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Uppgiftsrelaterade konflikter, motivation och arbetsprestation 
En studie inom äldreomsorgen  

 
Pommi Tamrat och Sona Afram 

 
 

Konflikter kan påverka individen både positivt och negativt 
beroende på individens beredskap att hantera konflikten. 
Vårdpersonal har ett fysiskt påfrestande arbete. Detta är en 
kvalitativ studie som handlar om hur uppgiftsrelaterade konflikter 
påverkar individers motivation samt arbetsprestation inom 
äldreomsorgen. En intervjustudie genomfördes med deltagare som 
arbetar inom vård och omsorg, deltagarna var undersköterskor. 
Samtliga undersköterskor beskrev att det förekommer mycket 
konflikter inom deras arbetsbransch. Undersköterskor har beskrivit 
upplevelser som framkommit i samband med uppgiftsrelaterade 
konflikter emellan kollegor. Resultat som framkom var att 
motivation samt arbetsprestation påverkades då uppgiftsrelaterade 
konflikter uppstod. Motivationen kunde påverkas eftersom att 
undersköterskorna kunde känna negativ stämning efter konflikter. 
Detta fick undersköterskorna att känna nedstämdhet. Det framkom 
även att ledningen har en inverkan på undersköterskornas 
motivation. Upplevelserna från undersköterskorna har varierat 
beroende på konflikt och individ.  

 
 

keywords: work conflicts, task conflicts, motivation, achievement, 
care of the elderly 

 
 
TACK! 
 
Stort tack till alla som frivilligt deltagit i vår studie. Utan er hade detta inte varit 
möjligt. Vi vill tacka enhetscheferna och undersköterskorna för att de varit 
tillmötesgående. Tack till deltagarna för deras öppenhet och engagemang till vår 
studie.   
 

Inledning 
  
Vård och omsorg 
 
Det finns en global omvårdnadbrist, det vill säga en obalans mellan efterfrågan på 
arbete och utbudet på arbetare (Oulton, refererad i Josefsson, 2012). En av orsakerna 
är ogynnsamma arbetsmiljöer (Fronteira & Ferrinho, enligt Josefsson, 2012). Inom 
omvårdnadverksamheter kännetecknas de att ha en hög arbetsbelastning samt ett 
omfattande ansvar (Josefsson et al; Linn et al., enligt Josefsson, 2012). Dessa krav 
påverkar personalens eget välbefinnande och kan leda till psykisk ohälsa (Josefsson, 



2	  
	  

	  
	  

2012). Detta kan leda till hög sjukfrånvaro (Karasek & Theorell, enligt Josefsson, 
2012). Det har visat sig att en högre grad av psykisk ohälsa bland personalen påverkar 
vårdkvaliteten negativt (Goetz, Beutel, Mueller, Trierweiler-Hauke, & Mahler, 2012).  
Ledarskapet i organisationerna bör förstärka motivationen hos undersköterskor för att 
förhindra att personalprestationen försämras och för att hålla kvar sköterskorna i 
arbetet (Goetz et al., 2012). Det är viktigt att arbetsplatsen har ett bra arbetsklimat för 
att de anställda ska kunna vara till tjänst för patienter (Heponiemi, Elovainio, 
Kouvonen, Noro, Finne-Soveri & Sinervo, 2012). Att skapa arbetsro, bra lagarbete, 
samt en kvalificerad och ett formbart ledarskap är nödvändigt. Även känslomässigt 
stöd bör stärka motivation till att personalen presterar bra (Hamaideh et al., enligt 
Goetz et al., 2012).  
 
Uppgiftsrelaterade konflikter 
 
Enligt Sliter, Boyd, Sinclair, Cheung & McFadden (2013) beskrivs personalkonflikter 
att vara en form av verbal aggression genom att exempelvis bemöta andra anställda 
med negativ attityd. Det är allmänt känt och accepterat att konflikter som uppstår på 
arbetsplatser är en oundviklig, naturlig och ett återkommande fenomen (Dijkstra, 
Cornelissen, & Beersma, 2012). En uppgiftsrelaterad konflikt definieras enligt Jehn 
(hämtat från Bear, Weingar & Todorova, 2013) som skiljande åsikter, idéer samt 
synpunkter gällande uppgifter som ska utföras, emellan gruppmedlemmarna. När 
gruppmedlemmarna arbetar mot ett gemensamt mål, kan en uppgiftsrelaterad konflikt 
uppstå (de Wit, Jehn, & Scheepers, 2013). Enligt Sliter et al. (2013) kan 
personalkonflikter vara ett allvarligt problem på arbetsplatser. Konflikter på 
arbetsplatsen kan påverka individer runtomkring på ett negativt sätt. Konflikter är 
även kopplade till lägre arbetstillfredsställelse samt lägre organisationsengagemang, 
vilket drabbar arbetsprestation på ett negativt sätt (Sliter et al., Fox & Frone, hämtat 
från Sliter, Boyd, Sinclair, Cheung & McFadden, 2013). En viktig faktor för själva 
avgörandet om en anställd är nöjd med arbetsklimatet på sitt arbete eller inte, är 
huruvida människor känner sig rättvist behandlade på arbetsplatsen (Sliter et al., 
2013). Bear, Weingar och Todorova (2013) har beskrivit de skadliga effekterna av en 
sådan typ av konflikt, de har beskrivit negativa känslor såsom ilska, irritation och 
frustration uppkommer.  
 
Uppgiftsrelaterade konflikter kan missbedömas eftersom att uppgiftsrelaterade 
synpunkter ofta blir starkt kopplat till gruppmedlemmarnas självsyn (Amason, 
Deutsch, Jehn, Nemeth, Schulz-Hardt & Brodbeck, hämtad ur de Wit, Jehn, & 
Scheepers, 2013). Individer tenderar att utveckla känslor som kan vara positiva eller 
negativa och tar åt sig på ett mer personligt plan, detta kan leda till att det påverkar 
individers självkänsla när de känner sig kritiserade (Dreu & Knippenberg, enligt de 
Wit, Jehn, & Scheepers, 2013). Uppgiftsrelaterade diskussioner kan uppfattas som 
personangrepp och misstolkas till att vara en relationskonflikt. När diskussioner om 
mer personliga frågor kommer upp skapar det negativa känslor. Detta kan i sin tur 
leda till att arbetslaget reagerar utifrån dessa negativa känslor när en uppgiftsrelaterad 
diskussion uppstår. Endast närvaron av en person man har haft en relationskonflikt 
med, kan uppmuntra negativa uppgiftsrelaterade synpunkter och därmed skapa en 
självuppfyllande profetia av ömsesidig fientlighet och konfliktupptrappning (Fisher & 
Ury; Jehn; Simons & Peterson; Torrance; Yang & Mossholder, refererad i de Wit, 
Jehn, & Scheepers, 2013). När individer har negativa relationer med medarbetare, kan 
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de uppleva negativa känslor och andra negativa utfall som social utfrysning(Labianca, 
Brass, & Gray, refererad i Venkataramani, Labianca & Grosser, 2013). Individer har 
ett starkt behov av att känna sig inkluderade och respekterade av andra runt omkring 
dem (Venkataramani, Labianca & Grosser, 2013). 
 
Forskare hävdar att uppgiftsrelaterade konflikter kan stimulera kritiskt tänkande, och 
därmed kan förbättra beslut ifall de anställda arbetar i grupp (de Wit, Jehn, & 
Scheepers, 2013). Trots framsteg inom forskning om att uppgiftsrelaterade konflikter 
resulterar i negativa känslor, kan konflikter även kan bidra med positivitet. Det 
positiva som konflikter kan frambringa är att man delar med sig erfarenheter, 
kunskaper samt att se händelser ur nya olika perspektiv (Watson & Tellegen; Watson, 
Wiese & Vaidya, hämtad från Bear, Weingar & Todorova, 2013). Ännu en positiv 
faktor som kan uppstå efter en uppgiftsrelaterad konflikt är att individerna kan lära sig 
att prestera bättre på arbetsuppgiften som man var oense om. Det leder till att 
individen får energi och entusiasm till att engagera samt prestera bättre, arbetsglädjen 
höjs (Bear, Weingar & Todorova, 2013). Att utbyta kunskaper, erfarenheter, ideér och 
att få konstruktiv kritik skapar ett intresse hos individen och ska bidra med glädje 
under den uppgiftsrelaterade konflikten eftersom händelsen möjliggör för individen 
att uppnå sitt huvudmål, det vill säga, att utföra sitt arbete väl vilket påverkar 
individens arbetsattityd samt till hur individen trivs på sitt arbete (Bear, Weingar & 
Todorova, 2013). Om medarbetarna upplever att det är positiv stämning på 
arbetsplatsen samt att de är respekterade av andra kollegor, tenderar det till att bidra 
till ett positivt nätverk (Krackhardt, refererad i Venkataramani, Labianca & Grosser, 
2013). Dessa positiva band kan vara det som avgör i hur dem ser sin sociala status i 
gruppen och därmed minska eventuell frustration eller missnöje (Venkataramani, 
Labianca & Grosser, 2013).  
 
 
Motivation och engagemang på arbetsplatsen 
 
Hüffmeier, Wessolowski, van Randenborgh, Bothin, Schmid-Loertzer, & Hertel 
(2014) studie handlar om socialt stöd och att det verkar vara en motiverande 
mekanism på arbetsplatser. Individer stödjer ofta andra gruppmedlemmar allt från 
fotbollslag till kollegor. Anledningen till varför individer stödjer varandra är eftersom 
människan antar att stödet har en positiv effekt gällande motivation och prestation. 
Uppgiftsrelaterat socialt stöd har positiv påverkan bland gruppmedlemmar, så som 
uppskattning, omsorg samt känslomässig styrka från andra gruppmedlemmar bidrar 
till socialt erkännande och social uppmuntran (Cobb; Carson, Tesluk & Marrone, 
hämtad från Hüffmeier, Wessolowski, van Randenborgh, Bothin, Schmid-Loertzer, & 
Hertel, 2004).  
 
Det har föreslagits många teorier om motivation och engagemang på arbetsplatsen. 
Behovsbaserade teorier har bedömt vilka behov en individ strävar efter på 
arbetsplatsen. Beskrivningar har använts till att beskriva en persons medvetna vilja, 
önskemål och drivkraft (Baard, Deci & Ryan, 2004). Lundberg, Gudmundson och 
Andersson (2009) skriver om Herzbergs tvåfaktorteori, som består av två 
grundläggande behovsfaktorer på arbetsplatsen, och dessa behov uppfylls beroende på 
hur arbetssituationen ser ut (Wright, refererad i Lundberg, Gudmundson & 
Andersson, 2009). Den ena är hygienfaktorer och den andra är motivationsfaktorer 
(Herzberg, Mausner & Snyderman, hämtad från Lundberg et al., 2009).  
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Hygienfaktorer är inte direkt relaterade till själva arbetet, utan de rör villkoren som 
omfattar jobbets belöningssystem, företagets policy, lön och mellanmänskliga 
relationer (Herzberg, Mausner & Snyderman; Tietjen & Myers, refererad i Lundberg 
et al., 2009). Det andra behovet är tillväxtbehov, som handlar om engagemang 
gällande arbetsuppgifter, ansvar, utveckling, inre tillfredställelse samt positiv 
feedback från ledningen (Lundberg et al. 2009). Detta ökar inre motivation till att 
prestera och är kallad för motivationsfaktorn (Herzberg, Mausner & Snyderman, 
hämtad från Lundberg et al., 2009). Dessa faktorer orsakar missnöje när de inte 
uppfylls (Lundberg, Gudmundson & Andersson, 2009). När en anställd känner 
orättvisa gällande arbetsuppgifter, minskar motivationen till en bra arbetsinsats 
(Martin, 2009).  
 
I nästan varje organisation har arbetsplatser förändrats och på grund av den ökade 
konkurrensen som drivs av globalisering (Schabracq & Cooper, hämtad från Martin, 
2009). Detta har bidragit till brist på engagemang i planering av arbetsuppgifter och 
arbetsmetoder, därmed har välbefinnande på arbetsplatsen blivit sämre (Karasek 
&TheoreIl, refererad i Martin, 2009). Detta i sin tur har bidragit till brist på 
motivation bland anställda samt sämre arbetsinsats eftersom dessa förändringar har 
frambringat mer timmar på arbetsplatsen för vissa anställda, de får arbeta längre 
arbetstid, långa dagar och högre arbetskrav (Doilard, hämtad från Martin, 2009). 
Detta kan medföra konflikter emellan anställda som kan påverka arbetsprestation 
(Karasek &TheoreIl, refererad i Martin, 2009). Även Gelfand, Leslie, Keller, & de 
Dreu (2012) hävdar att konflikter påverkar individers tillfredställelse och 
engagemang.  
 
Organisationer blir alltmer beroende av att de anställda på eget initiativ bidrar med en 
hög arbetsinsats (Hunter & Thatcher, enligt Dysvik & Kuvaas, 2012), till skillnad från 
att använda mer traditionella arbetsmetoder som försöker standardisera och 
kontrollera arbetsinsatser (Braverman, enligt Dysvik & Kuvaas, 2012). Dysvik och 
Kuvaas (2012) skriver om samspelet mellan inre motivation och yttre motivation 
(Elliot & McGregor, enligt Dysvik & Kuvaas, 2012). Utifrån inre motivation, 
definieras motivation som att individen utför en uppgift för sin egen skull, för att 
uppleva den glädje samt tillfredställelse som arbetsinsatsen ger (Deci, Connell & 
Ryan, enligt Dysvik & Kuvaas, 2012). Anställda som är motiverade på egen hand, 
arbetar inte utifrån uppgiftsrelaterade uppdrag utan själva belöningen för dem är att 
det är givande samt intressant (Ryan & Deci, refererad i Dysvik & Kuvaas, 2012). 
Utifrån yttre motivation, definierar motivation som mer uppgiftsrelaterad till själva 
verksamheten, att det finns konsekvenser om den anställda inte utför arbetsuppdraget 
(Gagne & Deci, hämtad från Dysvik & Kuvaas, 2012). Den anställda utför arbetet för 
att undvika skuld eller få godkännande, inte för att uppdraget är intressant (Deci, 
Ryan, & Williams, enligt Dysvik & Kuvaas, 2012).  
 
Shuler, Brandsätter och Sheldon (2013) skriver i sin studie att McClellands (1985) 
motivations teori handlar om att varje individ har tre behov; prestation, tillhörighet 
och makt. Prestationsbehov innefattar en positiv attityd till att prestera och klara av 
något även om uppgiften är svår eller enkel (McClelland, 1985). Prestationsbehovet 
uppstår när individen arbetar för att göra något bättre än de andra 
gruppmedlemmarna. Det uppstår även när krav ska uppnås som individen själv satt 
upp i fråga om resultat är viktigt för individen (McClelland, refererad i Schuler, 
Brandstätter  & Sheldon, 2013). Tillhörighetsbehovet uppkommer när en individ vill 
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uppleva positiv samt ömsesidig vänskap, exempelvis för att få socialt stöd 
(McClelland; Winter, hämtad från Boneva, Frieze, Ferligoj, Jarosova, Pauknerova & 
Orgocka, 1988). Maktbehovet har med dominans att göra och framförs av en individ 
som värnar om sitt rykte, en individ som försöker göra sitt bästa med att vara bättre än 
de andra gruppmedlemmarna (Schultheiss, Campbell & McClelland, 1991). 
Maktbehovet syns när individen handlar på ett kraftfullt sätt och handlar utifrån 
andras omdömen, vad andra tycker om individen (Winter, hämtad från Schuler, 
Brandstätter  & Sheldon, 2013).  
 
 
Arbetsprestation  
 
Individen känner själv valmöjlighet gällande att styra sina egna handlingar (Deci, 
Conell & Ryan, 1989). Ryan och Deci (2000)  beskriver tre psykologiska behov som 
ska uppfyllas för att främja välbefinnande och motivation på arbetsplatsen. Dessa tre 
behov är: kompetens, självbestämmande och social meningsfullhet (Ryan & Deci, 
2000). I Ryan och Decis (1989) studie, ville de testa samband mellan chefers stöd 
gentemot deras anställda, och om det skulle påverka de anställdas tillfredställelse på 
arbetsplatsen. I Deci och Ryans (1989) resultat, visade det sig att det fanns ett 
samband mellan chefers stöd till deras anställda gällande tillfredställelse och tillit till 
organisationen (Deci & Ryan, 1989). Enligt Bakker och Demerouti (hämtad från 
Tummers och Den Dulk, 2013) kan tillfredställelse på arbetsplatsen öka engagemang 
och prestation. Tummers och Den Dulk (2013) anser att positiva relationer med 
kollegor och chefer ökar meningsfullhet i arbetet. Om chefer och ledare satsar mer att 
meddela resultaten medarbetarna har bidragit med, kan även det göra så att personalen 
presterar bättre. När anställda vet vad de har bidragit till i arbetet, upplever de deras 
arbete som mer meningsfullt (Tummers, & den Dulk, 2013).  
 
Individer som presterar sämre i grupp avsiktligt och de inte får konsekvenser för det, 
får resterande i gruppen att känna orättvisa samt ojämlikhet på arbetsplatsen (Bennett 
& Naumann, refererad i Kidwell & Valentine, 2008). Det hindrar utvecklingen av en 
positiv sammanhållning i gruppen (Kidwell & Valentine, 2008). En positiv 
gruppsammanhållning definieras som en situation där gruppmedlemmarna känner sig 
uppmuntrande till att närvara på arbetsplatsen (Victor & Cullen, hämtad från Kidwell 
& Valentine, 2008). Detta förbättrar individernas attityder till arbetsplatsen som i sin 
tur förbättrar arbetsprestation (Kidwell & Valentine, 2008) och detta kan i sin tur leda 
till att negativa uppföranden bland personalen upphör (Kidwell & Valentine, 2008). 
När en individs arbetsplats upplevs som mer socialt stödjande och känslomässigt 
stödjande, minskar negativt uppförande av personal (Vardi & Weitz, enligt Kidwell & 
Valentine, 2008). Både mindre och större typer av konflikter har kopplats till negativa 
utfall på arbetsplatser då både psykiskt – och fysiskt välbefinnande har påverkats 
negativt (Sliter, M., Boyd, E., Sinclair, R., Cheung, J., & McFadden, A. (2013). Det 
psykiska välbefinnandet har påverkats negativt hos de anställda (Lim & Cortina, 
refererad i Sliter et al., 2013) genom exempelvis psykisk utmattning som har uppstått 
på grund av konflikter (Vartia, hämtad från Sliter el at., 2013), samt depression 
(Kivimäki et al, refererad i Sliter et al., 2013). Konflikter har även relaterats till sämre 
fysisk hälsa (Spector & Jex, hämtad från Sliter et al., 2013), sämre arbetsprestation 
(Sliter et al., 2013), samt minskad arbetsglädje (Spector et al., hämtad från Sliter et 
al., 2013).  
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Syfte och frågeställning 
 
Studien vill belysa att uppgiftsrelaterade personalkonflikter kan förändra 
motivationen samt arbetsprestationen inom äldreomsorgen. Konflikter kan påverka 
undersköterskornas motivation vilket eventuellt kan leda till att arbetsprestationen 
förändras.  Studiens frågeställning är: ”Vilken påverkan har uppgiftsrelaterade 
konflikter till motivationen samt arbetsprestationen hos undersköterskor på 
arbetsplatsen?” 

Metod 

Deltagare  

Två enhetschefer för två olika äldreboenden besöktes. Enhetscheferna blev 
informerade om studiens syfte och där av fick ge ett godkännande till att tillfråga 
undersköterskorna på respektive arbetsplats ifall att de ville delta i studien. Ett beslut 
togs gemensamt med enhetscheferna från de olika äldreboendena om att få ihop åtta 
deltagare var, samt att de skulle kontakta oss med tid, datum samt plats för att utföra 
intervjuerna, inom en viss tid. Enhetscheferna utgick utefter urvalskriterium som 
tilldelades till dem. Dessa var att de skulle vara åtta deltagare (från vartdera 
äldreboende). I studien strävades det efter att få tag på deltagare som är mellan 20-50 
år gamla. Det skulle vara både män och kvinnor, deras yrkestitel är undersköterskor 
och de skulle ha arbetat som det i minst 1 år. De skulle även ha hamnat i en 
uppgiftsrelaterad konflikt. Enhetscheferna samlade ihop åtta deltagare var, 16 
deltagare sammanlagt utifrån de urvalskriterier som efterfrågades. Tre män och 13 
kvinnor deltog. Deltagarna hade arbetat som undersköterskor mellan 1-26.5 år. Den 
yngsta deltagaren var 25 år gammal och den äldsta var 56 år gammal. 

Material  
 
En intervjuguide formades utefter de fyra teman studien har, som är; konflikt, 
motivation, prestation och vård och omsorg. Efter att intervjuguiden utformades var 
det tid för att utvärdera den, pilotintervjuer utfördes. Efter att testintervjuer 
genomförts gjordes en del ändringar. Intervjuerna var halvstrukturerade, med det 
menar Kvale & Brinkmann (2014) att intervjuerna inte endast var formade genom 
öppna frågor men inte heller endast via slutna frågeformulär det vill säga helt 
strukturerade. Intervjuerna utfördes utifrån olika teman och färdiga frågor inom dessa 
teman ställdes, dock inte i den ordningen som frågorna var strukturerade i 
intervjuguiden, utan frågorna ställdes utefter deltagarens svar. Intervjuerna spelades in 
med hjälp av två telefoner som bandspelare. Försiktighet beaktades gällande att ha 
med ledande frågor då vi ville undvika eventuell påverkan i deltagarnas svar. Därför 
inledde vi intervjuerna med frågor som inte var ledande, exempelvis: ”Beskriv 
arbetsmiljön på din arbetsplats”. Exempel på frågor som sedan användes under 
intervjun är: ”Har du varit med om en arbetsrelaterad konflikt?”, ”På vilket sätt 
påverkade konflikten din motivation till ditt arbete?”, ”Hur påverkade konflikten din 
motivation gällande din arbetsprestation?”, ”Kände du att du utförde ditt arbete på 
samma sätt som tidigare innan konflikten?”.  
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Procedur  
 
Insamlingen av data gjordes via kvalitativa intervjuer. Missivbrev tilldelades på olika 
äldreboenden, där information angavs gällande vad studien handlar om, vilka vi är 
samt om de etiska forskningsprinciperna. De problem som uppstod var att få ett 
godkännande från de platscheferna som kontaktades. Tillslut gavs ett godkännande. 
Ett besök gjordes på vartdera äldreboenden, där vi träffade platscheferna då 
telefonkontakt inte gjorde nytta. Intervjuerna utfördes i deltagarnas konferensrum. 
Innan intervjuerna utfördes testades inspelningsmaterialet. Vi var två personer som 
utförde intervjuerna. För att värma upp deltagarna och få dem att känna sig bekväma, 
påbörjades intervjuerna med en bred intervjufråga, då de fick prata fritt om sin 
arbetsplats, sina arbetsuppgifter samt sin arbetsmiljö. Intervjuerna varierade mellan 
25-45 minuter. I slutet av intervjun avrundades samtalet genom att sammanfatta 
intervjun för deltagaren, vad som hade frågats samt vad som hade sagts. Därefter 
tillfrågades deltagaren ifall att de hade några frågor eller något mer att tillägga. När 
data var insamlad började vi transkribera materialet på varsitt håll.   
 
Forskningsetiska principer 
 
Innan intervjuerna började, informerades varje deltagare om de forskningsetiska 
principerna muntligt. Dessa är; informationskravet, där vi informerade deltagarna om 
vilka vi som skriver studien är, vad studien handlar om samt syftet med studien. 
Samtyckeskravet, de informerades även om att deras deltagande är frivilligt och att de 
är fria att dra sig ur när de känner för det. Deltagarna informerades om att deras 
deltagande sker på deras villkor det vill säga hur länge de vill delta samt under vilka 
villkor deras deltagande ska ske. Konfidentialitetskravet, då deltagarna informerades 
även om att vi har tystnadsplikt, det vill säga att all information om dem, personliga 
uppgifter samt information som de delar med sig, behandlas konfidentiellt. Ingen 
anhörig eller någon annan utomstående kommer att ha åtkomst till informationen eller 
uppgifterna. Nyttjandekravet, deltagarna informerades om att informationen som 
framkommit, endast kommer att användas till vår studie, i forskningssyfte, och inte 
till något annat (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Databearbetning  
 
Denna studie utgår från induktiv metod då den går ut att tolka data för att urskilja 
motiv och förklaringar kopplade till mönster (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 
analysera data, transkriberades all material som spelats in, detta för att få ner viktiga 
detaljer som uttalanden, irritation, upprördhet, skratt, suckar. Enligt Burnard (1991) är 
transkribering en utgångspunkt inom kvalitativ forskning. Mängd av transkribering 
per deltagare var cirka 2-3 sidor. Vi lyssnade på intervjuerna och tittade till 
transkriberingarna en sista gång innan meningskoncentrering skedde. Det togs bort 
det som är irrelevant, vi kategoriserade deltagarnas uttalanden till olika teman som 
berör studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Därefter utfördes tematisk analys som 
innebär att vi analyserar samt redogör för mönster i materialet, sedan strukturerade vi 
materialet under olika teman (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi tematiserade materialet 
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till de olika temana i vår intervjuguide. Det framkom även nya teman, tillexempel 
”arbetslust” och ”arbetsprestation” som kunde falla in under tema ”arbetsprestation”. 
Vi tematiserade ner materialet ännu mer tills vi fick fram information som faller in i 
de fyra huvudteman studien handlar om. Sedan plockades det ut citat från varje 
intervju som behövdes för varje tema.  
 
 
Tabell 1. Exempel på hur meningskoncentrering har gått till.  
 
Transkribering Meningskoncentrering Tematisering 

Många gånger har min 
motivation minskat på 
grund av konflikter. Det är 
mitt hem, mitt jobb jag ska 
trivas här. En gång tappade 
jag motivationen ordentligt 
när cheferna inte gjorde 
något för att hjälpa mig, 
och när dem bara säger 
vänta det händer snart. Jag 
hade blivit hotad av en 
kollega för att jag inte 
arbetade på hans sätt, Jag 
skulle få stryk för att jag sa 
emot honom. Jag gick hem 
och ringde facket men 
kom tillbaka jävligt snabbt 
så motivationen fanns i 
alla till att gå till jobbet, 
Jag tänkte: Varför ska jag 
inte gå till jobbet jag har 
inte gjort något fel, men 
arbetsprestation 
förändrades inte alls. 
Eftersom att det är de äldre 
som blir lidande då.  
 

Motivationen har minskat många 
gånger på grund av konflikter  
 
Tappade motivationen när 
cheferna inte visar stöd 
 
 
 
Motivationen fanns till att gå till 
jobbet 
 
”Jag har inte gjort något fel, 
varför ska jag inte gå till jobbet” 
 
Arbetsprestation förändrades inte 
 
Äldre blir lidande 
 
 
 

Konflikter har en 
påverkan gällande 
motivation  
 
Chefer kan påverka 
anställdas 
motivation 
 
Arbetsprestation är 
oberoende av 
motivationen 

 
Resultat 

 
 
Konflikter 
 
Resultatet visade att undersköterskorna upplevde att uppgiftsrelaterade konflikter 
både kunde försämra och förbättra deras arbetsprestation samt motivation Samtliga 
undersköterskor trivs i det stora hela bra på deras arbetsplatser och beskriver 
arbetsmiljön som positiv då de tycker om sina arbetskollegor samt att det tycker om 
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att arbeta med att hjälpa pensionärerna på äldreboendet. Undersköterskorna 
definierade begreppet konflikt genom att beskriva det som ett missförstånd, när 
människor har olika synvinklar. Det framkom att majoriteten av undersköterskorna 
som varit delaktiga i någon sorts av konflikt upplevde att stämningen på respektive 
arbetsplatser förändrades genom att det blivit sämre. Undersköterskorna beskrev att 
känslan av att vara med i en konflikt medför negativa känslor det vill säga att de i 
vissa fall kunde bli nedstämd. Det fanns några få undersköterskor som inte märkte av 
någon skillnad i arbetsmiljön det vill säga att det varken blev sämre eller bättre, de 
beskrev sig själva som personer som endast fokuserar att utföra jobbet och inte låta 
sig själva påverkas av konflikter eller annan form av irritation på arbetsplatsen. 
Undersköterskorna som intervjuades har varit med i en uppgiftsrelaterad konflikt. 
Vissa konflikter var stora och andra var mindre.  

En undersköterska beskrev en konflikt som handlade om att motparten hade utövat 
fysiskt våldsövergrepp gentemot en äldre som bor på äldreboendet. Undersköterskan 
anmälde denna händelse och chefen ingrep. Konflikten löstes genom att kollegan fick 
sluta på arbetsplatsen. Undersköterskan som berättade om denna konflikt upplevde att 
konflikten var hjärtskärande men att det samtidigt kom ut något bra av det. 
Samarbetet blev starkare mellan henne och hennes kollegor. De började kommunicera 
bättre. Hon menade att genom att våga göra en anmälan förhoppningsvis visar de 
andra kollegorna att också våga ifall att de ser något som inte är rätt.  

”Automatiskt blev vi trevligare mot varandra. Vi samarbetade på ett mer effektivt sätt 
eftersom att vår kommunikation blev starkare. Konflikten är inget jag vill vara med 
om igen men jag är glad över att något positivt kom ur den” (Deltagare 10)  

En annan undersköterska beskriv en konflikt där hon behövde hjälp med att lyfta en 
äldre som bor på äldreboendet. Hon ringde en kollega för hjälp med lyften men 
kollegan kom aldrig ner i tid. Det slutade upp med att undersköterskan fick lyfta själv. 
Detta skapade irritationer. 

”Hon lämnade mig och det var väldigt tungt att lyfta själv, det är hennes jobb också” 
(Deltagare 11) 

En annan konflikt handlade om att två kollegor inte hade gjort rent efter sig efter att 
ha arbetat dagskift. Detta medförde dubbel arbete för de som skulle ta nattskiftet. 
Flera möten hade hafts kring detta problem och det hade lett till irritationer och 
undersköterskorna som skulle ta nattskiftet kände orättvisa.  

”De sköter inte deras arbete på allvar och det leder till dubbelarbete för oss som 
arbetar nattskift” (Deltagare 15) 
 

Arbetsmiljö 
 
Undersköterskorna beskrev sina upplevelser av varför det kan uppstå konflikter på 
arbetsplatsen och hur arbetsmiljön har en inverkan på det. Undersköterskorna beskrev 
hur negativa attityder framkommer genom de olika anledningarna till att det kan 
uppstå konflikter emellan dem. De beskrev att konflikter kan skapas mellan 
undersköterskorna då en sköterska utför arbetsuppgifterna korrekt medan en annan 
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inte orkar utföra arbetsuppgifterna lika effektivt, det är oftast då det har uppstått 
konflikter. Detta eftersom att det skapar irritationer och dålig stämning mellan 
arbetsgrupperna då negativa attityder smittar av sig. Undersköterskorna upplevde att 
när de själva varit med i en konflikt eller varit tredje part det vill säga bevittnat en 
konflikt, att det var något som påverkade arbetsmiljön negativt, som i sin tur ledde till 
att arbetet påverkades.  
 
”Jag blev så irriterad eftersom hon inte ville lyfta med mig, som att det endast är mitt 
jobb. Det är bådas jobb. Jag är lika trött som henne. Hon ska inte jobba mindre än 
mig för att hon är trött.” (Deltagare 7) 
 
”När hon inte gör sitt jobb, blir det extra jobb för mig eftersom att vi ska vara två 
som lyfter. Jag är inte personen som är tyst, så jag tog upp det med henne.” 
(Deltagare 9) 
 
Undersköterskorna beskrev vad som kunde påverka deras trivsel på arbetsplatsen. Det 
som kunde göra så att de trivdes mindre bra är att arbetet oftast är tungt och stressigt 
och det kunde leda till att de kände att de inte räcker till för de äldre. 
Undersköterskorna beskrev även deras frustrationer inför ledningen, att det sparades 
för mycket pengar som inte används åt något viktigt. Undersköterskorna uttryckte 
bland annat sina irritationer kring vikariebristen. De menade att ledningens sparande 
leder till att de blir extra tungt arbete för undersköterskorna då ledningen inte anställer 
fler undersköterskor. Om det hade haft tillgång till vikarier som kunde hjälpt till hade 
det underlättat, menade många undersköterskor. Det framhävdes att detta kunde leda 
till uppgiftsrelaterade konflikter även mellan dem och ledningen, då 
undersköterskorna känner sig kraftlösa.  
 
”Det är så mycket att göra att vi går på knäna ibland.” (Deltagare 14) 
 
Resultat som framkom för övrigt var att de trivs med sina arbetskollegor. 
Undersköterskorna betonade vikten av en stark gruppsammanhållning, samarbete 
samt stöd från både ledning och arbetskollegor. Dessa faktorer har en inverkan på 
trivsel menade dem.   
 
 
Motivation på arbetsplatsen 
 
Samtliga undersköterskor definierade ordet motivation till att vara tillfredsställd på 
arbetsplatsen. Motivation för dem är att man tycker om sitt arbete. Deras arbete 
motiverar dem till att komma till jobbet samt påverkar deras engagemang till arbetet 
till det positiva.  
 
”Det som gör mig motiverad till komma till jobbet och prestera bra är det faktum att 
jag gillar det jag gör, jag gillar mitt jobb och därför motiveras jag till att jobba bra.” 
(Deltagare 13) 
 
Information som framkom av undersköterskorna var att brist på ett tydligt ledarskap 
samt oklarheter i hur arbetet skall utföras kunde bidra till en mindre positiv bild på 
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hur man ser på sin arbetsmiljö. Upplevelsen av ledarskap var mindre positiv på ett av 
de äldreboendena. Undersköterskorna beskrev hur deras motivation till arbetet 
påverkades på grund av detta då ledarskap inte var till hands för dem. Sköterskorna 
menade att upplevelsen av oklarhet och otydligheter kunde leda till förvirring 
gällande sina arbetsuppgifter och detta kunde i sin tur leda till att motivationen 
påverkades på ett negativt sätt då man inte visste vad man skulle göra och när. 
Resultatet visade även att undersköterskornas motivation till arbetet kunde minska 
genom att cheferna agerade passivt gällande stöd. Om en undersköterska behövde 
stöd efter en konflikt eller liknande och cheferna inte trädde in så kunde det påverka 
både motivationen och arbetsprestationen till det sämre. När cheferna inte tar sitt 
ansvar visade det sig att det fanns undersköterskor som blev uppgivna. 
Undersköterskorna upplevde att motivationen sjönk då ledningen eller chefer inte gav 
stöd då undersköterskorna berättade om de konflikter de varit med om. De kände 
orättvisa samt att deras välmående inte betyder något för någon på arbetsplatsen. 
Undersköterskorna upplevde att cheferna borde bry sig.  
 
”Då blir jag bara såhär ta mina nycklar, ta min telefon. Jag går hem nu och du får 
arbeta med honom så får du se hur det känns” (Deltagare 12) 
 
”Man glömde vårdtagare ibland. En bra ledare ska kunna leda sina medarbetare och 
säga det här ska ni göra” (Deltagare 4) 
 
Undersköterskorna uttryckte även att motivationen kunde försämras när det sker 
konflikter på arbetsplatsen mellan de och kollegor och inte enbart när det är ett 
otydligt ledarskap. De beskrev att det då uppstår negativ stämning. Undersköterskorna 
upplevde känslor av irritation samt ledsamhet efter en konflikt och att det kopplas då 
till arbetsplatsen och att orken till att gå till arbetet inte är detsamma. 
 
”Jag älskar mitt jobb men jag ville bara hem efter tjafset” (Deltagare 2) 
 
Det fanns två undersköterskor som påverkades extremt negativt av deras beskrivna 
konflikter genom att det ledde till uppsägning ifrån deras förra arbete. Detta är två 
olika undersköterskor som arbetade på två olika äldreboenden. De trivdes inte på 
grund av konflikter med kollegor som eskalerats till det sämre och de trivdes inte på 
arbetsplatsen längre. I deras fall hade de sagt till ledningen och cheferna att de ville ha 
en förändring men ingen skillnad hade hänt. Detta påverkade deras motivation till 
arbetet på ett negativt sätt. Deras upplevelser var att ingen i gruppen ville gå med på 
förändringar i ledningen av olika slag, då ledningen visade brist på engagemang, 
handledning samt stöd.   
 
”Ville man gå igenom en förändring så motarbetade de andra i gruppen emot mig. 
Jag fick inget stöd ”(Deltagare 5) 
 
”Jag kände irritationer över att jag inte fick hjälp. Irritationerna blev även större när 
jag inte fick säga vad jag tyckte, utan min åsikt viftades bort, det gjorde mig sur. Jag 
trivs vanligtvis på min arbetsplats men efter konflikten blev arbetsplatsen bara 
jobbig” (Deltagare 14) 
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Några få undersköterskor menade att motivationen inte förändrats varken på ett 
negativt eller positivt sätt då man ändå kände sig driven till att arbeta eftersom 
orsaken till varför man arbetade på arbetsplatsen var på grund av att de tyckte om att 
arbeta med pensionärerna på äldreboendet. Fokus låg på att utföra sitt arbete och inte 
låta något annat komma i deras väg. De beskrev att speciella band har skapats mellan 
dem och de äldre på boendena. De menade att det som motiverar de till arbetet var att 
få de äldre att må bra och att en konflikt varken kan försämra den motivationen eller 
förbättra. Vissa av undersköterskorna menar att det är vad som driver och motiverar 
dem till att arbeta och att konflikter med kollegor inte kan ta ifrån dem deras 
engagemang till arbetet. De beskrev förutom det att irritationer självklart kunde 
uppstå men att själva lusten till att arbeta varken försämrades eller förbättrades.  
 
”Jag ger så lite till dem men de ger mig så mycket mer genom en klapp på kinden 
eller vad som helst. Jag glädjes av att sitta och lyssna på deras historier om vad som 
hände då” (Deltagare 5) 
 
Det fanns även andra anledningar till varför undersköterskorna inte påverkats av 
konflikterna. Detta var eftersom att de upplevde att de inte hade gjort något fel, de 
ansåg att det bara var att fortsätta med sitt arbete som tidigare. Dessa undersköterskor 
upplevde att motparten borde ändra på sig och att ansvaret inte ligger hos dem, utan 
hos motparten. Några få undersköterskor medgav att konflikten delvis berodde på 
dem. Dessa undersköterskor var villiga att ta till sig de fel de hade gjort, samt ta på sig 
ansvaret för konfliktens uppkomst.  
 
”Min motivation påverkades inte eftersom att jag gjorde rätt. Jag höll fast vid mina 
principer, jag trodde på mig själv” (Deltagare 3) 
 
 
”Jag blev såklart lite irriterad i början men sedan när vi pratade ut om det vilket vi 
gjorde direkt så tog jag det positivt. Sen blev jag mer motiverad till att rätta till mig. 
Jag ville lära mig av det jag gjorde fel.” (Deltagare 1) 
 
Arbetsprestation 
 
Majoriteten av undersköterskornas arbetsprestation har dock inte förändrats efter att 
ha varit med i en konflikt. Undersköterskorna beskrev att deras prestation varken 
försämrades eller förbättrades. De undersköterskor som inte såg någon skillnad 
menade att arbetet behövde utföras oavsett, de påverkades inte av konflikten. De 
arbetar för de äldre på äldreboendet och inte för någon annan. De förklarade att de 
inte ville att de äldre skulle bli lidande på grund av att de själva hade hamnat i en 
konflikt. Undersköterskor beskrev det som att de kunde känna irritationer och i vissa 
fall bli nedstämda men att de i allra högsta grad försöker lämna arbetet utanför. 
Undersköterskorna betonade vikten av att utföra sina arbetsuppgifter och att känslor 
som irritation och tjafs får man lämna åt sidan. De beskrev att det inte fungerar att 
vara långsint när man arbetar med att hjälpa människor. De allra flesta menade att de 
ger sitt bästa i allt de gör på deras arbetsplats rent uppgiftsmässigt. De låter sig aldrig 
hindras från att utföra arbetet på rätt sätt.  

”Jag lämnade arbetet utanför konflikten. Jag är inte känslokall utan jag blev irriterad 
efter konflikten men jag försökte att inte visa för dem boendena hur jag kände utan 
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det är mer inom mig som jag känner det.” (Deltagare 3) 

”Om jag efter en konflikt ser att den andre personen inte hinner utföra en 
arbetsuppgift och om jag kan träda in och hjälpa till så gör jag självklart det oavsett 
om jag har haft en konflikt med personen eller inte.” (Deltagare 15) 

Några få undersköterskor upplevde att arbetsprestationen förbättrades genom att de 
ansåg att det var bäst att undvika att hamna i arbetssituationer med de personer som 
de hamnat i konflikt med. Detta för att undvika obekväma situationer. 
Undersköterskorna berättade att de inte kommunicerade med den personen mer än 
vad som var nödvändigt. Istället utförde man mer arbetsuppgifter. Undersköterskorna 
ville vara mer upptagna för att undvika kommunikation som inte var nödvändig med 
den personen de hade haft en konflikt med.  

”Konflikten påverkade min arbetsprestation på ett positivt sätt. Arbetar jag en dag 
med henne, så kan det bli rent arbetsmässigt att man tar för sig ännu mer eftersom att 
man inte vill få den lediga stunden, där det blir obekvämt. Man kanske inte har något 
att prata om, då målar jag hellre naglarna på en av de äldre för att slippa umgås med 
personen mer än nödvändigt” (Deltagare 8) 

Diskussion 
 

Resultat analys 
 
Studiens frågeställning var ” Vilken påverkan har uppgiftsrelaterade konflikter för 
motivationen samt arbetsprestationen hos personalen på arbetsplatsen?”. Studiens 
resultat visar att motivationen kan både försämras, förbättras. Detta gäller även 
arbetsprestationen. Visa av de undersköterskor vars motivation påverkades till det 
sämre beskrev att de kände sig nedstämda pga. konflikten och inte ville komma 
tillbaka till arbetet. Det fanns även undersköterskor vars motivation påverkades 
positivt, de menade att de tog till sig av kritiken som de fått. De flesta 
undersköterskorna beskrev att de var tvungna att utföra sitt arbete oavsett och att 
konflikten inte kunde påverka deras arbetsprestation.  
 
Undersköterskornas arbetsförhållanden är tidspressade och det är något som påverkar 
dem psykiskt som fysiskt (Josefsson et al; Linn et al., enligt Josefsson, 2006). Detta är 
även något som framkommit i resultatet. Detta är en anledning till varför det har 
uppstått konflikter. Undersköterskorna strävar efter samma mål samtidigt som att de 
är under press av tid och arbetskvalité. Undersköterskorna ville göra sitt bästa och få 
de boendena att må bra men mår inte alls bra av att tiden inte finns. Detta skapar i sin 
tur irritationer mot kollegor och ledning. Detta menar de Wit, Jehn, & Scheepers, 
(2013) är vanligt när människor arbetar mot samma mål. Dessa undersköterskor 
beskrev hur beroende de är av varandra. De måste hjälpas åt och arbetet bygger på 
samarbete. De beskrev att det inte fanns tid till att vara långsint. Genom att hålla sig 
kvar i konflikterna, blir de äldre drabbade. Eftersom att man arbetar mot samma mål, 
kan man ha olika vägar till att nå målet och där med kan olika perspektiv krocka med 
varandra (de Wit, Jehn, & Scheepers, 2013). 
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Vissa undersköterskor menade att konflikter skulle kunna vara utvecklande till det 
positiva det vill säga att det kan lära sig av det. Genom att bli tillrättavisade så kan det 
bidra till mer erfarenheter och nya perspektiv till att se på hur saker kan lösas, som 
tidigare nämnt i inledningen kan uppgiftsrelaterade konflikter stimulera kritiskt 
tänkande och det visades i resultatet av vissa undersköterskor (Amason, Deutsch, 
Jehn, Nemeth, Schulz-Hardt & Brodbeck, hämtad ur de Wit, Jehn, & Scheepers, 
2013). Konflikter kan både bidra till positiva känslor som negativa känslor (Watson & 
Tellegen; Watson, Wiese & Vaidya, hämtad från Bear, Weingar & Todorova, 2013). 
Detta syntes i vårt resultat att det fanns undersköterskor som påverkades till det bättre, 
sämre samt ingen förändring alls. Detta beror på hur undersköterskorna bedömer 
konflikten att vara (Bear, Weingar & Todorova, 2013). Vissa undersköterskor 
bedömde att deras konflikt var utvecklande medan andra bedömde de att vara 
irriterande och som en börda rent psykiskt. Detta skulle kunna bero på hur man är 
som person och att det är avgörande i hur man bedömer konflikten. Resultatet visade 
även att det fanns undersköterskor som hamnat i konflikter där det handlade om 
ansvarstagande det vill säga att motparten medvetet inte ville hjälpa till mer än 
nödvändigt. Detta menar Bennett and Naumann (refererad i Kidwell & Valentine, 
2008) att resten av gruppen kan känna orättvisa. Detta beskrev några av 
undersköterskorna. Resultatet visade att undersköterskorna tydligt menade att de som 
arbetar med det de gör, är där för samma mål och anledning och när en kollega 
medvetet presterar sämre så var det en anledning till varför en konflikt skulle kunna 
uppstå. Eftersom att arbetet redan är krävande i sig så skapas det en negativ stämning 
i gruppen. 
 
Undersköterskorna beskrev att kommunikation mellan dem och kollegor är viktigt. 
Hamnar man i en konflikt, betonade undersköterskorna att man tar det på plats och 
reder ut det istället för att dra ut på det och irritation uppstår. Undersköterskorna 
betonade vikten av tillfredställelse på arbetsplatsen, att det leder till negativ stämning 
om man inte reder ut konflikten direkt. Studiens resultat visade även att vissa 
undersköterskor inte kände sig viktiga och att högre ledning inte var lyhörda när 
undersköterskorna vände sig till dem gällande konflikter som uppstått. 
Undersköterskorna menade att det var kommunikationsbrist mellan dem och chefer. 
Förhållandet mellan anställda och chefer påverkar de anställdas attityder till arbete, 
denna teori kallas ”Leader-member exchange theory”, förkortas som LMX teorin 
(Dienesch & Liden, refererad i Tangirala, Green & Ramanujam, 2007). Hierarkiska 
relationer i organisationer är ofta kopplade till varandra (Tangirala et al., 2007), med 
det menas att förhållandet mellan en anställd och en chef, är resultatet av förhållandet 
mellan chefen och hans/hennes chef. När LMX är hög, det vill säga när de anställda 
har positiv relation med sin chef, drivs de anställda av en känsla av skyldighet till att 
prestera (Blau, refererad i Tangirala et al., 2007).  
 
De som bor på äldreboenden är sårbara människor som bor på ett hem där de är 
nästintill är tvingade till att vara. Dem är beroende av tjänsterna som finns där. 
Övergrepp mot äldre har uppmärksammats i media. Eftersom att media svartmålat 
äldreboendena är det ofta undersköterskor som hamnar i etiska dilemman eftersom att 
de är rädda för att rapportera övergrepp mot äldre. De kan sätta sina jobb i fara, eller 
förvärra situationen (Bernoth, Dietsch, Burmeister, & Schwartz, 2014). Detta relateras 
till undersköterskan vars konflikt handlade om övergrepp gentemot äldre, som hon 
polisanmälde. Eftersom att det finns en svartmålad bild över hur äldrevården sköter 
deras arbete skulle även detta kunna vara en anledning till varför de kan varit rädda 
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för att svara fullständigt ärligt angående deras arbetsprestation. Resultatet visade att 
undersköterskors arbetsprestation inte påverkades till det sämre. Detta resultat skulle 
kunna spegla bilden deltagarna ville visa upp av sig själva, det vill säga att inte verka 
svaga eller prestera sämre då deras arbete handlar om att hjälpa andra människor. 
 
Metoddiskussion  
 
Enligt Polit och Beck (2012) är fördelen med deltagare från olika platser, att det ger 
ett mer varierat urval då det ger djupare information som gynnar studien. Därför 
gjordes det ett handplockat urval. Studiens styrkor är bland annat urvalet. Urvalet var 
varierat, och ger en bild av hur undersköterskor har det på arbetsplatserna. Resultatet 
kanske skulle se annorlunda ut om vi hade haft deltagare från endast ett äldreboende, 
eftersom deltagarna känner varandra och kontexten av konflikter hade upprepats. Att 
deltagarna är från två olika äldreboenden, bidrar till att de har med sig olika 
erfarenheter. Detta i sig kan vara en styrka och det bidrar även till ett djup i studien 
(Kvale & Brinkmann, 2014).  Urvalskriterium bestämdes för studien, detta för att 
specificera urvalet (Polit & Beck, 2012) samt öka spridningen i urvalet. Vi ansåg att 
det är viktigt med spridning av deltagarnas ålder, yrkeserfarenhet samt att det skulle 
vara både män och kvinnor i urvalet, detta är en betingelse till att undvika 
snedvridning i urvalet (Polit & Beck, 2012).  
 
Intervjufrågorna till denna studie ägnades tid och justering på eftersom att frågorna 
skulle vara anpassade till studien, till de teman studien handlar om samt enkla att 
förstå. Frågorna vara utformade till vardagsspråk, enkelt språk så deltagarna inte 
skulle bli förvirrade eller inte vet hur de skulle svara. Hur intervjufrågorna är 
formade, har en effekt på studien samt studieresultat (Kvale & Brinkmann, 2014). En 
av studiens styrka är att det har varit två personerna som utfört intervjuerna. Detta 
innebär att vi inte endast fått se svaren ur ett perspektiv utan från två. Studiens styrka 
är att två individer har kunnat analysera den insamlade data och resultatet på var sitt 
håll för att sedan stämma av att analyserna är samstämmiga, detta gör studien mer 
trovärdig. Medvetenhet om att konflikter kan vara ett känsligt ämne att prata om, har 
beaktats. Vissa kan tycka att det är privat och obekvämt. Eftersom att intervjuerna 
påbörjades med en bred intervjufråga, där undersköterskorna fick prata fritt om sin 
arbetsmiljö, är detta en styrka då vi ville ha en generell översikt om arbetsplatsens 
miljö för att öka förståelsen till dataanalysen. Intervjuerna baserades att deltagaren 
ska få möjlighet till att få skildra sin egen upplevelse (Price, 2002). Även om 
intervjufrågorna var enkla, var det ibland svårt för deltagaren att beskriva vissa 
händelser, då fick vi omformulera frågan. Detta kan ses som en brist i frågorna, även 
om intervjuguiden samt intervjufrågorna pilottestades. Det var inte svårt för 
deltagaren att beskriva sin situation efter att frågan omformulerades.  
 
Resultat som framkom var att undersköterskornas arbetsprestation inte påverkades till 
det positiva eller till det negativa. Detta kan ha varit eftersom konflikter är känsliga att 
diskutera och berätta om, speciellt när arbetsprestation och motivation är inblandat.  
Man vill inte framstå som någon som inte utför sitt eget arbete på ett korrekt sätt. 
Social önskvärdhet innebär att individer försöker förmedla en viss bild eller 
information om sig själv till det mer positiva (Goffman, enligt Matteucci, 2014). Detta 
kan vara en svaghet i studien och är viktig att ha i åtanke då deltagarna kan ha velat 
visa upp en bättre bild av dem själva då de försökte svara på ett positivt sätt gällande 
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deras arbetsprestation. De ville inte verka ”dåliga arbetare” om deras arbetsprestation 
påverkats på grund av konflikter.  
 
En till svaghet i studien kan även vara att vi som utförde intervjuerna inte har 
färdigheter till att intervjua i forskningssammanhang. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) är intervjufärdigheter en gynnsam faktor för studiens material. Det påverkar 
datainsamling samt studiens resultat med hänsyn till bristerna, har intervjufrågorna 
samt följdfrågorna under intervjuernas gång medfört fyllig datainsamling att 
analysera. Detta är en styrka som visar att intervjuerna medförde djupare förståelse 
samt en trovärdighet för hur konflikter påverkar motivation, arbetsprestation samt 
engagemang till arbetet. I genomförandet av datainsamling, intervjuades 
undersköterskorna på sin arbetsplats vilket kan anses som en styrka eftersom de är i 
en trygg tillvaro där de kan slappna av och inte känna sig spända över att de befinner 
sig i en främmande miljö. Enligt Polit och Beck (2012) är miljön för deltagarna viktig 
då tryggheten är en viktig faktor för deltagaren. Vi som utförde intervjuerna, var även 
de som transkriberade materialet, vilket Kvale och Brinkmann (2014) belyser är en 
styrka för studien samt analysutförandet. Detta för att vi har kännedom om materialet, 
vi är medvetna om deltagarens tonläge i uttalanden på ett annat sätt än om någon 
annan transkriberade materialet.  
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