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This study is based on interviews with four managers in public elderly care and four 

managers in private elderly care. The aim of this paper is to examine how these managers are 

experiencing their leadership in relation to conflict management, and if the managers 

leadership differs depending on private or public elderly care. Leadership and conflict 

management are theories that have been used in order to analyze the empirical findings. 

Previous research that has been used in the study concerns “leadership/leadership styles”, 

“conflict management”, “to be active in the private/public elderly care”. Social workers often 

choose to work as a manager in private and public elderly care. The work as a manager is 

demanding with pressure from several/different parties and the manager faces new 

challenges. Conflicts are one challenge that mangers faces, and conflicts can be a sensitive 

topic. The study deals with the complexity that managers in the private and public elderly 

care faces, mainly based on the leadership role in conflict management.  

     The results show that the interviewees leadership in this study, for the most part can be 

linked to the situational leadership style, which means that managers believe that leadership 

adapts to any situation that arises. They also experienced that the private elderly care has 

higher demands and that there is a bigger responsibility on the individual manger than it is in 

the public elderly care. There are many different support functions in the public elderly care 

that managers have the opportunity to take help from daily, that opportunity does not exist in 

private elderly care. 

 

Keywords: Manager, leader, leadership, role, conflict, conflict management, private elderly care, 

public elderly care. 
Nyckelord: Chef, ledare, ledarskap, roll, konflikt, konflikthantering, privat äldreomsorg, offentlig 
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1. Inledning 
Konflikthantering är ett högaktuellt ämne i samhällsdebatten. Det ställs många krav på chefen 

i verksamheten som ofta befinner sig i en klämd situation, mellan missnöjd personal och de 

överordnade. Hanteringen av konflikter är komplicerad och varje ord eller handling från 

chefens sida har betydelse, ju känsligare en situation är desto större är betydelsen. Samtidigt 

är det chefen som förväntas lösa konflikten (Lille, 2015). Vi har båda två skapat oss en 

förförståelse till problemet, då vi varit verksamma inom äldreomsorgen. Vi har noterat att 

chefens sits inte alltid är enkel och eftersom den privata sektorn ökar finner vi ett intresse i att 

söka förståelse för om ledarskapet ser annorlunda ut i de olika sektorerna. Om så är fallet, är 

det möjligt att valet av privat verksamhet påverkas av dessa skillnader. I studien behandlas 

komplexiteten en chef inom privat och offentlig äldreomsorg ställs inför angående 

ledarskapets roll vid konflikthantering. I följande avsnitt kommer först en 

problemformulering redovisas där forskningsproblemet presenteras med anknytning till 

socialt arbete. Därefter syftet som klart redovisar vad det är vi ämnar fokusera på och till sist 

redovisas våra frågeställningar.  

 

1.1 Problemformulering  
 
Att arbeta som socionom kan innebära många skilda arbetsuppgifter och arbetsplatser. Många 

socionomer, såväl nyexaminerade som erfarna, väljer att arbeta som chefer inom 

äldreomsorgen både i privat och offentlig regi (Thylefors, 2007). De senaste decennierna har 

privatisering av äldreomsorgen ökat och NPM (New public management) har tillkommit som 

en följd av det. Genom NPM ökade kraven på effektivitet i den offentliga sektorn vilket 

innebär en särskild utmaning med nya förhållningssätt jämfört med tidigare. Till skillnad från 

offentlig verksamhet har de privata verksamheterna ett NPM-tänk från start eftersom fokus på 

vinst och effektivitet är nödvändigt för verksamhetens överlevnad. Genom NPM och dess  
krav på ökad effektivisering tvingas verksamheterna till förändring för att möta dessa nya 

krav. Thylefors (2007) och Österlind (2013) menar att förändringsarbete bidrar till utveckling, 

men att det också blir en påfrestning på verksamheten vilket leder till en ökning av antalet 

konflikter. Det är chefen som har det högsta ansvaret för verksamheten och därmed hamnar 

även konflikthanteringen i dennes händer. En chef besitter även verksamhets- och 

arbetsmiljöansvar vilket har stor inverkan vid avgörandet när chefen ska ingripa i en konflikt 

(Thylefors, 2007). Hallberg & Strandmark (2004) menar att konflikter är en vanlig och 

naturlig del i relationer mellan människor och att chefer i äldreomsorgen förväntas bemöta, 
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hantera och lösa konfliktsituationer som uppstår på arbetsplatsen. Konflikthantering upptar 25 

% av en chefs arbetstid och tränger därmed undan andra centrala arbetsuppgifter. Konflikter 

är något som ständigt närvarar och alla kommer på ett eller annat sätt stöta på dem. Trots att 

chefen eller medarbetaren i så stor utsträckning som möjligt vill undvika konflikter finns det 

olika former av konflikter på arbetsplatsen, vissa mer omfattande än andra (Thylefors, 2007). 

Konflikter förklarar Plocharczyk (2006) är både nödvändigt och oundvikligt. Trots det ses 

ofta konflikter som något destruktivt med bråk och tråkigheter där arbetsresultat och 

samarbete på arbetsplatsen blir lidande. Ekstam (2004) menar dock att konflikter även kan 

vara något positivt då det kan leda verksamheten framåt och människorna som är involverade 

i konflikten ofta utvecklas.  

     Hanteringen av konflikter kan ske på olika sätt, dock finns en saknad på forskning som 

behandlar frågor kring chefers ledarskap i relation till konflikthantering inom äldreomsorgen, 

samt vilka likheter och skillnader det finns mellan privata och offentliga verksamheter. I den 

forskning som funnits redovisas att chefers ledarskap är mer komplicerat inom offentlig 

verksamhet. Förklaringen lyder att på grund av sektors- skillnaden är offentliga chefer mer 

utsatta för omgivningen och organisationens mål är vagare, vilket leder till större svårigheter 

att bedriva verksamheten (Antonsson, 2013; Hansen & Villadsen, 2010).  

      Det finns flera olika anledningar till varför konflikter uppstår. I den här studien kommer 

inte fokus ligga på konfliktens uppkomstfaktorer utan istället på hur konflikterna hanteras av 

cheferna. Vi vill få ökad förståelse för ledarskapets roll i konflikthantering. Vi kommer 

således att fokusera på konflikter på en arbetsplatsnivå och anser att konflikter är oundvikligt 

när olika människor möts och förmågan att hantera konflikter är också olika och därför viktigt 

att studera. Dessutom ser Socialstyrelsen (2013) en ökning av konflikter inom äldreomsorgen, och 

har därför gjort en satsning på att utbilda dess verksamma chefer. Utbildningen handlar om ledarskap 

med riktning mot konflikthantering. Ämnet tordes även vara relevant att studera då Sveriges 

äldreomsorg går mot en explosionsartad ökning. Befolkningen blir allt äldre och år 2035 

beräknas antalet 85-åringar fördubblas, vilket kommer ställa krav på det svenska samhället 

och äldreomsorgen kan ses som en framtidsbransch (Antonsson, 2013; Stolt & Winblad, 

2009). Äldreomsorgen är en verksamhet som merparten av befolkningen kommer stöta på 

någon gång i livet, antingen genom eget åldrande eller genom någon nära anhörigs åldrande 

som kräver samhälleliga insatser (Stranz, 2013). En förståelse för eventuella likheter och 

skillnader i chefers ledarskap mellan privat och offentlig äldreomsorg menar vi vidare är 

relevant för att bidra med en utveckling av äldreomsorgen. Som eventuell framtida chef i 

privat eller offentlig verksamhet är det av stor vikt att vara förberedd på hantering av de 
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konflikter som uppkommer i organisationer. Därför är det betydelsefullt att grunda en 

förförståelse för konflikthantering.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att få ökad förståelse för chefers erfarenheter av sitt ledarskap och sin 

ledarskapsroll i relation till konflikthantering inom privat och offentlig äldreomsorg.  

Uppsatsen syftar också till att få förståelse för om det finns några likheter och skillnader i 

chefers sätt att hantera konflikter mellan privat och offentlig äldreomsorg.  

 

1.3 Frågeställningar 
Hur ser cheferna på sitt ledarskap respektive chefskap, finns det några skillnader mellan 

rollerna?  

Vilka erfarenheter har cheferna i offentlig respektive privat äldreomsorg av sitt ledarskap i 

relation till konflikthantering?  

Finns det några likheter och skillnader mellan chefers sätt att hantera konflikter i privat och 

offentlig äldreomsorg?  

 

1.4 Studiens disposition 
Syftet med avsnittet är att ge en tydlig överblick för hur presentationen av studiens är 

upplagd.  

     I inledningen presenteras forskningsproblemet, syfte samt frågeställningar. Efter det 

kommer en begreppsförklaring där begreppen chef och konflikt definieras, följt av ett 

bakgrundsavsnitt som ska ge en överblick för det som hänt i samhället under de senaste 

decennierna. I den tidigare forskning som framställs därefter presenteras sådant som kommit 

fram i tidigare studier gällande chefers ledarskap, konflikthantering, dess relation till varandra 

samt de skillnader och likheter som tidigare synliggjorts mellan ledarskapet hos privata chefer 

och offentliga chefer. I teorin redogör vi för ledarskapsteori med situationsanpassat ledarskap 

samt de teoretiska begrepp som används i analysen. I metoden klargörs studiens 

tillvägagångssätt, urval, den avgränsning som gjorts, arbetsfördelningen samt etiska 

överväganden. I resultat och analys redovisas insamlad empiri som även behandlas med 

tidigare forskning och studiens teoretiska utgångpunkt. Slutligen görs en sammanfattning där 

det mest väsentliga lyfts fram samt en diskussion förs med utgångspunkt i formulerade 

frågeställningar. Därigenom tydliggörs det för läsaren att ställda frågor besvaras.   
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2. Begreppsdefinition 
I följande avsnitt presenteras studiens mest centrala begrepp chef och konflikt.  

 
2.1 Chef 
Thylefors (2007) definierar chef som en person vilken utsetts formellt ha chefsbefattning, 

vilket innebär att han eller hon har underordnad personal. Chefen är den person som arbetar 

närmast verksamheten och är den formella ledaren. Därmed bär chefen ansvaret för att 

hantera vardagliga problem som uppstår. Till grund för en chefs ansvar ligger en del krav för 

att verksamheten ska fungera, lagar ska följas och budgeten hållas. Chefen ska också se till att 

samarbetet i verksamheten fungerar samt vara ett stöd till sina medarbetare (Thylefors, 2007). 

Tidigare konstaterades att chefsarbetet i stor omfattning också handlar om konflikthantering. 

Maltén (1998) och Thylefors (2007) menar att chefen i verksamheten ska vara uppmärksam 

och tidigt kunna se signaler från de anställda för att vidta åtgärder i ett tidigt skede när 

konflikter förekommer.  

     I socialt arbete förekommer det olika benämningar på en chef exempelvis enhetschef, 

mellanchef, verksamhetschef, första linjens chef, föreståndare med flera (Larsson, 2008). I 

vår uppsats avser vi att genomgående använda begreppet chef som ett samlingsbegrepp, då vi 

menar att ledarskapet kan studeras på samma vis oavsett vilken chef man benämns vara och 

gör studien genomförbar. När vi använder begreppet chef avser vi även att chefen är den 

formella ledaren.  

 

2.2 Konflikt 
Begreppet konflikt kommer ifrån conflictus som betyder motsättning, tvist eller 

sammanstötning. En tvist eller motsättning kan uppkomma mellan olika organisationer, 

grupper eller avdelningar, men även mellan en eller flera individer (Önnevik, 2010). En annan 

definition på konflikt är;  

 
En konflikt föreligger när minst två ömsesidigt beroende parter står mot varandra i en 
situation där den ena parten aktivt försöker hindra den andra att nå sitt mål, samtidigt 
som den som blir hindrad slår tillbaka. 

 (Önnevik, 2010 s. 135)  
 

Ekstam (2004) menar att de flesta människor förknippar konflikter med bråk, obehagligheter 

och misshälligheter, men det finns även dem som ser begreppet konflikt som 

utvecklingsdrivande, meningsmotsättningar samt kreativitetsbefrämjande. Ekstam (2004) 

menar att båda antagandena är rätt. Konflikter kan ses som destruktivt där arbetsresultat, 
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samarbete och trivseln på arbetsplatsen begripliggörs. Men konflikter kan även ske i 

konstruktiv, positiv bemärkelse då det leder verksamheten framåt och där människorna som 

är inblandade i konflikten utvecklas. Lennéer-Axelson & Thylefors (1996) menar att 

automatiskt skapas underlag för konflikter i en organisation, oavsett om avsikten är sådan 

eller ej samt att det handlar om hur konflikter ska utnyttjas, inte hur de ska tas bort. Lennéer-

Axelson & Thylefors (1996) menar att konflikter ska ses som ett positivt samband med 

expansion, framgång, kreativitet och konkurrensförmåga. När en konflikt däremot undviks 

eller tacklas på ett sätt som är okunnigt, där effektivitet och arbetsmiljö hotas ses konflikter 

som något negativt.  

     I studien används både begreppet konflikt och konflikthantering. När vi använder 

begreppet konflikt avser vi den situation som uppstår på en arbetsplats då det råder oenighet. 

När konflikthantering används avser vi hur en konflikt hanteras av cheferna.  

 

3. Bakgrund 
I följande avsnitt kommer den bakgrund presenteras som påverkat organiseringen av socialt 

arbete i äldreomsorgen de senaste decennierna. Översikten ska bidra med en ökad förståelse 

för de förändringar som skett i samhället och indirekt påverkar vår studie.  

 

3.1 Äldreomsorgens utveckling 
Under 1980- talet startade en ny syn på organisering och styrning av den offentliga sektorn. 

Rörelsen kallas för The New public management - NPM och innefattar en växling till mer 

företagsorienterande styr och ledningsformer. Konstruktionen sker utifrån antaganden att 

marknadsorientering i större utsträckning ökar effektiviteten kostnadsmässigt, utan att kvalitet 

och måluppfyllelse påverkas negativt. NPM kom alltså som ett ökat krav på effektivitet inom 

offentlig sektor genom marknadsanpassning av verksamheterna. Införandet av NPM har livat 

upp den offentliga sektorns effektivitet, där modeller framhävts från de framgångsrika privata 

verksamheterna (Stolt & Winblad, 2009; Thylefors, 2007). Thylefors (2007) förklarar att det 

handlar om hur och i vilken mån modeller och erfarenheter framförallt kan föras över till 

offentliga från privata verksamheter. Å ena sidan finns en uppfattning om att ledarskapet har 

sina egna modeller bundna till verksamhetens utformning, å andra sidan menas att ledarskapet 

är generellt och alltså inte beroende på hur verksamheten är utformad och inte heller beroende 

på om den är privat eller offentlig. Detta bidrar i sin tur till att det finns möjlighet till 

kopiering av framgångsringa koncept från den ena sektorn till den andra.  

     Parallellt med introduktionen till NPM infördes i januari 1992 ädelreformen, vilket innebar 
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att kommunerna runt om i Sverige fick ett samlat ansvar för långvarig service för vård och 

omsorg av äldre och handikappade. I samband med reformen infördes i socialtjänstlagen en 

skyldighet för kommunerna att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för 

de människor som är i behov av särskilt stöd. De innefattar äldreboenden, servicehus, 

gruppbostäder och sjukhem. I samband med reformen överfördes dessa från landstingen till 

kommunerna. Reformen ersatte den tidigare skyldigheten för kommuner att inrätta 

servicehus. Istället valdes ett samlat begrepp för sådana särskilda boendeformer och där 

markerades att kommunerna har stor frihet i den frågan som rör hur äldres behov av sådana 

boenden, service och vård ska tillgodoses. Först och främst syftade ädelreformen till att ge 

kommunerna ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att förverkliga övergripande 

mål om exempelvis valfrihet, trygghet samt integritet i vård och omsorg av äldre och 

handikappade. Reformen syftade också till ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser 

för vård och omsorg. Med ökad effektivitet och produktivitet samt ökade resurser kunde 

äldre- och handikappomsorgens tillgodose den svenska befolkningens stigande behov av vård 

och omsorg (Ädelreformen; 1998/99:So436).  

     Samtidigt som NPM och ädelreformen tog privatiseringen i början och mitten av 1990 fart 

i svensk offentlig verksamhet. Stolt och Winblad (2009) definierar begreppet privatisering 

som synonymt med marknadsanpassning eller att lägga ut skattefinansierade offentliga 

tjänster till olika leverantörer, både de vinstdrivande och de icke vinstdrivande. 

Äldreomsorgen är den verksamhet i offentliga sektorn vars privatisering tenderat till den 

snabbaste ökningen och uppskattas fortsätta i den riktningen framöver med ungefär 10 % om 

året.  

      Äldreomsorgen kan alltså bedrivas i olika former av organisationer liksom organiseras på 

flera sätt. Bedrivs organisationen i privat regi kan det förekomma i två olika former. Det kan 

vara utifrån privatägda mer gedigna organisationer eller kan den privata verksamheten 

bedrivas i egen regi av socialarbetaren. Som socialarbetare i privat verksamhet befinner du 

dig inte i samma mellanposition som chefer i offentlig verksamhet, då du inte i samma 

utsträckning har någon organisations regler att förbinda dig till. Helt fri går dock inte att vara. 

Även i det privata sociala arbetet följs många organisationsstrukturer och ramar då det 

fortfarande finns ett beroende av andra till exempel myndigheter, brukare och ärenden. 

Organiseringen i en privat organisation är dock inte helt självklar, utan kan omförhandlas i 

samverkan med köparen av tjänsten (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

     Till skillnad från privata organisationer binds offentliga organisationer samman på grund 

av att de organiseras efter politiska beslut samt att verksamhetens grunder ligger i 
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lagstiftningen. Eftersom offentliga organisationer tillhör den offentliga förvaltningen är det 

även förvaltningslagen som utgör en grund i organisationen (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Även Thylefors (2007) beskriver offentliga verksamheter och menar att de 

kännetecknas av att det utförda arbetet inte handlar om direkt strävan efter vinst. De är 

underställda en politisk kontroll samt har en affärsställning som ligger till grund för 

politikernas styr- och kontrollinstrument.  

     Sammanfattningsvis kan det konstateras att organiseringen av socialt arbete har satts på 

prov under de senaste decennierna med införande av en ny syn på offentlig sektor – NPM och 

ädelreformen som sedan tog fäste i socialtjänstlagen. Den svenska välfärdsstaten har under 

många år förknippats med välfärdsmodellen där offentlig sektor dominerar inom 

äldreomsorgens system. Den offentliga sektorn har stått för både finansiering samt 

tillhandahållande och för inte så länge sedan ansågs privata alternativ vara skrämmande, men 

under 1990- talet gjorde privatiseringen genombrott i Sverige och lett till en ökning av antalet 

privata utförare. 

 

4. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer den tidigare forskning presenteras som ansetts vara relevant för 

studien. En redovisning av centrala vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter som funnits 

på databaserna Libris och Swepub. För att finna dessa har sökord som ledarskap, chef, 

konflikt, privatisering och äldreomsorg använts. Böckerna är hämtade från 

universitetsbiblioteket. Översikten ska vara ett hjälpmedel för att specificera syftet med 

studien och kommer i slutet knytas an till resultatet.  

 

4.1 Att vara yrkesverksam inom privat/offentlig verksamhet  
Dellgran och Höjer’s (2005) studie fokuserar delvis på jämförelse av professionalisering 

mellan socionomer som är offentligt anställda och de som bedriver socialt arbete i privat regi. 

Författarna menar att privatisering kan vara en form av strävan att göra framsteg i sin 

professionella utveckling. Angående privatisering som en form av professionalisering menar 

de att tre slutsatser kan dras. För det första går det att ana en viss ökning av socionomer inom 

privat verksamhet vilken beror på såväl missnöje med arbetsvillkoren inom offentlig som 

strävan mot oberoende. En andra slutsats är att det finns konstaterade attityd och 

intresseförändringar bland studenter och yngre socionomer. I synsätten kan det skönjas en 

stigande ambivalens och förskjutning, mer av professionellt grundade övervägande och 

ståndpunkter och mindre av ideologiska. Den tredje slutsatsen synliggör en anknytning 
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mellan övergången till privat verksamhet och byte av arbetsområde. Förutsättningarna för det 

privata anses vara bättre i vissa fall. Det här innebär att nya generationer av välutbildade 

socionomer och vidare professionalisering med målet att höja professionell kontroll, status 

samt självständighet kan leda till såväl en ökning av privatisering som en mer uttalad rörelse 

mot högre statusrankade arbetsområden (Dellgran & Höjer, 2005).  

     Dellgran och Höjer (2005) belyser olika faktorer som kan vara anledningen till att 

socionomer väljer att vara verksam inom privat framför offentlig sektor, vilket kan kopplas 

till en del av studiens syfte som är att öka förståelsen för om det finns några likheter och 

skillnader i chefers sätt att hantera konflikter mellan privat och offentlig äldreomsorg.  

 

4.2 Att vara chef eller ledare 
Bergman och Klefsjö (2012) menar att på senare tid har skillnader mellan att vara chef och 

ledare lyfts fram. En chef får sin legitimitet uppifrån och ledaren får legitimitet av 

medarbetarna. Chefer och chefskap samt ledare och ledarskap avhandlas ofta både i den 

allmänna debatten, samt i forskningen (Antonsson, 2013). Moqvist (2005) beskriver att det är 

förhållandevis enkelt att avgöra vem som är chef då personen ofta har en formell utnämning 

till att vara chef organisationshierarkin. Chefsbegreppet relaterats exempelvis till 

kortsiktighet, upprätthållande av rådande förhållanden samt kontroll och styrning (Moqvist 

2005). Utöver att begreppet kopplas till den formella positionen, sätts det också i förhållande 

till ledarbegreppet. Ledarbegreppet har förknippats med delaktighet, långsiktighet, visioner, 

kreativitet och förändringsarbete. Bergman och Klefsjö (2012) menar att chefen även utgör 

den formella ledaren, medan Moqvist (2005) menar att chefen nödvändigtvis inte alltid 

uppfattas som ledaren. Dock är idealet om en person kan vara både chef och ledare samtidigt 

menar Bergman och Klefsjö (2012).  

     Tidigare studier visar att det finns olika definitioner av ledarskap. En gemensam nämnare 

menar Moqvist (2005) är att ledarskap ses som en påverkansprocess som förutsätter en 

relation till någon eller några personer. Ledarskap definierades tidigare som en uppsättning 

egenskaper som en person besitter, en aspekt av en individs handlande. En annan definition 

grundar sig i att ledarskapet förstås utifrån ett kontextuellt sammanhang. Ledarskapet är inte 

endast beroende av en enskild person, utan även av andra personer och sammanhanget det 

verkar i. En modernare definition är att ledarskapet existerar på grund av överenskommelse 

om att det ska existera, vad det är eller bör vara avgörs i människors samverkan med 

varandra. Utifrån det här kan betraktas att ledarskapet finns i ett flöde i våra mer eller mindre 

strukturerade relationer och samspel (Moqvist, 2005).  
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     Sammanfattningsvis menar Moqvist (2005) att utifrån de definitioner av ledarskap som 

presenterats, kan det föras fram tre betydelsefulla perspektiv. Personliga egenskaper, 

kontextuella sammanhang samt socialt konstruerade föreställningar om ledarskap. 

 

4.3 Skillnader mellan att vara chef i privat/offentlig sektor 
Hansen och Villadsen (2010) menar att det finns få studier som jämför offentliga och privata 

organisationer med fokus på chefers ledarskap, men i de som gjorts går det att särskilja vissa 

kännetecken. Ofta hävdas komplexiteten vara större för chefer som arbetar offentligt, då 

organisationsmålen kan vara otydliga samt riskera påverkas av omgivningen i större 

utsträckning. Även enligt Antonsson (2013) råder det skilda förutsättningar inom privat och 

offentlig verksamhet, vilket bottnar i så kallade sektors- skillnader. Där offentliga chefer är 

mer utsatta för stora förändringar och därmed påverka chefers arbete samt synliggör de 

förväntningar som finns. Hansen och Villadsen (2010) menar istället att en chefs ledarstil 

handlar om miljö- och arbetssituationer i verksamheten, inte i vilken sektor chefen tillhör.  

    En annan intressant skillnad Ekholm (2012) redovisar i sin studie är aspekten hur chefer 

inom äldreomsorgen behandlar sitt ledarskap i förhållande till sin kompetens. I den offentliga 

sektorn hade samtliga chefer akademisk examen i socialt arbete. I den privata sektorn hade 

endast hälften akademisk examen, dock inte endast inom det sociala fältet. 

 

4.4 Relationen mellan chef och ledda 
Relationen mellan chef och ledda bör kännetecknas av en hög grad självständighet hos de 

ledda, det är inte alltid självklart att medarbetare engagerar sig och accepterar exempelvis 

problem bara för att de införs av chefen. Det är viktigt att frågorna eller problemen upplevs 

relevanta av medarbetarna för att chefen ska ha möjlighet att arbeta med dem och utveckla 

verksamhet. Ledarskap bör sättas i en relation mellan chef och ledda, som innefattar att det 

inte endast är chefen utan även de ledda som påverka ledarskapet (Tullberg, 2006). Å andra 

sidan menar Larsen (2002) att det alltid bör skapas normer som går att tillgå när oenigheter ska 

hanteras. Under processens gång ska arbetsgruppen kunna gräla, vara oense men också 

acceptera olikheterna. När ett beslut har tagits måste dock alla acceptera och förhålla sig till 

det. Det behöver finnas ett överseende för oenigheter, där oenigheter istället ses som en resurs 

än en faktor till konflikt (Larsen, 2002). Thylefors (2007) menar att det skulle vara 

oroväckande om det inte finns konflikter i en organisation, då det tyder på att medlemmarna 

är oengagerade och passiva gentemot sin uppgift.  
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4.5 Chefers ledarskap i konflikthantering  
 Som chef har man det största ansvaret för verksamheten samt sina medarbetare, och därmed 

tillkommer även ansvaret för konflikter och hanteringen av dem. På vilket sätt hanteringen av 

konflikten sker återspeglas i ledarstilen (Thylefors, 2007). Utgången på en konflikt kan bli 

antingen konstruktiv eller destruktiv, och det är chefen som förväntas ta ansvar för i vilken 

riktning konflikten går (Larsen, 2002). Konstruktiv blir konflikten i det avseende där den 

gynnar organisationens utveckling, en ny syn och ett nytt perspektiv kan skapas på en 

situation. Destruktiva blir konflikterna när den undviks eller missköts och därmed försämrar 

organisationens välbefinnande (Plocharczyk, 2006). När en konflikt får en destruktiv riktning 

är det som chef viktigt att i ett tidigt stadie ingripa för att försöka vända den till en konstruktiv 

riktning (Ekstam, 2004; Larsen, 2002).  

     Hanteringen av en konflikt kan ske olika beroende på hur situationen uppfattas, hur länge 

de pågått, antalet inblandade samt hur betydelsefullt det är att situationen kommer till rätta 

(Jacobsson & Thorsvik, 2014). Thylefors (2007) menar att konflikthantering handlar om en 

situationsanpassad problemlösning. Innan man som chef tar ett beslut om hur en konflikt ska 

hanteras är en god idé att lyssna av stämningen och de olika argumenten som framkommer. 

Chefen behöver få ”grepp” om situation samt identifiera de bakomliggande orsakerna till att 

en konflikt utlösts, Utifrån hur väl chefen förstå konfliktdynamiken, hanteras sedan konflikten 

(Larsen, 2002; Önnevik, 2010). Till skillnad från Larsen (2002) och Önnevik (2010) förklarar 

Plocharczyk (2006) att när en chef står inför någon svår konfliktsituation bör ett agerande ske 

direkt, det som inte får hända är att chefen flyr eller undviker då det bara kommer förvärra 

situationen ytterligare. 

      Om hanteringen av konflikten stagnerar och situationer uppstår där chefen har svårigheter 

att hantera den, ska chefen ta hjälp utifrån av exempelvis en konsult (Önnevik, 2010). Genom 

att ta hjälp utifrån visar chefen ett moget ledarskap, det vill säga tar ansvar för situationen 

(Ekstam, 2004). 

      

4.6 Faktorer som påverkar chefers ledarskap i konflikthantering 
En del verksamheter frambringar fler konflikter än andra, men det finns vissa baskompetenser 

som är gemensamma och bör eftersträvas av chefen vid konflikthantering. Det är känslighet 

för andras reaktioner, kommunikationsförmåga, förmåga att skapa kontakt samt disciplinerat 

användande av sig själv (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1996). Vilka maktmedel och vilket 

regelverk som finns till förfogande är också något som påverkar hanteringen av konflikter 

(Larsen, 2002).  
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Kommunikationsproblem är den bakomliggande orsaken i tre fjärdedelar av de destruktiva 

konflikterna som sker på arbetsplatser (Maltén, 1998). Plocharczyk (2006) menar att en 

effektiv kommunikation mellan chefen och medarbetaren har stor betydelse. Erbjuder chefen 

konsekvent diskussion om vad som krävs och förväntas av medarbetarna, samt att det står 

klart för medarbetaren vilka målen är, minimeras förekomsten av konflikter.  

     Till en chefs arbete hör också att ta beslut, vilket är en viktig faktor som ger chefen 

förutsättning att genom sin legitima makt avveckla konflikter. Vikten av att göra personalen 

delaktig har många chefer tagit till sig, vilket är bra med hänsyn till utrymme för synpunkter. 

Dock är inte alla alltid överens, vilket är helt naturligt, men allra främst i de situationerna är 

det viktigt att chefen säger stopp för att inte utvecklingen av diskussionerna ska trappas upp 

och gå i en negativ, destruktiv riktning. Ett beslutsfattande kan exempelvis innebära att göra 

en förändring, att helt lägga ner en fråga eller att tillfälligt göra den vilande. Infekterade 

konflikter uppstår i högre grad om chefen har en underlåtenhet eller är långsam att fatta beslut 

än tvärtom. Ofta när chefen försöker göra alla delaktiga leder det till att förändringar och 

beslut segras, eller så tryter tålamodet och utspelas i maktfullkomlig överkörning. Oftast 

accepteras den legitima makten chefen har så länge den inte försöker döljas och därför är det 

viktigt att chefen står upp för den så kontraktet som finns mellan chef och medarbetare 

tydliggörs (Thylefors, 2007).  

     Det är chefen som bär den största möjligheten att förebygga oönskade konflikter och 

redskapen för att förebygga konflikter menar Thylefors (2007) samt Lennéer-Axelson och 

Thylefors (1996) tillhör en chefs vardagliga och självklara arbetsuppgifter. Det ska finnas 

tydliga mål, arbetet ska vara organiserat på ett rationellt sätt, ange ramar, applicera rättvisa 

krav beträffande lönesättning och betydelsefulla APT- arbetsplatsträffar ska disponeras.  

Thylefors (2007) sammanfattar ledarskapet i förhållande till konflikthantering och 

rekommenderar samt menar att det handlar om att chefen ska avdramatisera konflikter och se 

dem som välkomna och självklara, hålla ett tillåtande klimat på arbetsplatsen där signaler kan 

fångas upp och värna om kontaktytor med samtliga. Även om det är oangenämt agera i ett 

tidigt stadie och besitta en undersökande attityd med frågor och inte klara lösningar. Vara 

försiktig med svart och vitmålning av frågor och personer samt vara tydlig med vad som är 

förhandlingsbart och inte. Eftertrakta gemensam problemlösning där samtliga är delaktiga och 

sträva efter att inom ramarna hitta lösningar där alla är nöjda. Slutligen följ upp efter 

överenskommelse samt erkänn och förstå när det är läge att ge upp att acceptera eller 

separera.  
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     Som illustreras utifrån ovanstående redovisning är att det varierar utifrån olika 

verksamheter hur mycket konflikter som framkallas och att det är chefen som bär största 

ansvaret för konflikthanteringen. De menar att tydlighet är det väsentliga, samt vikten av att 

chefen väl känner till organisationen den är verksam i. Författarna menar också att konflikter 

ska ses som något positivt och att chefen ska ta tillvara på situationen. Det här kan kopplas till 

vår studie för att få en ökad förståelse för hur chefernas erfarenheter av konflikter är samt hur 

de agerar när de uppstår. Vi kan även se om synen och hanteringen av konflikterna skiljer sig 

åt mellan privata och offentliga chefer. 

 

5. Teoretisk referensram  
I vår studie har vi valt våra teoretiska utgångspunkter efter insamlingen av vårt empiriska 

material, det vill säga vi har valt att utgå ifrån en induktiv ansats. De teoretiska 

referensramar vi valt är ledarskapsteori med situationsanpassat ledarskap och konfliktteori.  

 
5.1 Induktiv ansats   
Vårt val av teori ändrades flera gånger under forskningens gång och fastställdes inte helt klart 

fören empirin var insamlad. Ett sådant angreppssätt förklarar Bryman (2011) och Svensson 

(2011) innebär att forskaren uppfatta kopplingen mellan forskning och teori som induktivt, 

där teorin är resultatet av forskningsinsatsen. Motsatsen till induktivt angreppssätt är 

deduktivt angreppssätt, vilket innebär att forskaren allra först i processen väljer ut teorin och 

sedan har valet av teori inverkan på utformningen av studien samt påverka dess gång 

(Bryman, 2011). Något som också tyder på att vi har använt ett induktivt angreppssätt är att vi 

drar våra slutsatser efter insamlandet av empirin. Vi samlade in empirin, analyserade valde 

lämpliga teorier och drog sedan våra slutsatser.  

 

5.2 Situationsanpassat ledarskap 
Ledarskapsforskning är ett område med många olika perspektiv och teoretiska inriktningar. 

Ett gemensamt tema för de vanligaste teorierna om ledarskap är att de antingen försöker 

förklara uppkomsten av ledarskap, eller effekten av den. Teorierna har därav fått viss kritik då 

dem tycks lägga för stor vikt vid ledaren som person. Under 2000-talet tog en ny beskrivning 

av ledarskapet form, där ledarskapet ses som en social konstruktion. Detta innebär en 

möjlighet att se helheten, det är inte endast ledaren som person som synliggörs. Ledarskapet 

utvecklas i interaktionen mellan chef (ledare) och ledda, tillsammans formar de innebörden 

(Bergman & Klevsjö, 2012; Moqvist 2005).   
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     Gordon (1977) menar att en god relation till de anställda skapar ledaren genom att förhålla 

sig lika till alla samt ha en öppenhet. På arbetsplatsen är det ledaren som grundlägger 

arbetskulturen, normerna samt de processer som äger rum. Alla olika arbetsplatser har olika 

krav på ledaren precis som problem som uppstår har specifika krav på ledarens färdigheter 

och egenskaper beroende på område. Faktorer som påverka en bra respektive dålig ledare är 

inte endast personliga egenskaper utan även miljön han eller hon arbetar i har stor betydelse. 

Sammanfattningsvis menar Svedberg (2007) liksom Gordon (1977) att avgörande för hur 

chefen utövar sin roll är ett samband mellan medarbetarna, kulturen, normerna och chefens 

personliga egenskaper.  

     Situationsanpassat ledarskap är en omtalad ledarstil, som innebär en ledartyp där ledaren 

anpassar sig efter situationens krav. En chef med situationsanpassad stil besitter förmågan att 

kunna växla ledarstil och uppfatta betydelsefulla faktorer i den aktuella situationen (Hersey & 

Blanchard, 2001). Den situationsanpassade ledarstilen grundas i ett rationalistiskt perspektiv, 

där chefen analyserar en situation genom kognitiva processer för att utifrån det välja adekvat 

förhållningssätt gentemot medarbetarna. Meningen med och det som kännetecknar 

situationsanpassad ledarstil är synnerligen sunt förnuft samt allmän pedagogiskt och 

psykologisk kunskap (Thylefors, 2007). Svedberg (2007) menar att förutsättningen för att 

chefen ska kunna tillämpa ett situationsanpassat ledarskap och korrekt kunna bedöma 

situationen är att chefen är lyhörd och kan känna av vilken utvecklingsnivå gruppen har, samt 

utefter det anpassa sin ledarstil genom att bedöma omfattningen av relationsorientering 

respektive uppgiftslösning.    

 

5.3 Konfliktteori 
För att chefer på ett framgångsrikt sätt ska hantera konflikter menar Ekstam (2000) att främst 

fyra egenskaper krävs. De är förmågan att se konflikten, förmågan att våga ta tag i konflikten, 

förmåga att hantera och inte lösa samt förmåga att våga lämna ifrån sig. I den här studien 

kommer egenskaperna användas som teoretisk utgångspunkt.  

     Förmågan att se konflikten - För chefer är det viktigt att förmågan att se konflikter finns, 

eller framförallt att vilja se dem. Vissa chefer kan tro att blunda jag för konflikten så syns den 

inte heller. Orsaken till att chefen inte ser eller inte vill se kan variera. Dels kan anledningen 

vara att chefen saknar intresse för människor och av den anledningen inte heller bryr sig. 

Alternativt kanske chefen saknar lyhördhet vilket är nödvändigt. Finns dessa två brister anses 

en person vara mindre lämplig att anta sig en chefsroll. En annan anledning kan vara att 

chefen helt enkelt är blåögd för vad som händer i verksamheten. En chef anses till viss del 
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kunna öva upp förmågan att se konflikter genom att gå kurser i konflikthantering (Ekstam, 

2000).  

     Förmågan att våga ta tag i konflikten - Att hantera en konflikt handlar inte bara om 

förmågan att se den utan också om att ta tag i den. Detta bör göras innan det går så långt att 

hjälp behöver tas utifrån. Många chefer drar sig från att hantera konflikter på grund av att han 

eller hon upplever ett obehag inför det. Hanteringen blir därmed ännu svårare då konflikten 

kan fortsätta växa till dess att den blir så allvarlig att ett ingripande är tvunget. Eftertraktat är 

en chef som förstår fördelen med hantering av konflikter, är rak, tydlig och inser att personer 

lider mer illa av att en konflikt inte hanteras än om den gör det (Ekstam, 2000).  

     Förmågan att hantera och inte lösa - Det är av stor vikt att som chef kunna låta 

medarbetare så långt som möjligt lösa konflikterna på egen hand. Det handlar inte om att 

lämna medarbetarna i sticket utan istället erbjuda sitt stöd. Den största ansträngningen ska 

ligga hos de som är inblandade i konflikten. Chefen ska finnas där som stöd och hjälpa till att 

få balans mellan förnuft och känslor (Ekstam, 2000). 

     Förmågan att våga lämna ifrån sig - Det som framställs som viktigt är att en chef inte 

tvekar på att ta hjälp i konflikter som han eller hon inte på egen hand kan hantera. Hjälp bör 

tas i ett skede där chefen känner att situationen är utom kontroll, när chefens agerande börjar 

ifrågasättas av medarbetare, eller när chefen själv börjar må dåligt och känner att situationen 

är obekväm. När en chef tar hjälp handlar det om hjälp i form av sådan kunskap som han eller 

hon själv saknar. Många chefer ser sig själva som dåliga om de inte klarar att reda ut en 

konflikt. Istället ska detta ses som ett moget och klokt ledarskap hos chefen då det är viktigt 

att kunna inse och erkänna sina brister. Att ta hjälp i konflikthantering handlar inte om att 

släppa taget om verksamheten eller sina medarbetare utan chefen har fortfarande ett ansvar 

för det som händer på arbetsplatsen. (Ekstam, 2000). 

 

6. Metod  
I följande avsnitt redovisas studiens procedur samt de element som utgör uppsatsen. 
 
6.1 Hermeneutisk ansats 
Syftet med vår studie är att förstå chefers erfarenheter av sitt ledarskap, vilket gör att 

hermeneutisk ansats kommer användas. Thomassen (2007) beskriver hermeneutikens 

innebörd i att redogöra för vad förståelse är samt hur människans handlingar kan förstås, 

forskaren vill förstå personen undersökningen genomförs på. Basen för all förståelse är 

forskarens egen förförståelse och utefter den tolkas sedan materialet. Thomassen (2007) 

menar att helhetsuppfattningen kommer förändras under tiden materialet samlas in eftersom 
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förståelsen ökar. Samt att det inom hermeneutiken inte finns någon sanning utan forskarens 

förförståelse kommer påverka förståelsen. 

     Brinkmann och Kvale (2009) beskriver vidare att hermeneutiken fokuserar på hur 

tolkningen av språket och meningen i texten konstruerar den sociala verkligheten människor 

lever i. Även på vilket sätt intervjuer och analyser bidrar till att se bortanför 

intervjusituationen, genom den kontextuella tolkningshorisonten som uppstått från 

förförståelsen, alltså genom traditionen och historien. Den första ordningens hermeneutik är 

intervjuarens tolkning och förståelse av sin egen samtalsverklighet. Därefter görs en andra 

tolkning av intervjupersonens berättelse. Denna tolkningsprocess kallas för dubbel 

hermeneutik, då det handlar om förståelse för intervjupersonernas egna tolkningar. 

Förförståelsen framhävs ligga till stor grund och att dess betydelse erkänns (Brinkmann & 

Kvale, 2009).  

     I studien söks förståelse för chefernas erfarenheter av sitt ledarskap. Precis som 

Thomassen (2007) beskriver ska förståelsen av fenomenet som valts att studera sökas, alltså 

”skillnader och likheter i ledarskapet hos privat respektive offentligt verksamma chefer” som 

konstruktion. 

 

6.2 Kvalitativ metod 
Vår studie tar stöd i en kvalitativ metod gällande chefers erfarenheter inom privat och 

offentlig äldreomsorg. Med kvalitativ metod menas att forskaren själv är närvarande och 

observerar, analyserar och värderar sina resultat. Forskaren strävar efter en förståelse och 

tolkning, och ingen direkt förklaring. Speciella forskningsmetoder för att få fram sitt material 

används, vilket i den här studien blir intervjuer (Ahrne & Svensson, 2011; Levin, 2008). 

 

6.3 Datainsamlingsmetod 
Intervjuer som metod står centralt i samhällsvetenskaplig forskning och är en av de vanligaste 

metoderna i kvalitativ forskning. Genom intervjuer det vill säga att ställa frågor till andra 

människor, exempelvis om hur något upplevs eller görs, har vi möjlighet att få den grund som 

är ett krav för att forskningsarbetet ska kunna fortsätta. Individerna som deltar i våra 

intervjuer är involverade i någon slags social miljö, och därigenom får vi en inblick i hur just 

deras miljöförhållanden ter sig. Det vi främst får fram genom att göra intervjuer är 

information om de sociala förhållanden som råder, men också intervjupersonernas egna 

upplevelser och känslor (Ahrne & Eriksson- Zetterquist, 2011). Det medför däremot mycket 

arbete och en del svårigheter att samla in det empiriska materialet genom intervjuer som vi 
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forskare bör vara medvetna om. Intervjuer kräver goda förberedelser, genomförande, 

transkribering, analysering och sedan åter berättning i en skrivande kontext. Användande av 

intervjuer som metod innebär alltså både svagheter och styrkor. Styrkor kan ses utifrån att vi 

under kort tid kan får ta del av personers berättelse och upplevelser kring ett fenomen, samt 

hur saker och ting utförs i praktiken. Svagheterna kan ses utifrån att vi som forskare bara får 

en begränsad uppfattning kring saker, men också att förstå intervjupersonens svar, det är av 

stor vikt att inte ta för givet att det intervjupersonen säger stämmer överens med den faktiska 

sanningen (Ahrne & Eriksson- Zetterquist, 2011).  

     När vi gjorde våra intervjuer gjorde vi vad Bryman (2011) kallar för semistrukturerade 

intervjuer. Det innebär att vi som forskare har en lista över några specifika teman som skulle 

beröras, vilket Bryman (2011) menar ofta kallas för en intervjuguide. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att intervjupersonerna hade en stor frihet att utforma sina svar på sitt eget 

vis. Intervjusituationen benämns som väldigt flexibel och vikten ligger främst på hur våra 

intervjupersoner tolkar och uppfattar frågorna samt deras upplevelser kring dessa (Bryman, 

2011). Genom att göra kvalitativa intervjuer med en fri intervjuguide kunde vi komplettera 

med mer öppna frågor och anpassa ordningen efter situationen, vilket vi upplevde har stor 

betydelse för oss forskare då det gav en djupare förståelse för fenomenet (Ahrne & Eriksson- 

Zetterquist, 2011). 

 

6.4 Urval och urvalsmetod  
När studiens urval skulle göras låg utgångspunkten i vårt valda forskningsområde. Således 

gjorde vi ett målinriktat urval där våra forskningsfrågor styrde vilka intervjupersoner som 

utsågs. Vi började med att välja organisationer som passade in på vårt forskningsområde och 

därefter valdes specifika intervjupersoner inom organisationen (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011). För att göra vårt urval och få kontakt med chefer inom privat och offentlig 

äldreomsorg började vi inledningsvis med att försöka nå dem via telefon, vilket inte var så 

lyckat. Vi fick sällan svar eller så blev svaret nej. Vi började istället skicka ut mejl med 

informationsbrev och fick fem svar. Överlag var vår väg att få ihop antalet intervjupersoner 

och ställa upp inte enkelt verken inom privat eller offentlig verksamhet. Ofta möttes vi av 

svaret att de hade mycket i kalendern och därför fanns det inte utrymme att ta emot oss. Efter 

fyra veckor hade åtta individer svarat, fyra privata chefer och fyra offentliga chefer. Samtliga 

var kvinnor och chefer inom äldreomsorgen. Vi är medvetna om att antalet informanter inte är 

så stort. Eftersom vår studie strävar efter en förståelse för chefers ledarskap och deras sätt att 

hantera konflikter samt att se om det finns likheter och skillnader i privat och offentlig 



   
 

19 
 

äldreomsorg så eftersträvas inte generaliserbarhet och antalet informanter påverkar således 

inte studien.  

     Under genomförandet av intervjuerna beaktade vi det Ahrne och Eriksson- Zetterquist 

(2011) diskuterar kring vad som är en framgångsrik intervju. Vi ställde öppna frågor och 

påpekade noggrant att det var intervjupersonernas erfarenheter vi efterfrågade samt ville få 

förståelse för. Vid något tillfälle fick vi upprepa någon fråga och förklara eller omformulera 

den för att hjälpa intervjupersonen. Under intervjuerna tänkte vi också på de regler som 

Ahrne och Eriksson- Zetterquist (2011) beskriver, bland annat att vi inte ska framhäva någon 

form av auktoritet gentemot intervjupersonerna, och inte heller ge förmaningar eller goda råd. 

Således hade vi en neutral inställning genom hela intervjun.  

 

6.5 Transkribering   
När intervjuerna var genomförda börjad arbetet med transkribering och avkodning. För att 

registrera den genomförda intervjun finns olika tillvägagångssätt. Det kan göras genom till 

exempel anteckningar eller olika former av ljudspelare (Kvale och Brinknamn, 2008). Vi 

valde att spela in intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner och förde parallellt 

anteckningar i ett analogt dokument under intervjuns gång. Vi förde sedan in det inspelade 

materialet från mobilen till datorn och använde därefter ett uppspelningsprogram för att 

skriva ut intervjuarna. Vi upplevde precis som Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011) att 

metoden var tidskrävande men har varit lönande för oss i längden. Eftersom vi genomförde 

intervjuerna själva kunde vi med fördel höra vad som sades och samtidigt lära känna vårt 

material. Dessutom kunde vi parallellt påbörja resultat och analysarbetet. Vid transkribering 

och avkodning av det empiriska materialet delade vi upp intervjuerna och gjorde fyra var. 

Eftersom transkribering handlar om att tolka samtal, tonfall och uttryck hade upplägget 

bestämts i förväg, för att säkerställa att det bearbetade materialets utformning blir så likt som 

möjligt. Vi ansåg att det här tillvägagångsättet var lämpligt eftersom båda två var närvarande 

vid intervjuerna och efter transkriberingen har vi båda läst det fullständiga empiriska 

materialet. 

 

6.6 Analys 
När vi var färdiga med intervjuerna och hade fått fram vårt empiriska material påbörjade vi 

vår kvalitativa analys. Ahrne & Svensson (2011) menar att vid analysering av empiriskt 

material inneha forskaren själv stor betydelse. Vi började sortera, reducera och analysera 

materialet, detta för att göra vårt insamlade material kontrollerbart. Rennstam och Wästerfors 
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(2011) beskriver tillvägagångssättet i analysen och som vi använt oss av. Det första stadiet ses 

ofta som ett kaosproblem, empirin är till en början svår att överskåda och allt upplevs vara 

rörigt. Ordningen på materialet sker inte av sig själv utan kommer fram med hjälp av den 

teoretiska blick som vi författare valt att använda. Ordningen är förenad med de begrepp eller 

den teorin som utgångspunkten ligger i. Reducering av materialet innebär att allt material inte 

är redovisningsbart, utan endast helheten ska framkomma. Det betyder att vi har gjort 

beskärningar och tagit fram det material som vi anser är viktigast utifrån våra 

forskningsfrågor, tidigare forskning och teori. Argumentation innebär att forskaren möter 

auktoritetsproblemet, det vill säga svårigheten med att vara forskare. Han eller hon måste 

ställa sig bredvid tidigare teoretiker för att använda sin empiri i kontakt med den. Därefter är 

det upp till forskaren att tillföra egna kommentarer eller tillägg som skiljer sig åt till den 

tidigare forskningen. Om vi som forskare lyckas framhålla och argumentera för vår egna 

funna tes som tar stöd i vårt insamlade empiriska material, växer våra chanser att lyckas 

utforma ett självständigt bidrag (Rennstam & Wästerfors, 2011) När vi presenterar vårt 

resultat och vår analys kommer det ske utifrån våra frågeställningar.  

 

6.7 Avgränsning 
Vi har gjort vissa avgränsningar i genomförandet av studien. Vi valde att intervjua fyra chefer 

inom privat äldreomsorg och fyra chefer inom offentlig äldreomsorg samt söka efter 

förståelse för deras ledarskap samt deras ledarskapsroll vid konflikthantering och om det 

finns likheter och skillnader dem emellan. Intervjuerna med privata chefer genomfördes i tre 

olika privata verksamheter, intervjuerna med offentligt anställda chefer genomfördes i två 

olika kommuner. Avgränsningarna vi har gjort är med hänsyn till att studien är begränsad till 

perioden mars-april 2015 samt med motivet att det endast är chefernas erfarenheter vi vill 

förstå.  

 

6.8 Reliabilitet och Validitet – Tillförlitlighet och äkthet  
Bryman (2011) förklarar att reliabilitet och validitet är begrepp som oftast diskuteras i den 

kvantitativa forskningen då dessa begrepp förutsätter att en exakt bild av verkligheten ges. 

Forskare menar att även i kvalitativ forskning är det viktigt att kunna bedöma kvaliteten, men 

att bedömningen och värderingen ska göras utifrån andra kriterier. Begrepp som istället 

omnämns i kvalitativ forskning är tillförlitlighet och äkthet. I begreppet tillförlitlighet finns 

fyra delar, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2011; Kvale och Brinkmann 2009). Ahrne & Svensson (2011) menar att 
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generaliserbarhet kan förbindas med trovärdighet. Begreppet innebär att studien kan uttrycka 

något om en annan miljö än den där studien genomförts, alternativt ange en större population. 

Vi är medvetna om att den här studien inte medför generaliserbarhet då antalet respondenter 

inte är stort och därmed kan utfallet bli annorlunda om studien genomförts i en annan miljö 

eller i en större omfattning. I studien har hänsyn tagits till tillförlitlighetens fyra delar. 

Trovärdig kan den anses vara då vi har beaktat de regler som finns vid forskning. Studien är 

genomförd på ett sätt som är överförbart till en annan plats. Det går däremot inte att med 

säkerhet veta om studiens resultat blir det samma då antalet respondenter är få. Vi anser att 

studien är pålitlig då tillvägagångssättet är noggrant dokumenterat och redovisat. Genom 

studiens gång har vi förhållit oss neutrala och lämnat personliga värderingar utanför för att 

inte låta dessa påverka studiens resultat. Utöver dessa kriterier om tillförlitlighet, är det också 

i den kvalitativa studien relevant att diskutera kriterierna på äkthet vilka vi tagit hänsyn till. 

Dessa väcker mer generella frågor som rör allmänna forskningspolitiska konsekvenser. Dels 

diskuteras om undersökningen ger en rättvis bild av olika åsikter och uppfattningar som finns 

i den grupp människor som studerats, om studiens resultat kommer att hjälpa 

intervjupersonerna att få en bättre förståelse av sin sociala situation. Det diskuterars också om 

undersökningen har gjort att de som medverkat kan förändra sin situation, samt ifall 

undersökningen har medfört att intervjupersonerna fått möjligheter att vidta åtgärder om så 

krävs (Bryman, 2011). 

 

6.9 Arbetsfördelning 
Vi har under examensarbetets gång till stor del arbetat tillsammans men även arbetat var för 

sig. Vi tog båda kontakt med intervjupersoner. My hade huvudansvaret för 

informationsbrevet och intervjuguiden, men utformningen gjorde vi tillsammans. Vid 

genomförandet av intervjuerna var båda två närvarande, men valde sedan att transkribera 

några var. Vi läste båda två alla intervjuer, markerade det som ansågs vara relevant för vår 

uppsats och analyserade samt diskuterade det tillsammans. Natalie hade den främsta 

kontakten med handledaren och informerade sedan vidare till My. Under skrivandets gång har 

vissa saker delats upp och som vi var för sig uttryckt i text, men det huvudsakliga arbetet har 

gjorts tillsammans.   

 

 



   
 

22 
 

6.10 Etiska överväganden  
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) utgör krav på att viss 

forskning måste etikprövas innan genomförande av anledningen att personerna som delta ska 

skyddas. Även forskningskravet ska beaktas för att koppla till nyttan med studien, som 

innebär att forskningen är angelägen för medborgarna och samhället genom förbättringar eller 

vad studiens mål att bidra med är. Vid utförandet av kvalitativ studie vägs ofta de etiska 

kraven mot varandra, det ska vara en god kvalitativ forskning med ett viktigt syfte samtidigt 

som det ska skydda de individer som deltar (Vetenskapsrådet, 2011). Vid genomförandet av 

den här studien väger nyttan tyngre är riskerna. Den medför inga risker då intervjupersonerna 

inte är någon utsatt grupp. De kommer påverkas eller ta skada av medverkan i våra intervjuer 

vilka således inte medför några men för dem. Nyttan kan ses utifrån att ämnet saknar 

forskning och intervjupersonerna har visat stort intresse för studien samt poängterat att ämnet 

är mycket viktigt. Samtliga deltagare har också varit tydliga med att de vill ta del av det 

färdiga resultatet.  

     För att ändå skydda personerna har individskyddskravet beaktas (Vetenskapsrådet, 2011). 

För att göra det har bland annat ett informationsbrev lämnas ut till intervjupersonerna. Genom 

att motivera och visa hur man som forskare har gått tillväga i forskningen blir det lättare för 

läsaren att förstå forskningen och vilka kunskapsanspråk forskaren har med sina resultat. En 

forskningsprocess ska ha genomgående etiska regler uppställda för hur genomförandet av en 

god forskning ska vara. Humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har 

en rad olika etiska krav för samhällsvetenskaplig forskning, vilka även Daneback och 

Månsson (2008) beskriver. Det är främst de fyra forskningsetiska principerna som poängtera 

huvudsakligt individskydd i relation till forskningskraven samhället har, som varit avgörande 

i vår uppsats och även i kontakten med intervjupersonerna; informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. I intervjuerna har vi berättat om studien och dess 

syfte, samt lämnat ut information om anonymitets- och samtyckeskrav. Kontaktuppgifter och 

uppgifter om oss själva lämnades ut för att möjliggöra avhopp i medverkan, om någon skulle 

vilja det eller om någon kontakt skulle vilja tas till oss i efterhand. Hänsyn har även tagits till 

konfidentialitetskravet genom att garantera deltagarna om att deras namn eller arbetsplatsens 

namn inte blir offentliga. Vidare bevaras de inspelningar som gjorts inlåst och oåtkomligt hos 

författarna. Angående nyttjandekravet är de berörda informerade om vad projektet handlar om 

samt vad det ska användas till (Ahnlund, 2008).  
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7. Resultat och Analys 
I följande resultat kommer vi lyfta fram det som framkommit vid intervjuerna med verksamma 

chefer i offentlig och privat äldreomsorg. I resultat och analysredovisningen presenteras 

personerna som respondent 1-8 utan inbördes ordning. Först görs en presentation om 

respondenterna följt av resultatet och analysen med utgångspunkt i frågeställningarna, teori 

och tidigare forskning. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning där de mest 

framstående upptäckter synliggörs.  

 

7.1 Information om respondenterna 
Sammanlagt intervjuades 8 chefer, varav fyra från privat äldreomsorg och fyra från offentlig 

äldreomsorg under vecka 16-18 år 2015. Samtliga respondenter var kvinnor i åldersspannet 

33 till 49 år. Under intervjuerna låg fokus på chefernas erfarenhet gällande sitt ledarskap och 

ledarskapets roll i konflikthantering. 

     Respondenternas bakgrund och utbildning varierade, bland de privata cheferna hade tre av 

fyra socionomexamen, och bland de offentliga cheferna hade två av fyra socionomexamen. 

Det gjordes inget medvetet urval baserat på utbildning. Ungefär hälften av respondenterna 

hade tidigare erfarenheter av att vara chef. Samtliga respondenter från privat verksamhet hade 

erfarenhet från att vara yrkesverksam i offentlig verksamhet.  

     I tidigare forskning redovisar Ekholm (2012)  att det finns en föreställning om att chefer i 

offentlig verksamhet till högre grad har en akademisk examen än i de privata cheferna. 

Utifrån informationen som framkommit i den här studien delas inte Ekholms resonemang 

eftersom cheferna från privat äldreomsorg i högre grad har socionomexamen. Dock finns en 

medvetenhet hos oss om att utfallet inte är generaliserbart då det kan bli annorlunda om 

studien tillexempel genomförs i en större omfattning. 

 

7.2 Att vara chef - positionen är den samma men utvecklingsmöjligheter skiljer sig åt 
 
Merparten av våra respondenter både inom privat och offentlig äldreomsorg uttryckte 

att det finns en uttalad skillnad på att vara chef och ledare, samt att det är situationen 

som avgör vilket de är; 

  
Chef har jag blivit nu, det har jag fått i min anställning. Jag har rätt att vara chef och 
gå in och göra vissa saker, arbetsrättsliga saker. Ledare blir man ju, det bygger lite på 
relationerna och förtroende och den respekt man får. Ledare är något man blir det 
kommer inte automatiskt första dagen, då är du chef.  
      
    (Respondent 5, offentlig) 
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En anställning leder alltså till att du blir chef medan ledare är något som tar tid att bli, det 

byggs på relationer. En respondent inom det privata menade detsamma men lade mer 

betoning på att en chef är du när du ”behöver säga ifrån”, vilket inte var något som 

eftertraktades. Målet var att kunna vara en ledare;  

 
Jag brukar dela lite på det, ibland är man chef och ibland ledare. Jag vill vara ledare 
att leda verksamheten framåt. I chefskapet är det mer rakt på sak att det är jag som 
styr samtalet att någon har gjort fel eller så […] i ledarskapet ingår att få 
medarbetarna med sig och leda dem i rätt riktning […] Jag vill helst vara ledare sen 
ibland måste man vara chef och då måste man exakt veta, det lär man sig inte direkt, 
det lär man sig efter ett tag vad det är att vara chef och ledare.  
 
    (Respondent 8, privat) 

 

Även respondent 3 från privat verksamhet förklarade skillnaden på att vara chef och 

ledare samt menade att hon sällan behövde vara chef, vilket berodde på tydlighet;  

 
[…] det är väldigt sällan jag behöver vara chef. Jag ser mig själv som en ledare, det 
är väldigt sällan jag behöver liksom gå in och vara chef. Men det tror jag grundar sig 
i att jag är tydlig, det är väldigt sällan jag behöver ta någon i örat.  
      
    (Respondent 3, privat) 
 

Vår förståelse utifrån respondenternas erfarenheter är att det skiljer sig åt att vara chef och 

ledare. En respondent i offentlig verksamhet förklarade också att kulturen som råder avgör 

om hon är en chef eller ledare; ”Det beror på, vi har fyra grupper och jag ser att det finns fyra 

olika kulturer. I någon grupp så är det bara så att chefen i en får vara mer närvarande…” 

(Respondent 6, offentlig). Erfarenheterna av att vara chef respektive ledare kan kopplas till 

vår teoretiska utgångspunkt, situationsanpassat ledarskap som innebär att ledarskapet 

anpassas och beror på den rådande situationen (Thylefors, 2007 & Svedberg 2007). De allra 

flesta av respondenterna framhävde ändå att chef och ledare skiljer sig åt och att det beror på 

förhållandena som råder. En chefsroll går de in i då det behövs ett mer auktoritärt ledarskap, 

vilket de menade ofta krävs vid hantering av konflikter. Alla var även överens om att grunden 

i deras hantering av konflikter ligger i att få alla med sig på banan och göra alla delaktiga, likt 

ett demokratiskt ledarskap och då är de mer en ledare. Vidare menade respondenterna både 

inom privat och offentlig verksamhet att chef är den du utnämns vara, det blir du genom din 



   
 

25 
 

anställning. De menade också att i de situationer då du behöver peka med hela handen är du 

chef. Ledare blir du då du lyckats skapa relationer och börjar leda din personal framåt. 

Således styrker det här tidigare forskning kring att det finns en skillnad i att vara chef och 

ledare, där chef är den formella positionen som du blir utnämnd till, samt relateras till att ha 

kontroll och styrning. Ledaren bygger på relationer till medarbetarna och ses som en process 

som byggs upp över tid, samt förknippas med delaktighet och visioner (Bergman & Klefsjö, 

2012; Moqvist 2005). Även Bergman och Klefsjös (2012) resonemang styrks om att idealet är 

att kunna vara både chef och ledare, då respondenternas erfarenheter är att de är både och 

men pendlar mellan dem beroende på situationen.  

     Vad som dessutom framkom av respondenterna i studien är att erfarenheten av att vara 

chef i privat och offentlig äldreomsorg till stor del var lika men ändå olika. Samtliga av 

respondenterna från privat verksamhet hade tidigare arbetat i offentlig verksamhet, men 

övergått till privat verksamhet vilket de menade var på grund av utvecklingsmöjligheterna. 

Övergången från offentlig till privat verksamhet innebar för respondenterna att få en större 

befogenhet och ett större ansvar;  

 
 Att vara chef här är väldigt utmanande och spännande, jag kommer från kommunal 

verksamhet och kände att jag kunde det och behövde vidareutveckla mig och då 
sökte jag mig hit och fick detta jobbet och det är väldigt utmanande, samma fast 
annorlunda. Man har mycket större befogenheter och större ansvar än i det 
kommunala, jag lägger min egen budget[…] allt måste vara tipp topp här i det privata 
för man granskas så mycket. Det är spännande men också mer att arbeta med, och 
man har en större verksamhet.  
    (Respondent 8, privat) 
  

 

Utifrån citatet ovan kan förstås att respondenten valde arbete i privat verksamhet på grund av 

möjligheten att vidareutvecklas. Att chefer i privata verksamheter hade en större befogenhet 

och ett större ansvar ansågs av respondenterna vara en bidragande faktor till att den 

professionella utvecklingen främjas. Respondent 1 (privat) menade att 

utvecklingsmöjligheterna tillsammans med lovens inträde var anledningen till valet av arbete 

i privat verksamhet; ”[…]jag kunde ju inte utvecklas mer inom det kommunala… när loven 

kom kände jag att det är nu eller aldrig[…] jag måste testa innan jag dör.” (respondent 1, 

privat). Detta är även något som tredje respondenten menar var en stor anledning till valet av 

privat verksamhet; 
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 […] jag såg liksom denna utmaning och då kunde jag inte låta bli att hoppa på för sån 
är jag, jag utmanar mig själv[…] att jag har en möjlighet att utvecklas för det är ju 
också viktigt att man inte bara stannar där man är[…] 

 
     (Respondent 3, privat) 

 
 

Även i intervjuerna med chefer från offentlig verksamhet fanns till viss del uppfattningen av 

att privata verksamheter främjar utvecklingen, ”Den kommunala verksamheten känns lite 

tryggare[…] Annars tror jag att det finns större möjligheter till kompetensutveckling i privata 

verksamheter.” (respondent 7, offentlig). Överlag visade respondenternas erfarenheter att den 

privata verksamheten ofta bjuder in till en större utveckling och att det faktiskt är 

eftersträvansvärt. Erfarenheten delades dock inte av alla, respondent 4 menar att en privat 

verksamhet inte är något alternativ; 

  
 […] jag skulle aldrig se mig som chef i privat verksamhet, det skulle aldrig falla mig in. 
 Jag har så jävla mycket förutfattande meningar om att det är riskkapitalbolag som styr 
 och som bara plockar ut en massa pengar och har dålig bemanning […] 

      
      (Respondent 4, offentlig) 
 

 

Citatet ovan ger samtidigt en förståelse för att det fanns vissa skillnader kring uppfattningen 

om att offentlig verksamhet bidrar till större utvecklingsmöjligheter. Överlag kan ändå 

resonemangen bekräfta tidigare forskning som menar att övergången till privat verksamhet 

beror på en strävan efter att gå vidare i sin professionella utveckling, vilket vidare har bidragit 

till en ökning av socionomer inom privat verksamhet (Dellgran & Höjer 2005). Samtliga 

respondenter inom privat verksamhet uppgav att valet att gå över till privat verksamhet 

grundades i stävan efter nya utmaningar och utveckling. Inom offentlig verksamhet delades 

erfarenheten kring att det finns större utvecklingsmöjligheter i privat verksamhet av alla 

respondenter förutom en.   

     Sammantaget visar resultatet av studien att det inte fanns några direkta skillnader i 

erfarenheterna av att vara chef eller ledare i privat och offentlig verksamhet. Samtliga 

respondenter skiljde på begreppen chef och ledare. Överlag fanns en likhet gällande 

uppfattningen om att privat verksamhet bjuder in till en större professionell utveckling, det 

vill säga positionen de besitter är densamma men utvecklingsmöjligheterna skiljer sig åt.   
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7.3 Att vara chef i konflikthantering- att stå ensam eller kunna ta hjälp 
Respondenterna från offentlig äldreomsorg förklarade att deras roll i konflikthantering 

handlade om att få medarbetarna med sig och att ansvaret även ska ligga på dem, det är inte 

endast chefen som på egen hand ska lösa konflikten. Samtidigt menade de att situationen är 

avgörande, ibland går det inte att anpassa sig till medarbetarna utan det krävs en chef som går 

in och styr oavsett om det känns bekvämt eller inte;   
  
Jag lyssnar in ganska mycket och försöker få medarbetarna att ta ansvar för att göra 
saker,  försöker pusha på, finnas mycket i bakgrunden. Jag vill ha ett nära ledarskap. 
Jag skulle säga att jag är situationsanpassad […] Jag försöker anpassa mig ganska 
mycket och det handlar väldigt mycket om vilken grupp du kommer in i, det kan ju 
även vara så att du måste gå in och styra upp ganska mycket, och då får du ju ta den 
rollen även om det inte är det man är bekvämast med.  
      
    (Respondent 5, offentlig) 

 

Respondenterna lade stor vikt vid situationens betydelse. Respondent 4 (offentlig) påpekade 

också betydelsen att om du som chef känner dig bekväm i situationen så spelar det ingen roll 

hur hanteringen sker; ”[…] jag jobbar mycket med öppenheten och ärligheten […] vissa vill 

ju ha en chef som pekar med hela handen och det kan jag ju göra om jag känner mig bekväm 

med det.” (Respondent 4, offentlig). En förståelse har skapats för att samtliga respondenter 

anpassar sitt ledarskap utefter situationen. De privata respondenterna poängterade även att det 

inte endast är i en stark grupp ett mer styrande, auktoritärt ledarskap krävs utan även i de 

grupper då ingen tar plats;   

 

Absolut har jag olika ledarskap beroende på gruppen. Och det är ju också mycket 
utefter hur gruppen är, för någon grupp har jag som är väldigt [funderar] dom tar inte 
stor plats nån i gruppen och då får man ju verkligen leda och vara tydlig och man 
försöker få in dom i resonemanget. Andra grupper tycker ju verkligen om att leda 
själva och då får man ju backa tillbaka och ta det från grunden och bygga upp.  
 
                                                                                                (Respondent 8, privat) 

 

 

Respondenternas erfarenheter av sitt ledarskap både inom privata och offentliga verksamheter 

kan därmed sättas in i vår teoretiska referensram, det situationsanpassade ledarskapet, då de 

menade att de anpassar sitt ledarskap till kraven som situationen ställer och därmed besitter de 

förmågan att kunna växla mellan olika stilar. En chef med situationsanpassat ledarskap 
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innebar också enligt våra respondenters erfarenheter att chefen är lyhörd och kan känna av 

vilken utvecklingsnivå gruppen har. Samt utefter det anpassa ledarstilen genom att bedöma 

relationer och de uppgifter som ska lösas i en situation, vilket stämmer överens med Svedberg 

(2007) och Thylefors (2007) resonemang i tidigare forskning. När en konfliktsituation uppstår 

menade de flesta av respondenterna att ett ingripande bör ske direkt, i ett tidigt stadie. ”Ja 

tipset är ju att man ska ta det snabbt, så forts som möjligt så fort man vet något. Det är inget 

att vänta på.” (respondent 2, Privat). En annan av respondenterna poängterade också en form 

av rädsla för att ta tag i en del konflikter; ”[…]vissa konflikter har jag inga som helst problem 

med att ta, annan personal kan göra att jag känner mig som om jag får en stor blöt filt över 

mig och jag kan inte hantera dem.” (respondent 4, offentlig). Det var endast en respondent 

som nämner att det i vissa situationer kan vara en god idé att ha så kallat ”is i magen”, att 

vissa konflikter bör funderas över och begrundas. Detta kan till skillnad från de andra kopplas 

till tidigare forskning om att en kartläggning över situationen bör göras innan ett agerande 

(Larsen, 2002; Thylefors, 2007). Ett direkt ingripande i en konfliktsituation som ändå 

merparten av våra respondenter menade kan styrka Plocharczyk (2006) resonemang att när 

svåra konflikter uppstår ska ett direkt agerande ske.  

 

Utifrån respondenternas erfarenheter kan vi vidare få förståelser för att hanteringen av 

konflikter handlade om att bolla tillbaka till sina medarbetare och som chef mer fungera som 

ett stöd. Respondenten nämnde att den största ansträngningen i att hantera konflikten bör 

ligga hos dem som är i en konflikt, detta kopplas till vår teoretiska utgångspunkt om 

förmågan att hantera och inte lösa. Ett annat hanteringssätt som identifierades i intervjuerna 

är förmågan att våga ta tag i konflikten, en respondent i offentlig verksamhet menade att vissa 

konflikter och situationer medför en viss rädsla inför att ta tag i en konflikt och att det inte är 

något som man alltid vill utsätta sig för, då hanteringen av konflikter i många sammanhang 

kan bli obehagliga och jobbiga. Vid dessa situationer framkom av respondenterna att 

stödfunktionerna som finns i offentlig verksamhet är till stor hjälp för ledarskapet vid 

konflikthantering;   
 
 Det är otroligt stor hjälp man kan få i kommunen […] det var ganska mycket lättare att
 ringa samtalet… än att söka informationen själv, och nu läser jag mig till det istället 
 och skapar mig ny kunskap på det sättet. Jag känner att man lär sig mer här, om man 
 känner att man behöver ta nästa steg, man får ta väldigt mycket ansvar.  
       
     (Respondent 8, privat) 
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Respondenten i citatet ovan menade alltså att det finns stor hjälp i kommunen, men också att 

erfarenheterna och upplevelserna av att ha dessa tillgångar inte endast behöver vara positiva. I 

citatet som följer nedan menade respondenten från offentlig verksamhet dock att det ses som 

väldigt positivt och tryggt, åtminstone i sitt första jobb som chef; 

  

 

Fördelen med att vara i offentlig verksamhet är ju att det finns väldigt många att 
fråga, många att få hjälp av, det finns mycket stöd. Många kollegor både på samma 
nivå och stödet uppifrån. Jag tror inte det finns samma stöd i privat verksamhet, jag 
tror man är mer ensam där […]  
    (Respondent 7, offentlig) 

 

 

Respondenter i offentlig verksamhet uppgav att det uppstår konflikter i verksamheten som 

kräver hjälp utifrån. Respondenten menade här att det fanns ett stort stöd från 

personalavdelningen och även facket för att ha möjlighet att lösa konflikten. En annan 

respondent uppgav också att kommunhälsan var ett alternativ att erbjuda sin personal när 

konflikterna blev för många och för stora, och kanske inte alltid arbetsrelaterade. I 

intervjuerna framkom också att det ibland kan vara bra att någon utifrån kommer in i en 

grupp och säger samma saker, och att det var bra att ta hjälp ibland, dock gällande större 

konflikter. Att vara prestigelös och att våga be om hjälp som chef var något som en av 

respondenterna påpekade; 

 
 
[…] jag är rätt prestigelös, det tror jag att man får vara som chef. Alltså be om hjälp, 
inte bara klara sig utan hjälp… jag ringer till min chef och ber genuint om hjälp till 
någon som bär på kunskapen. Oftast sitter jag på facit själv men behöver bolla. Det 
handlar ju också om att ta ansvar för sin egen hälsa, behöver jag hjälp så har jag 
alltid någon att bolla med. 
      
    (Intervjuperson 6, offentlig) 

 

 

Vad som alltså tyder på en likhet för samtliga respondenter i studien är att stödfunktioner till 

viss del är väldigt positivt, speciellt gällande hantering av konflikter då det finns en stor 

möjlighet att ta hjälp av andra i organisationen. Samtidigt framkom också från cheferna inom 

den privata sektorn att trots det positiva med stödfunktionerna så kunde det också ses som 
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något som till viss del hämmade den professionella utvecklingen. Respondenter från privat 

verksamhet menade att i den offentliga sektorn står hjälp nära till hands och att de i privat 

verksamhet istället löser mycket själva, vilket bidrar till ökad professionell utveckling.   

 

Respondenternas erfarenheter av stödfunktioner kan kopplas till Önnevik (2010) som menar 

att chefer som befinner sig i en konfliktsituation ska ta hjälp för att komma vidare i 

hanteringen. Genom att respondenterna tog stöd och hjälp utifrån vävs även den teoretiska 

utgångspunkten ”förmågan att våga lämna ifrån sig” in och att respondenterna inte ser det 

som ett misslyckande att be om hjälp, utan snarare ett sätt att föra verksamheten framåt 

(Ekstam, 2004). Det är inte bara viktigt för en chef att ha förmågan att ingripa i och hantera 

konflikter, ett väsentligt arbete ligger också i att arbeta på ett förebyggande sätt för att 

förminska oönskade konflikter. Detta menade respondenterna i både privat och offentlig 

verksamhet kan göras på olika vis, dels menade två av respondenterna att medarbetarsamtal är 

sådana tillfällen där ett förebyggande av konflikter kan ske; 

 

  
 […]Ofta så tror jag ibland att det är bättre att använda sig utav gruppen, 
 något som vi gör nu då för andra året i rad det är att jag har 
 medarbetarsamtal i grupp och sen har jag ju ett enskilt 
 medarbetarsamtal. Och i det här medarbetarsamtalet i grupp då pratar vi 
 ju om sådana saker som kan ligga till grund för konflikter[…] 
 
      
    (Respondent 3, privat) 
 

 

Även att öppna upp för och lyfta saker i gruppen ansågs vara ett sätt att förebygga eller 

förhindra att vissa konflikter uppstår. Respondent 6 uppgav också arbetsplatsträffar som ett 

bra sätt att lyfta saker eller situationer som kan orsaka konflikter; ”[…]jag tycker det är bra att 

alltid på arbetsplatsträffarna ha en stående punkt om arbetsmiljö, vi ska kunna prata 

tillsammans om arbetsmiljön[…]” (respondent 6, offentlig). 

 
Vidare beskrev också respondenterna att konflikter kan förebyggas genom att föregå med gott 

exempel, att vara en god ledare och att alltid vara tydlig i vad som gäller på arbetsplatsen. Att 

ha högt i tak och att alltid prata med sin personal menade respondent 2 från privat verksamhet 

vara hennes sätt att förebygga konflikter. Jämlikt med vad respondenterna i vår studie menade 

vara bra förebyggande faktorer mot konflikter, menar också Thylefors (2007) samt Lennéer-
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Axelson och Thylefors (1996) att rekommenderat är betydelsefulla arbetsplatsträffar, rättvisa 

krav samt att chefen välkomnar och bjuder in till att oenigheter kommer upp till ytan under 

exempelvis arbetsplatsträffar. Genom att använda dessa sätt för att förebygga konflikter 

menar tidigare forskning jämlikt med respondenterna i vår studie kan bidra till att klimatet på 

arbetsplatsen hålls på en bra nivå och signaler om oenigheter kan fångas upp och diskuteras 

fram i gruppen innan en konflikt kring situationen uppstår och går i en destruktiv riktning. 

Gällande konfliktförebyggande ledarskap finns en likhet mellan respondenterna i privat och 

offentlig verksamhet, samtliga menade att det var viktigt att ha en bra dialog och att vara 

öppna gentemot varandra. 

 

Sammantaget förstår vi utifrån respondenternas erfarenheter att det kan skilja sig åt mellan att 

vara chef i offentlig och privat verksamhet. I den offentliga verksamheten är du omringad av 

olika stödfunktioner i organisationen som du har möjlighet att ta hjälp av vid 

konfliktsituationer. Som chef i privat verksamhet upplevde de sig enligt sina egna ord ganska 

ensamma, på något vis finns ett större ansvar för chefer inom privat verksamhet då de inte har 

samma möjlighet att vända sig till stödfunktioner för att få hjälp, tips och råd. Däremot fanns 

det likheter beträffande chefernas ledarskap vid konflikthantering, då samtliga strävar efter att 

göra medarbetarna delaktiga. Tidigare forskning menar att en offentlig chef har en mer 

komplex arbetssituation då organisationsmålen är otydliga och påverkas av omgivningen i 

större utsträckning (Hansen & Villadsen, 2010). Här tyder dock respondenternas erfarenheter 

på en motsägelse. De menar att i offentlig verksamhet har en chef mer stöd och hjälp att 

tillgå.  

 

7.4 Erfarenheter av konflikthantering- konflikter kan hjälpa och stjälpa 
Inom både privat och offentlig verksamhet var chefernas erfarenheter att konflikter kan vara både 

konstruktiva och destruktiva. Både respondenter inom det offentliga och det privata var eniga och 

menade att det är bekymmersamt om det inte finns konflikter i en verksamhet;  

 

 
Alltså jag blir ju allergisk när någon säger att här har vi inga konflikter för det tror 
jag inte på, sen är det ju så att det ofta är utvecklande sen ska jag ju inte säga att jag 
är positiv till konflikter […] men om alla sitter och tycker samma alltid så är det 
något som inte är riktigt rätt […] och det kan ju självklart vara negativt också alltså 
om man är oense i grundvärderingar vilket är väldigt svårt att ändra på. 
     
    (Respondent 5, offentlig) 
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Liknande svar fick vi även inom de privata verksamheterna, som tog upp vikten av att även 

småproblem synliggörs;   

 

  
Det kan vara positivt för det kan göra att man löser mycket småproblem, man 
behöver lyfta på locket ibland och låta det pysa. Konflikter ska finnas för då vet 
man att organisationen lever tänker jag. Det måste finnas för utveckling.  
     

(Respondent 8, privat) 
 
 

Respondenternas erfarenheter av konflikter var att de till hög grad bidrar till en levande 

verksamhet, och att det för verksamheten framåt i utveckling. I citaten ovan var 

respondenterna väldigt tydliga med att framhäva konflikter som något positivt, andra var lite 

mer fåordiga men menade ändå att det kunde vara positivt; ”[…] det kan bli positivt då det 

kan bli bättre sammanhållning efter en konflikt. Tar man tag i det från början så blir det oftast 

bättre efteråt” (Respondent 6, offentlig). En annan upplevde; ”[…] är det rena bråk är det ju 

negativt alltså mellan personal men sen kan det ju vara konflikter där man får upp ögonen för 

ett annat arbetssätt och kommer fram till något bra.” (respondent 7, offentlig). Detta bekräftar 

Larsens (2002), samt Thylefors (2007) resonemang, då respondenterna menade att det bör 

finnas konflikter i en verksamhet. Det är oroväckande ifall det inte finnas några konflikter då 

det är ett tecken på att personerna i gruppen är oengagerade och likgiltiga gentemot sina 

arbetsuppgifter. Konstruktiva menade respondenterna en konflikt kunde vara i de avseende då 

den bidrar till bättre sammanhållning och utveckling, samt att ”locket lyfts” och mycket 

småproblem blir lösta. Detta bekräftar också Plocharczks (2006) argument om att 

utvecklingen i en organisation blir positiv av konflikter. Dock var det ingen chef varken inom 

det privata eller offentliga som uttryckte att konflikter sågs som något positivt fören vi 

frågade om det kunde vara både konstruktivt och destruktivt. Däremot poängterades från 

respondenterna i offentlig verksamhet att personliga egenskaper såsom att inte ta åt sig 

personligt av konflikten var av betydelse i konflikthantering. De menade att det måste göras 

skillnad på position och person, då du i en konflikt går in i position som chef är det viktigt att 

inte ta åt sig av det negativa som privatperson. Respondent 7 (offentlig) påpekade att inte ta åt 

sig vid en konfliktsituation;  
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 Sen mina egna egenskaper som är viktiga det är ju att man kanske inte tar åt sig, att 
man inte tar så mycket personligt för även om dem ibland vräker ur sig saker så får 
jag inte ta åt mig det personligt. Jag är nog lite sådan, det bara rinner av. Sen är jag 
rätt så självmotiverande, jag behöver inte ha någon som klappar mig på axeln och 
säger att jag är duktig, och det tror jag är bra för man är ganska ensam ändå som 
chef. Det är ju inte så att man får förståelse från medarbetarna. 

      
     (Respondent 7, offentlig) 
 

 

Även respondent 6 (offentlig) nämnde försiktighet över att bli privatperson på jobbet; 

 

Och sen tror jag också att man får vara försiktig så att det inte går in på sin privata 
sfär på något sätt, utan att man skiljer på det privata och arbetet. Nu är dom skit arga 
där ute men det inte på mig som privatperson utan mitt uppdrag. Det var jätte svårt i 
början tycker jag. Man tänkte att fan vad värdelös jag är men samtidigt så är det ju så 
att jag faktiskt bara förhåller mig till mitt uppdrag. Det är viktigt att ha med de här 
verktygen och förklara det att enligt det här så tar jag de här besluten kanske. Men 
engagemang är nog det viktigaste. Man vill utveckla grupper, man vill komma 
framåt. Jag tror det smitta av sig lite med.  
 
    (Respondent 6, offentlig) 

 

I citaten ovan framkom av respondenter från offentlig verksamhet att en chef inte ska ta åt sig 

personligt av en konflikt, utan endast gå in i rollen som chef. Detta resonemang diskuteras 

inte i tidigare forskning som en viktig del i hanteringen. Inte heller respondenter ifrån privat 

verksamhet nämnde denna faktor som betydelsefull att som chef har med sig i 

konflikthantering. Däremot menade merparten likvärdigt med Tullberg (2006) att som chef 

står du rätt ensam i ditt ledarskap i förhållande till medarbetarna och det är inte alltid 

självklart att få förståelse från medarbetarna. Finns en förståelse kan dock det underlätta 

chefens ledarskap då ett samspel är det bästa. Andra faktorer som nämndes av respondenterna 

som kan vara till hjälp i hanteringen var att ha god koll på verksamhetens riktlinjer men även 

god kännedom om sig själv och sina medarbetare;  

 

God kännedom om lagar rutiner och hur företaget vill att man driver framåt. God 
självkännedom om dig själv, du kan aldrig leda en grupp om du tror att du är 
fullfjädrad helat tiden och tror att du har rätt hela tiden, lära sig av sina misstag men 
också lära sig av sina framgångsfaktorer. Och att vara en god lyssnare och ha gehör 
både för brukare, anhöriga och medarbetare[…] Man måste va en del i gruppen men 
ändå är man chef.  
 
 (Respondent 8, privat) 
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Även respondenterna från offentlig äldreomsorg höll med om egenskaperna som 

bör finnas och lägger också stor vikt vid engagemang;  

 
För det första måste man vara engagerad. Det går inte att komma hit och känna att 
jag har ingen lust att vara här utan […] ett engagemang och också att man kan 
lyssna. Bara för att man är chef så sitter inte jag på facit, det är dem där ute som är 
proffs, lyssna in och begrunda, diskutera och bolla[…] Så in lyssnande, tydlig, 
[…]sen kan jag tycka ibland med lite humor att det är lite medmänskligt att man kan 
skratta lite mitt i allt elände.  
 
    (Respondent 6, offentlig) 

 

 

Vid konflikthantering har respondenterna erfarenheter likt Larsen (2002) samt Linneér-

Axelsson och Thylefors (1996) resonemang att det är av stor vikt att en chef känner till sig 

själv, sina medarbetare, organisationen samt gällande regelverk. Det var även av vikt att 

chefen i en verksamhet är öppen i förhållandet till sina medarbetare. Den främsta faktorn som 

utlöser konflikter menar Maltén (1998) och Plocharcyk (2006) är bristen på kommunikation. 

Detta kan förstås utifrån respondenternas erfarenheter både inom privat och offentlig 

verksamhet att tydlighet och gehör till sina medarbetare kan hjälpa till att både förhindra och 

hantera konflikter. Samtliga respondenters erfarenheter av sitt ledarskap i relation till 

konflikthantering kan sättas i koppling till ledarskapsteorin, då de menade att deras ledarskap 

påverkades av en kombination av faktorer som medarbetare kulturer, normer samt sina egna 

personliga egenskaper (Gordon, 1977; Svedberg, 2007). Respondent 5 (offentlig) nämnde 

också förslag på hur en chef på ett smidigt sätt kan styrka sina åsikter i hantering av 

konflikter;  

   
[…] När jag ser någonting så försöker jag vara tydlig och säga det direkt till den det 
gäller och inte lämna ut någon i grupp eller göra det inför folk utan direkt med 
personen ifråga. Och sen tycker jag också det är viktigt att man är tydlig som 
ledare, att det finns faktiskt vissa förväntningar jag har när du jobbar här. Där är 
fyra grejer som du skrev på i anställningsbeviset, att utföra arbete, att följa regler 
och arbetsmiljöregler, vara lojal mot din arbetsgivare och att du ska samarbeta. Det 
ingår i din anställning här.  
      

(Respondent 5, offentlig) 
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Anställningsbeviset menades kunna vara ett användbart hjälpmedel vid konflikthantering, för 

att luta sig tillbaka på det och hävda att genom påskriften av anställningsbeviset så finns en 

del krav och förväntningar på medarbetaren. Det ingår liksom i anställningen. Till sist 

menade en utav respondenterna att när en konfliktsituation uppstår så finns endast två val för 

hanteringen av den;  

 

I en konflikt har du egentligen bara två alternativ. Och då brukar jag tänka att du 
har två dörrar, den ena är öppen och den andra är stängd. Antingen väljer du den 
öppna dörren, går in och tar konflikten och reder ut den. Eller så tar du den stängda 
dörren. Du väljer att inte ta upp konflikten, men då har du också ett ansvar. Har du 
valt att inte ta upp konflikten som du känner finns, då måste du också släppa den 
och lägga den bakom dig och inte älta den.  
      
    (Respondent 1, privat) 
 

 
När det uppstår en konflikt är det alltså upp till chefen att avgöra om den ska tas 

upp eller släppas. Under diskussionen kring konflikthantering, började även 

respondenterna resonera kring lämpligheten att som nyexaminerad socionom börja 

arbeta som chef i privat verksamhet;  

 
 
 […]sen tror jag att ska man jobba inom privat verksamhet då är det bra att man har 

lite erfarenhet innan[…] jag tror inte jag hade överlevt här om jag hade kommit 
som nyexaminerad chef […] det hade liksom blivit för mycket. Man behöver en 
viss grund först och det har du ju möjlighet till inom kommunerna på ett annat sätt.  
      
    (Respondent 3, privat) 

 
 

Även inom den offentliga verksamheten fanns en uppfattning om att som nyexaminerad chef 

inte börja jobba i privat verksamhet; ”[…] och därför skulle jag nog inte börja som chef i 

privat sektor, jag skulle kunna göra det sen, men inte som första jobb. ” (Respondent 7, 

offentlig). Respondenterna i både privat och offentlig verksamhet såg en fördel i att börja 

arbeta i en offentlig verksamhet där du har möjlighet att få ett större stöd och större hjälp 

överlag. I privat verksamhet står du som chef i större utsträckning ensam samtidigt som du 

bär stort ansvar, vilket respondenterna menade kan bli för mycket för en nyexaminerad 

socionom att bemästra. Erfarenheter kring det kommunala stödet fanns genomgående hos 

respondenterna vilket återfinns i Önneviks (2010) resonemang om att det är en fördel att ha 
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stödfunktioner att ta hjälp av i främst konflikter och dess hantering. Vidare menades att det är 

en fördel att ha arbetat som chef i offentlig verksamhet först för att få erfarenhet. Då 

underlättas ett eventuellt steg in i den privata sektorn för den som söker nya utmaningar.  

 

Sammantaget visar samtliga respondenters erfarenheter av konflikters närvaro att konflikter 

kan både hjälpa och stjälpa. Samtliga menade de att konflikter är något positivt som måste 

finnas i en verksamhet för att göra den levande. I studien fanns en viss skillnad där chefer från 

offentlig verksamhet, men inte från privata, belyste att personliga egenskaper kan ha 

betydelse i konflikthantering och vikten av att inte ta åt sig personligt i en jobbig situation. 

Respondenterna talar entydigt om vikten av att ha erfarenheter från offentlig verksamhet. 

Detta för att bemästra ett arbete i privat verksamhet.  

 

8. Diskussion 
I följande stycke förs en diskussion angående studies olika delar. I metoddiskussionen berörs positiva 

och negativa delar i tillvägagångssättet. Därefter kommer en slutdiskussion där resonemang förs 

kring de slutsatser som kan dras, samt hur det empiriska materialet från studien öppnat upp för nya 

frågor och tankar kring ämnet. Till sist diskuteras förslag på vidare forskning som skulle kunna 

studera ämnet utifrån andra och fler perspektiv.  

 
8.1 Metoddiskussion 
Valet av en kvalitativ metod och genomförandet av intervjuer ansågs mest relevant med 

hänsyn till studiens syfte. Genom att få ta del av chefernas erfarenheter inom både privat och 

offentlig äldreomsorg har vi via den kvalitativa metoden och intervjuer fått en ökad förståelse 

för chefers ledarskap och dess relation till konflikthantering. Om en kvantitativ studie istället 

hade genomförts skulle det generera mer slutna svar och siffror som vi sedan kunde lutat oss 

tillbaka på för att tydliggöra och påvisa resultatet ytterligare. Kvantitativ metod begränsar 

dock möjligheten att ställa följdfrågor som i sin tur hade lett till en mer begränsad förståelse 

kring chefernas erfarenheter. Fördelarna som ändå övervägde vårt val av metod var främst att 

vi som intervjuare kunde vara närvarande när empirin samlades in och därmed kunde få en 

djupare uppfattning och förståelse genom exempelvis kroppsspråk och röstläge. Vi tycker det 

här är viktigt då det är av betydelse hur och på vilket sätt de berättar om sina erfarenheter inte 

endast vad. Dock är det högst centralt att hela tiden vara medveten om att det är vår 

uppfattning om fenomenet som kommer fram, vilket kräver ett kritiskt förhållningssätt där för 

och nackdelar vägs emot varandra. Vidare går detta att koppla till hermeneutik, då vi bär med 

oss en förförståelse in i studien som vi måste vara medvetna om samt beakta. 
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     Förståelsen kan alltid förbättras ytterligare och för att stärka tillförlitligheten anser vi att 

fler chefer kunde ha intervjuats. Vi är medvetna om att åtta intervjuer inte är någon stor 

mängd, men ansåg att det var tillräckligt då kvalitativ metod endast strävar efter förståelse 

och tolkningar, ingen direkt förklaring. Utförandet av intervjuer på endast kvinnor var inget 

medvetet val utan har att göra med yrkets kvinnodominans och utgången blev slumpartat 

sådan. Skulle vi haft manliga respondenter också kan tänkas att resultatet hade visat 

annorlunda.  

     Vår studie är genomförd i tre olika kommuner i södra Sverige, vilket inte var vår avsikt 

från början. Grundtanken var att en och samma kommun skulle studeras, både cheferna från 

privat och offentlig äldreomsorg skulle vara verksamma i en och samma kommun. Dock fann 

vi svårigheter i att få tag på framförallt privata respondenter på grund av att kommunen vi 

hade valt inte hade speciellt många privata verksamheter inom äldreomsorgen, vilket ledde 

till att vissa överväganden fick göras. Alternativen var att antingen göra färre intervjuer, att 

vända oss till någon mer verksamhet med annan inriktning eller att vända oss till fler 

kommuner. Valet att vända oss till fler kommuner kändes till slut ändå som det mest optimala 

för att dels hålla oss inom äldreomsorgen och dels för att en del av vårt syfte var att studera 

ledarskapet inom både privata och offentliga verksamheter, vilket gjorde att vi tyckte det var 

viktigt att antalet respondenter var detsamma från privat respektive offentlig äldreomsorg.      

Vi menar vidare att vårt val att vända oss till fler kommuner inte har någon större betydelse 

och påverkar inte heller studiens syfte. Då vi inte avser studera uppbyggnader av 

organisationer, anser vi att ledarskapets roll i konflikthantering går att studera trots olika 

kommuner. Eftersom konflikter är något som alla stöter på anser vi att studien kan vara 

relevant för även andra än dem inom socialt arbete. Studien kan vara till nytta för dem som 

söker förståelse för ledarskap och konflikthantering.  

 

8.2 Slutdiskussion  
Studiens syfte var att få ökad förståelse för chefers erfarenheter av sitt ledarskap och sin 

ledarskapsroll i relation till konflikthantering inom privat och offentlig äldreomsorg. 

Uppsatsen syftade också till att få förståelse för om det finns några likheter och skillnader i 

chefers sätt att hantera konflikter mellan privat och offentlig äldreomsorg.  

Samtliga respondenter kan sättas in i den situationsanpassade ledarskapsstilen med 

motiveringen att ledarskapet framförallt i förhållande till konflikter och dess hantering är 

olika beroende på situationen. Till stor del fanns även likheter mellan de privata och 

offentliga cheferna gällande att göra skillnad på chef och ledare. Det framkommer att chef är 
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de när de har ett mer auktoritärt ledarskap, då behöver de ”sätta ner foten” och ”peka med 

hela handen”. En ledare är de då de har ett mer demokratiskt ledarskap, de är en i gruppen och 

stämningen är mer positiv. I konflikthantering innebär det som chef i äldreomsorgen att 

kunna ge och ta. Vi anser att det är viktigt och dels kunna diskutera med sina medarbetare 

men även att vara chef när så behövs. Ett situationsanpassat ledarskap är därför något att 

sträva efter. Vad vi förstår utifrån respondenterna är att det inte finns några direkta skillnader 

i ledarskapet som beror på sektorstillhörigheten. Snarare framkommer av respondenterna att 

det är personliga egenskaper som ligger till grund för ledarskapet och dess relation till 

konflikthantering. Resonemanget kring att personliga egenskaper ligger till grund för 

ledarskapet menar vi handla om att antingen är du auktoritär som person, bestämmande och 

tydlig med hur saker och ting ska vara, eller är du mer ”medgörlig”, diskuterar gärna fram 

lösningar och situationer med andra människor, strävar efter att ha ett demokratiskt 

förhållningssätt. Vi menar att dessa egenskaper kan synas tydligt i ett ledarskap. Med det sagt 

menar vi dock inte att bara för att en person är ”medgörlig” inte kan vara auktoritär, och att en 

auktoritär person inte kan vara öppen för andras synpunkter. Att kunna hantera och anpassa 

sitt ledarskap utefter rådande situation eller konflikt som uppdagas menar vi var av stor vikt 

för att få med samtliga i konflikten på banan. Den ena stilen utesluter alltså inte den andra, 

men vissa särskilda personlighetsdrag kan vi tyckas se. Ställ dig frågan hur du själv i ditt 

vardagliga liv är som person? Och hur du skulle agera/hantera konflikter i olika situationer.  

     Samtliga respondenter hävdade att hanteringen av konflikter bör ske direkt eller så fort 

som möjligt. Endast en av respondenterna inom privat äldreomsorg menar att det ibland kan 

vara bra att gå hem och fundera igenom situationen samt begrunda den. Det här är något vi 

reagerade på att inte fler uppgav som metod. Vi håller med om att konflikter bör hanteras 

omgående, att det inte är något som bör skjutas på, men menar samtidigt att det inte är bra att 

vara för impulsiv i sitt agerande. Genom att fundera över hur en konflikt ska hanteras kan 

andra begrundade lösningar framkomma. Hanteras en konflikt för fort menar vi att en risk 

finns för att situationen inte har kartlagts tillräckligt och själva hanteringen blir inte rättvis. 

     Det som vi kan förstå som en skillnad i studien utifrån respondenternas erfarenheter och 

som skulle kunna påverka ledarskapet i konflikthantering är avsaknaden av stödfunktioner i 

privat verksamhet. Det innebär att privata chefer också kan ses som mer ensamma. Det 

framkommer att bristen av stödfunktioner i privat verksamhet har flera aspekter. För det 

första framförs att som nyexaminerad socionom är det inte ett optimalt val att börja jobba som 

chef i privat verksamhet, utan erfarenhet från offentlig verksamhet först är betydelsefullt. För 

det andra framförs att vid en konflikthantering så står cheferna i privat verksamhet ensamma 
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och ofta krävs det ett ledarskap som gör att de kan lösa situationen på egen hand. Vår 

förståelse är att som chef i offentlig verksamhet finns ett större stöd till hjälp i sitt ledarskap 

vid konfliktsituationer medan en chef i privat verksamhet har större möjligheter. Med större 

möjligheter menar vi att de i stor utsträckning avgör och planerar själva. Funderingar går 

kring om det möjligtvis är så att chefer inom privata verksamheter inte bara har ett större 

ansvar, utan också en större befogenhet. Tillexempel uppstår en konflikt som inte går att lösa 

trots vidtagna åtgärder så kan en skillnad finnas i befogenheterna. Det är enklare i privat 

verksamhet att ”göra sig av” med personal som inte klarar av att följa de regler och 

värderingar som verksamheten förutsätter. I offentliga verksamheter är det inte lika enkelt då 

personalen har fler chanser och fungerar det inte i en grupp så flyttas medarbetaren till en 

annan, det ska mycket till för att en medarbetare ska bli av med jobbet i en offentlig 

verksamhet.  

     Vidare uppfattar vi att konflikter överlag förknippas med negativitet bland respondenterna. 

I frågan om konflikters vara eller icke vara, kunde det först tolkas att konflikter endast är 

något destruktivt, att det är jobbigt att hantera konflikter och att det till stor del kan hämma 

verksamheten. Det framkom dock att konflikter kan ha två sidor, en destruktiv och en 

konstruktiv. Konflikter kan vara positiv och utvecklande för verksamheten. Respondenterna 

uttrycker att konflikter måste finnas för att det bidrar till en levande verksamhet. Att 

konflikter bidrar till en levande verksamhet är ett intressant uttryck som förklarar att 

verksamheten på något sätt är föränderlig. Konflikter gör att nya saker framkommer, saker  
och ting ställs i nya perspektiv och eventuellt som arbetsgrupp identifiera nya arbetssätt som 

främjar situationen för samtliga inblandade i verksamhet. En levande verksamhet menar vi 

fodras i takt med att samhället förändras. Därmed är uppgiften en chef har i att dagligen se 

och hantera konflikter en komplicerad situation, där det hela tiden måste beaktas att det är 

olika individer med olika intressen som alla vill göra sin röst hörd i konflikten. Vidare menar 

vi även att det borde vara viktigt och eftersträvansvärt att som chef gå kurser och utbildningar 

i just konflikthantering, för att få upp ögonen för nya sätt att hantera konflikter. Utbildningar i 

konflikthantering är något som vi menar borde prioriteras bland chefer då konflikter tar upp 

en stor del av en chefs arbete, samt även kan trycka undan andra viktiga arbetsuppgifter.  

     Genom studien har en förståelse skapats för att både privata och offentliga chefer har 

erfarenheter av att privat verksamhet bjuder in till en större professionell utveckling, det vill 

säga positionen de besitter är densamma men utvecklingsmöjligheterna skiljer sig åt. 

Resonemanget kan vi till stor del ha förståelser för då det är en bra egenskap att ständigt vilja 

utvecklas. Dock ställer vi oss frågande till varför det inte skulle gå att utvecklas i samma 
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utsträckning inom det offentliga? Bara för att en chef inom privat verksamhet behöver söka 

lösningar på egen hand, innebär det att chefer i offentlig verksamhet hämmas i utveckling på 

grund av att hjälp erbjuds i form av stödfunktioner? Funderingar går vidare kring ifall 

avsaknaden av stödfunktioner borde leda till en ineffektiv verksamhet, då det endast är en 

persons ansvar att sköta sådana uppgifter eller eftersöka sådan information som en person i en 

stödfunktion likaväl skulle kunna hantera. Vi ställer oss också frågade till om avsaknaden av 

stödfunktioner borde ha större inverkan på ledarskapet än vad som framkommer i studien, 

eftersom att chefer i privat verksamhet har ett större ansvar att på egen hand lösa fler 

uppgifter och situationer, och därmed menar vi också ha ett mer omfattande arbete. Ett mer 

omfattande arbete att lösa och hantera sådana situationer eller konflikter menar vi borde ta 

plats från andra viktiga arbetsuppgifter. Att dela resonemanget kring den professionella 

utvecklingen innebär inte för vår del att vi på något vis klankar ner på offentlig verksamhet, 

eller menar att det alltid är enklare att vara ledare i offentlig. Däremot finns funderingar kring 

i fall det går att urskilja en viss ledartyp hos chefer inom privata verksamheter. 

Personlighetsdrag som självständighet och strävan efter ständig utveckling menar vi utgör en 

viss typ av person. Om personen i fråga inte är självständig eller har en direkt strävan att 

utvecklas kanske inte valet av privat verksamhet finns som alternativ. Även resonemanget att 

som nyexaminerad socionom utan erfarenhet inte ta sitt första arbete som chef i en 

verksamhet, är något som vi efter studien funderar kring. De stödfunktioner som erbjuds inom 

den offentliga verksamheten uppfattas ändå som en trygghet och tillgång, men hur vet vi som 

nyexaminerade socionomer då att vi är redo? Svaret på frågan finns troligtvis endast i en 

rannsakning av sig själv. Passar jag som ledare? Och är jag redo att möta de utmaningar och 

krav som ställs på en chef? Och i så fall, i vilken kontext? 

     Att chefer i privat verksamhet i högre grad blir mer granskade än i det offentliga är något 

som framkommer i vår resultatredovisning, men som inte redovisas i tidigare forskning. 

Funderingar vi har kring varför det är så ligger i den ”ofrånkomliga sanningen” att privata 

bolag faktiskt drivs utifrån ett vinstsyfte. För att företaget ska gå med vinst vilar ett stort 

ansvar på chefen att genom sitt ledarskap leda sin personal att tillsammans sträva mot en hög 

kvalitet inom verksamheten. Om chefen i verksamheten på något vis missköter eller 

misslyckas med sitt uppdrag på vissa punkter, är detta något som tydligt syns i 

granskningarna. På dessa grunder menar vi också att chefen i sitt arbete är mer granskad då 

det samtidigt som att verksamheten ska erbjuda en hög kvalitet också bidra i en vinst. Detta 

kopplar vi också till konkurrens då det till stor del för privata verksamheter borde handla om 

att sticka ut och att vara bäst, på så vis tjänas också mest pengar. 
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     För oss har studien varit givande, vi har fått mycket av ny kunskap på vägen som vi 

kommer ta med oss i vår kommande yrkesprofession. Exempelvis att det är chefen som avgör 

hur konflikten ska hanteras genom sitt ledarskap i konflikthantering.  

 

8.3 Förslag på vidare forskning 
Vår studie har öppnat upp för många intressanta områden som vi anser är relevanta att forska 

vidare inom, för att fördjupa förståelsen för ledarskap och konflikthantering. Vi menar att det 

hade varit intressant att utföra samma studie men att också inkludera chefernas medarbetare. 

Genom att tillfråga medarbetarna hur de upplever sina chefers ledarskap samt hanterar 

konflikter hade en förståelse kunnat skapas för om deras och chefernas erfarenheter stämmer 

överens. Samtidigt hade det också varit intressant att studera en större kommun och 

genomföra studien där privatiseringen fått ett starkare fäste. Något som även kan vara 

intressant att beforska är samarbetet mellan offentliga och privata chefer, då vi märkt att det 

finns en önskan främst från de offentliga att ett kunskapsutbyte önskas. Intressant hade också 

varit att beforska mäns erfarenheter kring fenomenet.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Ålder? 

Hur länge har du arbetat som chef här? 

Hur lång erfarenhet har du i yrket? 

Berätta om din bakgrund och utbildning  

Berätta om hur det är att vara chef här 

 

Organisation 

Hur många anställda har du under dig?  

Anser du att organisationen är tydlig och effektiv? 

Anser du att organisationen bjuder in till flexibilitet? 

Erbjuds du kompetensutveckling i ledarskap och konflikthantering? 

Anser du att du har stöd ovanifrån i organisationen? 

 

Privat: Har du själv möjlighet att bestämma hur verksamheten ska styras, eller styrs den till 

största del utifrån konceptet som investerarna utformat?  

 

Kommunal: Har du själv möjlighet att bestämma hur verksamheten ska styras eller är du hårt 

styrd av den centrala ledningen?  

Baserat på föregående fråga, vilken betydelse har detta för verksamheten och hur den styrs?  

 

Effektivitet 

Upplever du verksamheten effektiv? 

 

Chefskap/ledarskap 

Hur upplever du ditt ledarskap? 

Skiljer du på begreppen chef och ledare? 

Vilken typ av ledare anser du dig själv att vara?  

Vilka faktorer anser du vara viktiga för att uppnå ett bra chefs- och ledarskap?  

Har du tidigare varit anställd i privat/offentlig verksamhet? 
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Konflikthantering 

Har du någon utbildning i konflikthantering? 

Hur hanterar du konflikter när de uppstår? 

Hur kan du genom ditt ledarskap hantera konflikter? 

Händer det att du behöver ta hjälp av andra för att lösa en konflikt? 

Kan konflikter både vara något positivt och negativt? I så fall ge exempel. 

Ge tips på hur du genom ditt ledarskap kan hantera konflikter! 

Ge några bra råd till den som är i en konflikt och vill reda ut den! 

 

Offentlig/privat 

Vilka är dina spontana åsikter/uppfattningar kring offentlig/privat verksamhet? Anser du att 

det finns några markanta skillnader att leda i privat eller offentlig verksamhet?  

För/nackdelar? 

Varför har du valt att arbeta inom privat/offentlig äldreomsorg? 

 

Vill du ta del av den färdigskrivna uppsatsen? 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

MEDVERKAN I STUDIE OM CHEFERS LEDARSKAP I OFFENTLIG RESPEKTIVE 

PRIVAT ÄLDREOMSORG.  

Hej! 

Vi, My Stoltz och Natalie Eriksson läser socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Vi håller nu på att skriva vårt examensarbete, vars syfte är att studera och jämföra ledarskapet 

i offentlig respektive privat äldreomsorg. Eftersom det är en yrkeskategori som kan komma 

att ligga framför våra fötter inom en snar framtid är vi intresserade av att intervjua just Dig, 

för att höra din upplevelse av ditt ledarskap.  

 

Intervjun kommer att ta ca. 60 minuter och kommer ske på din arbetsplats. Din berättelse 

kommer att bandas och behandlas konfidentiellt, vilket innebär att enskilda personer inte 

kommer att kunna identifieras i uppsatsen. Bearbetning och hantering av det inspelade 

materialet sker med sekretess.  

 

Vi har stor förståelse för att det kan vara svårt att hitta en lucka från ordinarie uppgifter, men 

hoppas att du väljer att ta tillfället i akt och delar med dig av din upplevelse. Vår önskan är att 

du besvarar frågorna utifrån din upplevelse av att leda inom organisationen. Vi intresserar oss 

inte för vad som är rätt eller fel. Din medverkan i undersökningen sker givetvis frivilligt och 

det går att avbryta om du önskar.  

 

Uppsatsen beräknas vara färdig i slutet av maj 2015.  

Om något är oklart eller om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra 

av dig till oss. Vi är tacksamma för svar oavsett om du kan tänka dig att medverka eller inte.  

 

Vänliga hälsningar, 

My Stoltz 

E-post: ******* 

Natalie Eriksson 

E-post: ******* 
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Handledare Lina Nilsson  

E-post: *******  

 

 

Härmed samtycker jag till medverkan i studien.  

Intervjuperson  

 

______________________________ 


