas. 

 

”…Ja då tog jag hjälp av en Pa-konsult i det samtalet för det var en 

allvarlig anklagelse.[…].Och då gick jag inte in själv utan då tog jag 

med mig Björn då i det fallet.” 

 

”…Personalavdelningen är ju också uppifrån det finns ju hjälp, som 

kan vara med på möten om det gäller rehab frågor eller om det är 

kring svåra personalfrågor, så har ju personalkonsulten varit med.” 

 

7. Analys av resultat 
För att belysa och tolka problematiken hur mellanchefer upplever, hanterar och får stöd från 

organisationen gällande vardagskonflikter så kommer de fyra underfrågornas olika teman att 

analyseras. Här använder vi oss av tidigare litteratur och forskning för att belysa delarna i 

resultatet. 

  

7.1 De vanligast förekommande vardagskonflikterna på arbetsplatsen. 

Det första som uppkommer när vi ställer frågan om de vanligaste vardagskonflikterna på en 

arbetsplats, är olika former av ”vi –och dom” situationerna. Här beskriver mellancheferna 

bland annat ”vi –och dom” mellan olika grupper, professioner, åldrar och kulturer. Ett 

fenomen som även Sjölund (1974) har beskrivit är att det lätt uppstår "vi –och dom" –grupper 

när gränserna är låsta och kommunikationen otillräcklig. Dessa brukar benämnas som in -

group/out -group tänkande. In -group eller ”vi –gruppen” är den egna gruppen. (Granér 

1994:46-47). Out -group eller ”dom –gruppen” är en eller flera andra grupper, bland annat 

olika yrkeskategorier. De anses vara passiva, oengagerade, tar inte sitt ansvar utan försöker 

bara sko sig och skaffa egna fördelar (Granér 1991:88-89).In -group/out -group tänkande är 

vanligt mellan olika enheter i en organisation, där man har begränsad direkt kunskap om 

varandras arbetsvillkor. Istället odlas fantasier av negativ karaktär. ”Vi” är aktiva, engagerade, 

ansvarsfulla och målmedvetna. Gentemot våra medlemmar uttrycks stor förståelse och 
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tolerans (Granér 1991:88-89). ”Vi -grupp/dom –grupp” tänkande förutsätter att man inte 

känner andra så väl, att man inte vet hur de gör och hur det fungerar (Mathiasson1994:15-16).  

 

Kulturella bakgrunder gör att vi människor reagerar olika. Förr i tiden arbetade människor i 

större omfattning än i dag, ur samma samhällskikt, från samma geografiska område samt 

yrkeskår  på samma arbetsplats. På dagens arbetsplatser finns en betydigt större blandning 

mellan kulturer. Kulturer handlar om klasstillhörighet, uppfostran, språk, värderingar, 

generationer, kön. Invandringen från andra länder gör att det ytterligare blir en kulturell 

blandning. Allt detta medför att detta ger konflikter, eftersom de signaler du lärt dig inte ger 

den effekt du väntat dig (Ljungström & Sagerberg 1991:64). 

 

En vanlig företeelse enligt mellancheferna är att det på arbetsplatsen har skapats myter om hur 

det är i andra grupper. Vilket vi kan återfinna både hos Granér (1994) samt hos Mathiasson 

(1994), båda beskriver denna företeelse på följande sätt. Vad ”dom där ute” gör granskas med 

mycket kritiska ögon. ”Dom” bara sitter och dricker kaffe på den avdelningen, i det teamet. 

”Vi” är mycket duktigare (Mathiasson.1994:15-16). ”Vi här inne” är aktiva, engagerade, 

ansvarsfulla och målmedvetna. Missar vi något beror det på olyckliga omständigheter, ”dom” 

är däremot passiva, oengagerade och oansvariga. Man peppar upp varandra med anekdoter 

och fantasier om de andra. Samtidigt fyller ”vi -grupp/dom –grupp” tänkande en funktion. 

Därför aktar man sig noga för att skaffa sig kunskaper om de andra. Istället odlas negativa 

föreställningar (Granér 1994:46-47). 

 

Flera av mellancheferna tror att ”vi” och ”dom” fenomenet skapar en starkare 

grupptillhörighet inom sin egen grupp, att man tyr sig till varandra och bygger murar. Enligt 

Mathiasson (1994) bekräftas det att ”dom- gruppen” är en viktig grupp för att definiera vilka 

”vi” är. Det är i jämförelse med andra människor som individen formar sig och hittar sin egen 

identitet (Mathiasson.1994:15). 

  

I resultatet har det framkommit att vardagskonflikter kan härstamma från att någon tagit på 

sig en extra arbetsuppgift, att det finns svårigheter med att ge en enskild personal beröm i 

grupp. Här resonerade mellancheferna om att det kunde komma från att den övriga personalen 

automatiskt känner sig dåliga, att detta tar fram motstridiga känslor inför den personal som 

tagit på sig en extra arbetsuppgift eller är duktig. De säger att dessa fenomen är något som de 

anar finns. Här kan vi relatera till Lennéer- Axelsson och Thylefors (1996) som skriver om 
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hur avund kan påverka, att det är en vanlig orsak till konflikter mellan personer inom 

personalgruppen. Avund är en vanlig källa till konflikter, såväl privat som inom 

arbetsgrupper. Många till synes oförklarliga känslor och händelser i en arbetsgrupp har 

rivalitet och avund som yttersta drivkraft. Ibland går inte de delade meningarna så långt som 

till en öppen konflikt, utan stannar vid avund, konkurrens och spända förhållanden. Avund 

uttrycks sällan öppet utan den visar sig istället i form av ironiska kommentarer, tystnad och 

isolering (Lennéer- Axelsson & Thylefors 1996:140-141).  

 

Bristande kommunikationen mellan personalen är en bidragande faktor till vardagskonflikter 

enligt mellancheferna. Flera författare skriver om kommunikation och svårigheterna att skapa 

en gemensam dialog. Enlig Maltén (1998), Dimbleby & Burton (1999), Busch & Johnsen & 

Vanebo (1986) så har vi människor ett filter när vi kommunicerar med varandra. De 

diskuterar om samspelet genom benämningarna ”sändare” och ”mottagare”, sändaren kodar 

sitt budskap innan det sänds och mottagaren tolkar. Sändarens kodning kan handla om dennes 

personlighet, tidigare erfarenhet och upplevelser, aktuellt sinnestillstånd, självbilden, synsättet 

och förutfattade meningar om motparten, förväntade reaktioner eller någon incident som 

inträffat strax före kommunikationstillfälle. Mottagarens avkodning bygger på liknande 

egenskaper, erfarenheter, fantasier och fördomar. Holmbergs (2003) antologi redovisar en 

studie som säger att chefer som är måna att sakligt informera och diskutera bakgrunden till 

olika beslut skapar förutsättningar för ökad förståelse för vad som händer i organisationen. 

 

Mellancheferna tar upp att personalen inte talar med varandra, diskussioner blir inte färdiga, 

vilket leder till motsättningar, missförstånd och att viljan till kommunikation försvinner.  

Enligt Granér (1994) är kommunikationen begränsad om arbetslaget är i obalans, då finns allt 

för mycket som inte får sägas. De gemensamma diskussionerna blir ytliga och fyllda av dolda 

budskap. Kommunikationen kan kännetecknas av att undertryckt eller öppen aggressivitet att 

innehållet vad som sägs inte når fram. Motsättningar och missuppfattningar är vanliga, 

gruppen får inte näring för att utvecklas. Konflikterna löser inte utan låser gruppen och 

försvårar kommunikationen mer (Granér 1994:72). Lennéer- Axelsson & Thylefors (1996) 

talar om att konflikter ofta beror på bristfällig kommunikation och att de späds på genom 

destruktiv sådan. Konfliktkänslor som är tydliga är oro, besvikelse, irritation och aggression. 

Detta föder lätt en defensiv, istället för en samarbetsinriktad kommunikation i både ord och 

kroppsspråk vilket försvårar gemensam problemlösning. Den enes försvarsinställning smittar 

dessutom mycket lätt av sig på den andra (Lennéer- Axelsson & Thylefors, 1996:228-229).  
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Samspelet mellan människorna går som en röd tråd i ”vi och dom” –tänkandet, hur vi 

kommunicerar mellan varandra och hur det skapar vardagskonflikter. Detta knyter samman 

den sociala interaktionsteorin som försöker förstå samspelet mellan omvärlden och människan 

ur dess miljö och situation. ”Vi och dom” –tänkandet problematik är förstålig om man tittar ur 

det fenomenologiska perspektivet där det gäller att se ur varje individs livsvärld. Det är lätt att 

den enskilde blir begränsad av sina egenskaper och kunskaper och därför skapar detta 

motsättningar.  

 

7.2 Hur blir en vardagskonflikt synlig. 

Det är genom det verbala språket som en vardagskonflikt blir synlig enligt mellancheferna. 

Det kan vara att personalen pratar om varandra, det finns massor med synpunkter och att man 

fräser till. Det är även vanligt att någon kommer och berättar att det finns en vardagskonflikt. 

Ahrenfelt & Berner (1999) nämner att ett tecken av flera som kan tala om att en konflikt finns 

kommer ofta indirekt och kräver lyhördhet från chefens sida. En person ur personalgruppen 

kanske berättar om något som inte fungerar och förmedlar att detta beror på en eller flera 

identifierade medarbetare. Budbärare finns på varje arbetsplats, det är personer som förmedlar 

information. Budbäraren kan vara en positiv kommunikationslänk mellan olika grupper och 

en förenad medelpunkt i en arbetsgrupp som är kluven på grund av arbetsuppgifternas 

karaktär. Detta kan vara ett uttryck för att det fattas formella eller informella 

kommunikationstillfällen. Budbäraren kommer behövas så länge som det inte finns 

kommunikationstillfällen (Lennéer- Axelsson & Thylefors 1991:64). 

 

Ett sätt att märka att det finns en vardagskonflikt är att läsa personalens kroppsspråk, som till 

exempel ansiktsuttryck enligt mellancheferna. Den icke-verbala kommunikationen är viktig 

och sker ofta ganska automatiskt i olika sociala situationer (Abrahamsen 2003). 

”… Kroppsspråket betyder rent av mer än orden. Forskare hävdar att endast sju procent av 

budskapet överförs med hjälp av ord, medan 38 procent förmedlas via tonläge, klang, 

betoning och tempo, som dock innehåller vissa röstuttryck. Hela 55 procent av budskapet 

formas via kroppsspråksformer som minspel, ögonuttryck, gester och kroppsspråk. Minst 70 

procent av kommunikationen är således renodlat icke- verbal (Maltén 1998:31)”. Eftersom vi 

kommunicerar genom kroppsspråket och det är det ledande kommunikationssättet så påverkar 

det utfallet av kommunikationen. Kroppsspråkets genomslag i kommunikationen är så stort att 
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det vi verbalt säger förstås eller misstolkas av mottagaren beroende på hur vi uttrycker vårt 

kroppsspråk.(Ahrenfelt & Berner 1999:78). 

 

Ett tydligt tecken på stämningen enligt mellancheferna är tystnaden. Gruppdynamiken 

påverkas mer av de tystlåtna och de tillbakadragna än de mer aktiva och pratsamma. 

Tystnaden kan uppfattas pressande och det finns stora möjligheter att tolka in sina egna 

rädslor i den. Det är lättare för gruppen att hantera en som öppet uttrycker sina känslor än den 

tillbakadragna, den aggressive tyste som kan vara mer svårhanterlig och oroande för gruppen 

(Lennéer- Axelsson & Thylefors 1991:62-63). Svedberg (2003) resonerar om att tystnad kan 

bero på oroväckande information eller obekväm kunskap av betydelse, bemöts med tystnad. 

Gruppen kanske lyssnar men handlar sedan som om ingenting har hänt och låtsas heller inte 

om det som är sagts. Beteendet uttrycker en enkel förhoppning om att de man inte talar om 

det finns inte heller. Man hoppas kunna tiga ihjäl det.  

 

Kommunikation påverkar vårt samspel mellan varandra, det blir tydligt i det verbala och det 

icke-verbala språket att vi påverkar varandra genom att sända signaler. Dessa tecken påverkas 

av vår subjektiva livsvärld där vi relaterar till oss själva. Hur vi har växt upp, religion, som 

har gjort oss till de människor vi är. Detta knyter samman den sociala interaktionsteorin som 

ser samspelet mellan människor och det fenomenologiska perspektiv som ser vikten av den 

enskildes livsvärld.  

 

7.3 Konflikthantering på arbetsplatsen.  

Förutsättningarna ser annorlunda ut beroende på varför en vardagskonflikt har uppstått. Ibland 

kan det bero på att man som personal har olika värderingar eller att ens nuvarande 

livssituation påverkar beteende på arbetsplatsen. Mellancheferna tycker att det är svårt att 

egentligen kunna urskilja och hantera, var konflikten har sitt ursprung. 

 

Det är svårt att lösa värde och – värderingskonflikter var de än dyker upp i samhället eller i en 

arbetsgrupp. Det är nästan omöjligt att nå kompromisslösningar. De finns på de flesta 

arbetsplatser ofta mer eller mindre uttalade politiska värderingar, politiskt färgade konflikter 

är vanliga inte minst inom den offentliga sektorn som ytterst är politiskt styrd. Andra 

värderingskonflikter kan röra människosynen. Kvalitetskraven inom vården ställer höga krav 

på personalen. De vill se varje brukare som alldeles särskild och behandla denna som sådan. 

Även fast personalstyrkan är låg och situationer kräver obetalda insatser, så står man fast vid 
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sina ambitioner (Lennéer- Axelsson & Thylefors 1991:136). Värde –och värderingskonflikter 

utgör kanske den mest besvärliga mellanmänskliga konflikttypen, eftersom 

kompromisslösningarna sällan kan accepteras. Denna typ av konflikt kan gälla etiska och 

moraliska dilemman, politiska och ideologiska värderingar som står i motsatsförhållande till 

varandra. Skilda måluppfattningar, till exempel kring människosyn eller kunskapssyn, dåligt 

genomdiskuterade och definierade mål, kampen mellan kortsiktiga och långsiktiga mål, 

olikartade attityder och värderingar, olika grundinställningar hos skilda generationer, samt 

annorlunda syn på lämplig klädsel (Maltén 1998:150-160). 

 

En verklig konflikt eller en pseudokonflikt/ skenkonflikt är den första grova skiljelinjen 

mellan olika typer av konflikter. En verklig konflikt har ett gripbart innehåll, till exempel en 

oenighet om vilka metoder som är de bästa. En pseudokonflikt handlar däremot varken om 

några klara mål- eller medelkonflikter – där hakar en eller flera personer tag i något för att 

lätta på spänningen och få en chans att frigöra missnöje och ilska överhuvudtaget. Här skapas 

alltså en konflikt som inte finns eller överdriver en svag oenighet och överdriver den. 

Pseudokonflikter är ofta mindre stabila än det realistiska konflikterna. Konflikter kan också 

vara öppna eller dolda (Lennéer- Axelsson & Thylefors 1991:134- 135). Pseudokonflikter, 

uppstår oftast på grund av att du inte vet tillräckligt mycket om vilka förutsättningar var och 

en har för sitt resonemang. Pseudokonflikterna är mycket vanliga på arbetsplatser. Vid en 

konflikt utgår man ifrån att man har samma utgångsläge, med sådana ömsesidiga antagen kan 

det bli långa, intensiva och stökiga antaganden (Ljungström & Sagerberg 1991:67).  

 

De skapas olika förutsättningar beroende på vilka som är inblandade. Är det en större grupp 

så anser mellancheferna att det är svårt att lyfta fram vissa frågor, men är det en mindre grupp 

så är det lättare att nå fram. Författarna Granér (1991), Svedberg (2003) beskriver att det finns 

olika förutsättningar beroende på gruppens storlek. En grupp består minst av tre personer även 

om ett par ibland kan betraktas som en grupp. Medlemmarna i en mindre grupp är mer aktivt 

engagerade i vad som händer. I den större gruppen finns däremot fler resurser ifråga om 

personligheter, kunskaper och erfarenheter. När man för samman dessa två synvinklar får man 

en övre gräns på 8-10 personer för när gruppen på ett effektivt sätt kan utföra en gemensam 

uppgift (Granér 1994:10). I den lilla gruppen finns goda möjligheter till feedback och det 

finns tid att diskutera och fråga. Alla kan få plats och uttrycka sina tankar och frågor, man får 

ett ansikte i gruppen och man kan känna sig förstådd. Den lilla gruppens deltagare har därför 

goda förutsättningar att få en realistisk bild av varandra. Den stora gruppen däremot är mer 
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anonym än den lilla och den enskildes ansvar mindre uppenbart. Detta kan leda till att 

samhörigheten och motivationen minskar, vilket påverkar gruppens resultat (Svedberg 

2003:116-117). 

 

Att ge personalen tid är en viktig förutsättning enligt mellancheferna, eftersom människor har 

olika sätt att hantera saker, till exempel när det gäller förändringar. Tålamodet och förmågan 

att stanna kvar i en pågående konflikt bör vara konflikthanteringens vägvisare.  

Donohue och Kolt (1992) ger följande instruktioner inför konflikthantering. ”Ta tid på dig. Då 

blir det mindre risk att du blir ”tokig” och startar destruktiva processer. Sakna ner tempot, 

skapa struktur och rör dig långsamt igenom den” (Lennéer- Axelsson & Thylefors 1996:236).  

Framförallt underlättar ett lugnt tempo att man hinner tänka under tiden. Ju snabbare tempo, 

desto större är risken att känslorna får övertaget över intellektet. Undertiden efter konflikten 

eller en förändring så är det viktigt med tålamod för att man ska få tillbaka tilliten. Det prövas 

inte minst när man skall verkställa de förändringar man kommit överens om i en förhandling 

(Lennéer- Axelsson & Thylefors 1996:236). Holmbergs (2003) antologi redovisar i en studie 

att det är viktigt att chefer skapar förutsättningar genom att vara måna om att sakligt 

informera och diskutera bakgrunder för att skapa en ökad förståelse för vad som händer i 

organisationen. Likaså ökar förståelsen för chefens roll mellan olika intressenter, att det 

innebär en balansgång mellan prioriteringar och politiska tagna beslut och andra sidan 

servicetagarnas behov och kvalité. 

 

Mellancheferna anser att om det finns en vardagskonflikt så är det viktigt att lyfta frågan 

snarast möjligt. Arbetsplatser med en ständig närvaro av människor de ska ta hand om på 

olika sätt bör se till att det finns lite tid över var dag för att klara upp oklarheter sinsemellan, 

det behövs inte någon längre tid. Det gemensamma eftermiddagsfikat eller när arbetsdagen 

avslutas kan med några minuters samling utan brukare ge ett bra forum för samtal. Vissa 

oklarheter kan vänta tills ordinarie personalmöten, medan andra inte har den betydelse som 

motiverar att de tas upp på en dagordning tio dagar senare. I stället lagras de och bäddar för 

konflikter, där en mängd små irritationsmoment summeras och slutligen exploderar utan 

någon som helst proportion i förhållande till den tändande gnistan (Lennéer- Axelsson & 

Thylefors 1996:172).  

 

Vardagskonflikter som mellancheferna inte anser sig klara själva så kan det anlitas hjälp 

utifrån som handledare och beteendevetare. Detta sker ofta i form av grupphandledning. Vid 
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en del förändringar så har det ibland blivit så svårhanterligt att mellanchefen har fått ta in 

externa konsulter. Enligt Abrahamsen (2003) har en konsult eller handledare till uppgift att 

identifiera vad det är som sker, att dra fram perspektiv som de handledda inte ser, att lyfta 

fram dem och se det verkliga problemet. Den som kommer utifrån kan lättare se en helhet och 

de stora linjerna, medan gruppmedlemmarna i de flesta fall är fullt upptagna av de kortsiktiga 

målen och den aktuella situationen. När man tvingas använda ett mer långsiktigt perspektiv 

känns inte problemen inte lika allvarlig. Bara det att konsulten finns till hands kan vara 

tillräckligt för att man ska få nya perspektiv (Abrahamsen 2003:185).  

 

För att försöka förstå hur vi påverkar varandra och att den omgivande miljön har stor 

betydelse för hur vi hanterar vardagskonflikter så måste man se på samspelet och den 

enskildes förutsättningar. Detta knyter samman den sociala interaktionsteorin som ser 

samspelet mellan människor och det fenomenologiska perspektiv som ser vikten av den 

enskildes livsvärld. Här kan man titta på förutsättningarna att hantera en värde och –

värderingskonflikt, betydelsen av storlek på en grupp samt vikten av tiden. 

 

7.4 Stöd i organisationen för konflikthantering.  

En viktig del av stödet i organisationen enligt mellancheferna är det kollegiala. Dels för att 

man har liknanden verksamheter, vilket gör att man förstår varandras problematik samt att det 

kan känns skönt att kunna få råd och bli hörd. Samtalen underlättas genom ett gemensamt 

språk, detta sker oftast genom telefonkontakt. Enligt en studie om äldreomsorgens chefer och 

deras förutsättningar är att det stöd man känner från den egna chefsgruppen varierar. De som 

beskriver gruppen som ett gott stöd arbetar också gemensamt för att lösa olika problem, man 

kan till exempel ha gemensam och genomtänkta rutiner (Hjalmarsson, Norman, Trydegård 

2004). Det är vanligt inom organisationer att det finns flera som har samma position, och de 

bildar ofta en självklar arbetsgemenskap och referensgrupp. Deras gemenskap är oftast 

informell och det finns ofta kollegialt utbyte i mer spontana former: i korridoren, vid lunchen 

eller vid parkeringsplatsen (Lennéer - Axelsson & Thylefors 1991:89). I Albinssons (2002) 

antologi visas det genom en studie att närheten till kollegor kan ge goda möjligheter till att 

diskutera problem av olika karaktär, kollegor och chef kan vara ett forum för stöd och 

feedback.  

 

Att vara i en arbetsledande ställning innebär att man många gånger behöver stöd för att klara 

av olika situationer av samspel. Detta kan gälla sitt eget samspel med gruppen eller samspelet 
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mellan individerna i gruppen. Här är det viktigt med kollegor som förstår ens livsvärld. Detta 

belyser den sociala interaktionsteorin och det fenomenologiska perspektiv. 

 

8. Diskussion 
Under denna rubrik kommer vi diskuterar samt tolka resultat, metod och ge förslag till fortsatt 

forskning.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien är att beskriva, belysa och tolka problematiken gällande 

vardagskonflikter ur en mellanchefs perspektiv inom den offentliga sektorn. Målet är att 

undersöka individuella upplevelser hos nio mellanchefer för att sedan kunna finna eventuella 

mönster gällande vardagskonflikter.  

 

I undersökningen har vi fått fram att det finns flera olika former av vardagskonflikter så som 

”vi och dom”, värde och –värderingskonflikter samt kommunikationsproblem. Den 

vardagskonflikt som har fått mest utrymme i resultat och analysdelen är olika former av ”vi 

och –dom” tänkandet. Mellancheferna beskriver ”vi och dom” ur flera olika synvinklar, olika 

grupper, professioner, åldrar och kulturer. Detta är ett vanligt fenomen som vi har återfunnit i 

litteraturen, flera av författarna Sjölund (1974), Granér (1994), Mathiasson (1994) samt 

Ljungström & Sagerberg (1991) bekräftar problematiken gällande ”vi och –dom” tänkandet. 

Vi tycker att detta är intressant att se hur stor betydelse ”vi och –dom” grupperna är och hur 

den påverkar vardagen. Det är ett komplicerat tema som det inte finns någon given lösning på. 

Vi hade redan innan en tanke på denna uppdelning, men när vi började analysera resultatet 

blev vi förvånade över att det spände över så många områden. Vi tolkar detta som att man 

som mellanchef bör vara mycket medveten om grupprocesser och den enskildes livsvärld för 

att kunna förebygga ”vi och dom” konflikterna i den mån som det går.  

 

En grundförutsättning för ett gott samspel mellan människor som i det här fallet 

arbetsgruppen, är kommunikation. Många av mellancheferna beskriver olika former av 

vardagskonflikter som har uppkommit av brister i kommunikationen. Att det blir brister i 

kommunikationen kan ha flera orsaker så som generation, kön, bakgrund och aktuell 

sinnesstämning. Effekter av bristande kommunikation är att det blir motsättningar, 

missförstånd och att viljan till kommunikation försvinner. Det är flera författare Maltén 
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(1998), Dimbleby & Burton (1999), Busch & Johnsen & Vanebo (1986) som beskriver hur 

detta samspel fungerar, ofta i termerna ”sändare” och ”mottagare” där de skildrar svårigheten 

med kommunikation. Efter att ha studerat vårt material och läst litteratur om kommunikation 

så har det blivit tydligt för oss hur viktigt det är att förstå de olika faktorerna i samspelet 

gällande kommunikation. Vi tycker att det är extra viktigt att ha kunskapen och förståelsen 

eftersom det gäller arbeten med människor. Att förstå svårigheterna i detta samspel, speciellt 

som mellanchef ser vi som en central roll eftersom det är de som ska leda och fördela arbetet. 

 

För att kunna hantera en vardagskonflikt enligt mellancheferna så krävs det vissa 

förutsättningar som att veta vilken typ av konflikt och vad den härstammar ifrån, storleken på 

gruppen, att ha utrymme för att ge tid och tålamod, att reda ut vardagskonflikten snarast 

möjligt samt att våga ta hjälp utifrån vid behov. Vi tolkar efter att ha analyserat materialet att 

mellancheferna har en hög medvetenhet om vilka förutsättningar som underlättar vid 

hantering av vardagskonflikter, därför att samma teman är återkommande i litteraturen.  

 

Det främsta stödet som mellancheferna har i organisationen enligt vår undersökning är det 

kollegiala. Därför att man talar samma språk, förstår varandras problematik och genom att 

man har liknande verksamheter. Det är främst genom denna kontakt man kan få råd och bli 

hörd. Att vara i en arbetsledande ställning innebär att man många gånger behöver stöd för att 

klara av olika situationer av samspel. Detta kan gälla sitt eget samspel med gruppen eller 

samspelet mellan individerna i gruppen. Här är det viktigt med kollegor som förstår ens 

livsvärld. Stöd i organisationer är den del i vår undersökning som mellancheferna talade minst 

om. Vi har även haft svårigheter med att hitta litteratur om stödet till mellanchefer, oftast 

handlar litteratur om stöd från mellanchef till arbetsgruppen. Vi tolkar detta som att stödet 

finns men att det inte är så väl definierat i organisationen eller i vår litteratursökning. 

Naturligtvis så kan man se på litteraturen från ett ”ner ifrån och upp perspektiv”, men vi hade 

tyckt att det hade varit intressant att få se det ur mellanchefers perspektiv tillexempel genom 

fallbeskrivningar.  

 

För att få svar på vår huvudfråga har vi använt oss av fyra underfrågor, dessa underfrågor har 

gett olika mycket information men sammanfattningsvis tycker vi att vi har fått svar på det vi 

avsett att undersöka, vardagskonflikter ur en mellanchefs perspektiv inom den offentliga 

sektorn. 
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8.2 Metoddiskussion 

Fokusgrupper har, liksom alla andra forskningsmetoder, både positiva och negativa sidor. En 

av de positiva sidorna är att deltagarna uppmuntras att dela med sig av sina tankar och 

erfarenheter och att jämföra dessa sinsemellan. En annan positiv sida är att deltagaren både 

ifrågasätter varandra och förklarar sig för varandra. Vilket gör att en fokusgruppsdiskussion 

sägs vara mer än summan av separata individuella intervjuer. När människor möts i grupp 

ökar deras möjlighet att berätta om erfarenheter och uttrycka känslor som går stick i stäv med 

det normer som råder i den dominerande kulturen och detta är också en fördel med 

fokusgrupp som metod. En av de negativa sidorna med en fokusgruppsintervju är faran för 

trovärdigheten om deltagarna inte säger vad de tänker på grund av grupptryck eller andra 

upplevda hot, samt att de överdriver för att gör intryck eller övertyga deltagarna om en viss 

åsikt.  

 

Giorgios fenomenologiska analys är den metod vi använt oss av i analysprocessen av 

materialet. Fördelen med Giorgios analys är att den både tar hänsyn till materialet i sin helhet, 

och att den grundligt går igenom materialet ett stycke i sänder så att mellanchefernas syn på 

vardagskonflikter tydligt kommer till sin rätta. En eventuell nackdel är att det är en slitsam 

analysprocess, men att den höjer validiteten. Det vi fick fram genom analysprocessen gav en 

bra grund till att presentera resultatet. 

 

Fördelarna är att vi har använt oss av relativt fylliga, och många, citat som kommer direkt från 

vad mellancheferna sagt. Detta tycker vi höjer trovärdigheten genom att mellanchefernas röst 

själv får berätta och genom det förmedla vad hon eller han känner samtidigt som det bekräftar 

de vi skriver om. 

 

Att analysera mellanchefer ur två perspektiv är förmodligen inte tillräckligt för att skapa en 

total bild av problematiken gällande vardagskonflikter. Vi upplever att de perspektiv vi valt, 

på ett gott sätt, har bidragit till att beskriva, belysa samt tolka resultaten. 
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8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det vi har valt att undersöka är till en större del väl dokumenterat. Det verkar som om det är 

populärt att skriva om, ledarskap, kommunikation och grupprocesser. Men det vi har upptäckt 

genom att läsa litteratur är att de flesta tar upp samma saker och att det återfinns vedertagna 

begrepp. Vilket naturligtvis har varit bra då vi på detta sätt kunnat verifiera vårt resultat. Vi 

saknar dock litteratur angående stöd till mellanchefer från organisationen. Ett återkommande 

tema är ”vi och dom” grupper, detta är något som vi anser ytterligare behövs utforskas. 

Förslagsvis hur man som mellanchef kan arbeta med detta i ett förebyggande syfte. 
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