
   

                                           Institutionen för Teknik och Samhälle 

E
X

A
M

E
N

SA
R

B
E

T
E

 

Butikschefers konflikthantering
 

 
Examensarbete inom ämnet Företagsekonomi 
Butikschefsprogrammet (BCP) 
B-Nivå;  15 Högskolepoäng 
Vårterminen 2010 
 
Hanna Sand Ekmark 
 
 
Handledare: Joachim Samuelsson 
Examinator: Henrik Linderoth 



   

Sammanfattning: 

Denna uppsats innefattar en undersökning av hur tre butikschefer, i olika organisationsformer, 

hanterar konflikter på sina arbetsplatser. Problemet denna undersökning har som huvudfråga 

är ”hur hanterar butikschefer konflikter”. Anledningen till att ämnet undersöks är att det inte 

är konflikter i sig som är ett problem utan hur de hanteras samt att konflikter kan bli 

kostsamma för företag då anställda blir mindre produktiva och kan ibland bli sjukskrivna till 

följd av konflikter. Syftet med rapporten är därmed att beskriva hur butikschefer hanterar 

konflikter som uppstått på deras arbetsplatser. För att få svar på uppsatsens syfte har 3 öppna 

individuella intervjuer genomförts med tre butikschefer som arbetar i olika 

organisationsformer, en kedjeanställd butikschef, en chef i en frivillig fackhandelskedja och 

en butikschef i en privatägd butik.  

 

En konflikt är ”motsättning, strid eller tvist som kräver lösning1.” För att kunna lösa en 

konflikt måste man först identifiera och definiera varför konflikten till en början har uppstått 

innan man försöker få fram en lösning till konflikten2. Därefter lägger man fram ett antal 

potentiella lösningar och utvärderar sedan vilken lösning som anses bäst för de oeniga 

parterna3. Man genomför sedan den utvalda lösningen, och tillslut utvärderar man resultatet.  

 

De butikschefer som intervjuats arbetar på sättet som beskrivs ovan med undantaget att endast 

en av cheferna utvärderar resultatet. Cheferna samordnar alltså möten med de oeniga parterna 

och kommer fram till en lösning via en diskussion. För att undvika att konflikter ska uppstå 

genomför alla de tre tillfrågade cheferna regelbundna utvecklingssamtal och möten med de 

anställda. 

 

Likheterna företagsformerna emellan var slående, med ett undantag, den butikschefen som 

arbetar i en kedjestyrd butik nämner aldrig att han/hon ser till företagets bästa när han/hon 

löser en konflikt. De övriga två butikscheferna ser konflikten ur ett ekonomiskt perspektiv och 

försöker lösa konflikten på ett sätt som gynnar företaget. 

                                                 
1 Nationalencyklopedin (2010) 
2 Maltén (1998) 
3 (ibid.) 
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1 Inledning 
Det som kommer behandlas i denna uppsats är hur butikschefer hanterar konflikter. Nedan 

följer bakgrund och problemställning, problemformuleringen som är denna uppsats

utgångspunkt samt syftet med uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund och problemställning 
Sjukdomar med utgångspunkt ur sociala och organisatoriska upplevelser har sedan 1990-talet 

tredubblats4.  Två tredjedelar av dessa beror på stress till följd av exempelvis mobbning och 

trakasserier samt hög arbetsbelastning. Detta är vanligt förekommande i arbeten där man 

arbetar med människor. Konflikter på arbetsplatsen är ingenting ovanligt och det kan i värsta 

fall leda till sjukskrivningar hos de anställda. I alla sammanhang där människor träffas och 

samarbetar uppstår konflikter5. Finns det olösta konflikter har människor svårare att anta sig 

nya utmaningar och nya uppgifter. Därför är det viktigt att lösa konflikter på ett öppet och 

konstruktivt sätt. Löser man konflikter så leder det istället till att arbetsgruppen blir mer 

sammansvetsad. 

 

”När medarbetare upplever att deras kompetens ej utnyttjas eller förstås till fullo på 

arbetsplatsen är det vanligt att missnöjet kan leda till konflikter. Konflikter kan då uppstå 

gentemot den oförstående chefen, som inte tillräckligt uppskattar personens förmåga eller 

kollegor som har fått bättre jobb än den aktuella personen6.” Som chef på en arbetsplats är 

man ofta ensam, i synnerhet i konfliktsituationer7. Problematiken i konflikthanteringen för 

chefer är att hålla en neutral roll på arbetsplatsen och att inte välja en sida att stå på och 

försvara ena parten. Människan i sin natur undviker konflikter och områden där de cirkulerar 

vilket innebär att man som chef måste ta sig mod och ta tag i konflikter innan de eskalerar8. 

 
Konflikter i sig är inget problem utan det är hanteringsprocessen som bör ses som ett problem, 

hanterar chefen inte konflikterna kan de utmynna i långvariga sjukskrivningar och kosta 

företaget mycket pengar om företaget behöver ta hjälp av företagshälsovård, terapeuter, 

                                                 
4 Ljungberg (2001) 
5 Lennèer-Axelsson (1991) 
6 Peterson (2002) 
7 Eductor Human Resources (2007) 
8 Esbron (2010) 
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advokater etc. Produktiviteten i företagen minskar även om det uppstår och finns obearbetade 

konflikter9. Vet då butikschefer hur man hanterar konflikter och vart de kan söka eventuellt 

stöd i denna bearbetningsprocess?  Vågar butikschefer konfrontera och stoppa eskalerande 

konflikter innan de mynnar ut i något allvarligt såsom sjukskrivningar? 

1.2 Problemformulering 

Problemformuleringen som kommer att belysas i denna uppsats är: Hur hanterar butikschefer 

konflikter? 

1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med denna rapport är att beskriva hur butikschefer hanterar konflikter på sin arbetsplats. 

Genom att studera ämnet få en förståelse för hur man hanterar konflikter, undviker dem och 

går vidare med dem.  

1.4 Uppsatsens disposition 

Hur hanteras konflikter av chefer i butiker? Det kommer att presenteras olika teorier om 

konflikthantering och hur chefer i arbetslivet hanterar dessa. Det kommer även att presenteras 

hur chefer bör lösa konflikter. Resultaten från intervjuer gjorda med butikschefer inom ämnet 

kommer att presenteras. Teorier kring konflikthantering presenteras och diskuteras sedan i en 

analys. Därefter kommer en slutsats som presenterar ett svar på rapportens 

problemformulering. Materialet som ligger till grund för den empiriska undersökningen finns 

representerat som bilaga.  

                                                 
9 Dahlgren (2001) 
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2 Metod 
Nedan presenterar hur arbetet med denna rapport gått till väga samt de val av metoder som 

gjorts. 

 

2.1 Utformning av problemformulering 
Arbetet med denna rapport inleddes med att ett intressant ämne valdes ut. När ämnet var utvalt 

fortsatte arbetet med att en problemformulering formulerades. I samband med att 

färdigställandet av problemformuleringen genomförts började insamlingen av information. 

Denna information i form av litteratur söktes på flera olika bibliotek, kontakter med lärare 

inom ämnet arbetsmiljö, i facktidningar samt på Internet. Detta för att få så många källor som 

möjligt och starkare relevans och trovärdighet i teorikapitlet och slutligen i slutsatsen. Efter 

insamling av tidskrifter, böcker och annan teori sammanfattades dessa som nu finns 

presenterade i avsnittet teoretisk referensram. Problemformuleringen utvecklades sedan i takt 

med rapportens utformande.  

2.2 Val av uppgiftslämnare 
Uppgiftslämnarna som valdes ut är alla verksamma i centrala Alingsås och medelstora butiker 

med 6-7 anställda. Butikerna som valdes ut agerar alla partnerbutiker till 

butikschefsprogrammet och har ställt upp på intervjuer av studenter vid flertalet tillfällen. 

Butikerna valdes även ut efter storlek, då jag ville undersöka tre butiker i samma storlek, för att 

se likheterna mellan dem. Alla tre butikerna är tre olika typer av företag. Den ena är kedjestyrd, 

den andra en frivillig fackhandelskedja som ägs av butikschefen och den sista helt privat. Att 

dessa valdes ut var för att se om det är några skillnader i konflikthanteringsarbetet olika 

företagsformer emellan trots att antalet anställda är detsamma. Fördelen med att välja butiker 

som är partnerbutiker är att det är vana att avsätta tid för intervjuer med studenter. Nackdelen 

med att välja butiker i Alingsås är att de intervjuats vid ett flertal tillfällen och således kan 

svaren vara ”inprogrammerade”.  För att undvika att få ”inprogrammerade” svar var jag 

noggrann med att tala om att de kommer lämnas anonyma och att frågorna bygger på en empiri 

till ett examensarbete.  
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2.3 Undersökningen 
Då målet med uppsatsen är att ta reda på hur butikschefer hanterar konflikter, har jag valt att 

göra en kvalitativ undersökning10. Kvalitativ undersökning innebär att man går på djupet, man 

undersöker relativt få enheter och får fram resultatet i ord11. Då syftet är att beskriva hur 

butikschefer hanterar konflikter valde jag denna metod, då jag riktar mig till få enheter och 

undersöker på djupet. Anledningen till att den kvantitativa metoden valdes bort är att det är 

svårt att få en uppgiftslämnare att berätta hur den går till väga med sitt arbete genom att 

exempelvis fylla i en enkät. Jag upplevde att den kvantitativa metoden inte passar 

problemformuleringen som denna uppsats har, och därför valdes den bort. En annan anledning 

till att den kvantitativa metoden valdes bort är att den är väldigt tidskrävande och kräver många 

uppgiftslämnare12. Jag valde att göra öppna enskilda intervjuer som medför att det finns 

utrymme att ställa följdfrågor till uppgiftslämnarna. Då en kvalitativ undersökning som är 

djupgående tar väldigt lång tid och svaren man får fram från intervjun är så detaljerad och 

därmed svåranalyserad valde jag att endast göra öppna enskilda intervjuer med tre 

butikschefer. Upplägget försvårar möjligheterna om att kunna generalisera men ger en bild av 

hur dessa chefer arbetar med konflikthantering. 

 

Då syftet med uppsatsen är att beskriva hur tre butikschefer i centrala Alingsås hanterar 

konflikter som uppstår på deras arbetsplats har jag valt att göra en tvärsnittstudie13. Med 

tvärsnittstudie menas att jag kommer ställa frågorna under en viss tidpunkt och kommer 

därmed inte följa upp resultatet eller liknande. Svaren som butikscheferna lämnar är vad de 

anser, tror, tycker och hur de arbetar under den specifika tidpunkten. Fördelen med detta är att 

det går relativt snabbt, nackdelen är dock att jag inte kommer kunna uttala mig om utfall och 

verkan över tid14.  När den teoretiska referensramen var nästintill komplett utformades frågor 

utifrån denna som sedan ställdes till de utvalda butikscheferna i öppna enskilda intervjuer15. 

Vilket innebär att jag bokade intervjuer med tre butikschefer i centrala Alingsås. Intervjuerna 

hölls på butikschefens arbetsplats, fördelen med att intervjuplatsen är neutral och bekväm för 

uppgiftslämnaren är att svaren i en onaturligmiljö för butikschefen kan ge svar därefter, alltså 

                                                 
10 Jacobsen (2002) 
11 (ibid.) 
12 (ibid.) 
13 (ibid.) 
14 (ibid.) 
15 (ibid.) 
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konstlade svar16.  Innan frågorna ställdes började jag med en presentation av mig själv och 

syftet med mitt arbete, detta gjordes för att skapa en personlig kontakt som gör det lättare för 

personer att öppna upp sig och svara ärligt och naturligt17. Under intervjuerna så ställdes 18 

öppna frågor som butikschefen sedan fick svara på, dessa går att finna som bilaga. Fördelen 

med att boka in intervjuer med butikschefer och möta dem öga mot öga är att det inte finns 

några begränsningar i vad uppgiftslämnaren kan säga, som det finns vid exempelvis 

enkätundersökningar18. En öppen enskild intervju lämpar sig bäst då man ska undersöka 

relativt få enheter19, vilket tre butikschefer är. Besöksintervjuer sätter uppgiftslämnarna, i detta 

fall butikscheferna i fokus och man får fram den enskilda butikschefens uppfattningar. 

Människor har en tendens att föredra att prata om känsliga ämnen öga mot öga och inte via 

telefon och därför valdes det att göra en intervju öga mot öga20. Vid en telefonintervju är det 

lättare för en uppgiftslämnare att ljuga och undanhålla saker samt att det är svårare att få 

personlig kontakt därför valdes alternativet telefonintervju bort. Samtliga svar antecknades och 

sammanfattades och finns presenterade i det empiriska kapitlet.  

2.4 Resultat och tolkning 
Efter insamlingen av det empiriska materialet i form av intervjuerna så började arbetet med en 

sammanställning av dessa data. Skillnader och likheter belystes och analyserades sedan med 

den teorin som presenteras i den teoretiska referensramen. Resultatet av den empiriska 

undersökningen presenteras och analyseras i kapitlet som kallas för resultat och analys. När 

analysen var genomförd så började arbetet med slutsatsen. Där syftet med rapporten besvaras 

med stöd av den undersökning som genomförts.  

 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att man mäter det man avser sig mäta21, metoden som använts i denna uppsats 

är öppna individuella intervjuer som mäter personliga synpunkter där alla som tillfrågas har 

lika mycket inflytande på undersökningen22. Validiteten i denna undersökning är därmed hög, 

då den undersöker det som önskas undersökas. Reliabilitet handlar om att 

                                                 
16 Jacobsen (2002) 
17 (ibid.) 
18 (ibid.) 
19 (ibid.) 
20 (ibid.) 
21 Strömqvist (2003) 
22 Jacobsen (2002) 
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undersökningsresultatet går att lita på23, får någon annan samma resultat som jag fått? Vid 

individuella intervjuer bör man beakta en effekt som kallas ”intervjuareffekten” som innebär 

att min närvaro som intervjuare kan påverka undersökningens resultat, platsen för intervjuerna 

kan även den påverkat resultaten24. För att undvika att få ”intervjuareffekter” på resultatet så 

genomfördes intervjuerna på butikschefernas arbetsplatser där de känner sig trygga och 

bekväma. Min roll som intervjuare kan dock ha påverkat resultatet, men vid intervjuerna 

ställdes öppna frågor och intervjuaren försökte inte påverka eller leda uppgiftslämnarens svar i 

någon riktning.  

                                                 
23 Strömqvist (2003) 
24 Jacobsen (2002) 
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3 Teori 
Nedan presenteras den teori som undersökningen och uppsatsen bygger på. Först 

presenteras vad en konflikt är, vad det finns för olika konflikter, hur konflikter hanteras och 

vad butikschefens roll i konflikthanteringsprocessen är. 

 
Konflikter på en arbetsplats kan bero på olika saker, att men helt enkelt är oense om hur man 

ska lösa ett verkligt problem25, att man inte uppfyller förväntningar från andra. Det kan vara att 

det uppstår problem i kommunikationen, att man har olika intressen eller att man har olika 

grundinställningar till saker. ”Ingen kan lösa någon annans konflikter, men ibland kan vi 

behöva hjälp av en utomstående för att se situationen klarare26.” Uppstår det konflikter mellan 

anställda får butikschefen rollen som den utomstående och det är dennes uppgift att få de 

anställda medvetna om vad konflikten handlar om. Nedan behandlas olika teorier kring 

konflikthantering, men innan beskrivs vad en konflikt är, och vad det finns för olika sorters 

konflikter för att sedan utmynna i hur man löser dem. 

3.1 Vad är en konflikt, finns det olika sorter? 
En konflikt är ”motsättning, strid eller tvist som kräver lösning27.” Konflikter är inte att man är 

oense utan formen av oenigheten, det handlar om relationer mellan människor28. Konflikter 

kan vara av olika karaktär, aningen långa och svårlösta eller endast grundas i småsaker. 

Bergengren (2003) menar att det finns fem olika sorters konflikter. De beskrivs nedan. 

  

Sakkonflikter handlar om att människor är oense om hur ett specifikt problem ska lösas29. En 

sakkonflikt behöver inte innebära att parterna är överrens om vad själva problemet är, utan 

även det kan vara en del av konflikten. Rollkonflikter däremot uppstår när man är oense om 

vilken roll den andra parten ska inneha, alltså att man har förutfattade meningar om hur en 

människa ska bete sig och när denne sedan inte uppfyller de ”kraven” så uppstår en 

rollkonflikt. Denna typ av konflikt uppstår ofta vid arbetsfördelning. 

Kommunikationskonflikter kallar Bergengren för Pseudokonflikter och dessa konflikter 

grundas i missförstånd mellan människor, människor förstår inte varandra och man ”läser 

                                                 
25 Bergengren (2003) 
26 (ibid.) 
27 Nationalencyklopedin (2010) 
28 Andén (2010) 
29 Bergengren (2003) 
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mellan raderna”, alltså att man tolkar budskapet på ett felaktigt sätt. En annan typ av konflikt är 

intressekonflikter det är den vanligaste typen av konflikter på en arbetsplats, de grundar sig i 

människorna på arbetsplatsen är intresserade av olika saker. Chefen vill att arbetsplatsen skall 

flyta på och gå med vinst medans personalen vill ha sin semester, intressena är därmed olika 

och då uppstår dessa konflikter. Människor har olika värderingar, när värderingarna skiljer sig 

åt uppstår värderingskonflikter. Dessa konflikter är ofta väldigt svårlösta då värderingar 

handlar om människosyn och är något vi är uppväxta med och sitter väldigt djupt rotat i oss 

människor. Värderingskonflikter handlar ofta om vad man tycker är rätt och fel och svaret på 

den frågan är vad vi blivit uppfostrade till, därför är värderingskonflikter väldigt svåra att 

hantera och det är till stor hjälp om man är medveten om att det är en värderingskonflikt man 

har att göra med om man skall försöka lösa denne.  

 
En konflikt kan bli en negativ spiral som tar mycket tid och energi från alla inblandade och 

företagets produktion och effektivitet kan påverkas30. I nästa stycke presenteras hur man får 

stopp på konflikter som hela tiden eskalerar.  

3.2 Hur får man stopp på eskalerande konflikter? 
Konflikter eskalerar i nio faser31, som kan formas som en trappa. Denna trappa är ett 

hjälpmedel för konfliktlösare och konflikthanterare. Trappan är också ett hjälpmedel för hur 

man undviker att konflikter eskalerar.   

 

 
Figur 1, Konflikters eskalation32 
 
                                                 
30 Dahlgren (2001) 
31 Jordan (2002) 
32 (ibid.) 
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Steg 1, Hårdnande ståndpunkter: Problem leder till irritationer33. Parternas olika 

ståndpunkter blir svårare för den andra parten att acceptera och grupperingar bildas. Parterna 

omger sig med de som liknar dem och utesluter de som liknar motparten. Alla negativa intryck 

om motparten bekräftar den bild man gjort sig genom att filtrera bort vissa intryck. När ena 

parten inser att det inte går att komma vidare genom argumentationer utvecklas steg ett till steg 

två. 

Steg 2, Polarisering och debatt34: I detta steg har parterna insett att argumentationen inte har 

något resultat på situationen. Nu finns det en osäkerhet kring om det är konkurrens eller 

samarbete mellan parterna, det varierar. De har samma mål men intressena för att nå målen är 

olika. Parterna provocerar varandra för att själva framstå som bättre och göra motparten osäker. 

I denna fas handlar det om att imponera på motparten och inte kontrollera den, parterna vill få 

ett övertag genom att debattera. När ena parten inte har möjlighet att försvara sig i debatten 

eskalerar konflikten till steg tre.   

Steg 3, Handling istället för ord35: I detta steg har parterna förlorat tron på att diskussioner 

kommer lösa deras konflikt. Parterna har nu förlorat hoppet om samarbete och försöker nu 

motverka att motparten når sina mål. I detta steg handlar det om att ord blir till handling, 

handlingarna följer varandra snabbt och konflikter eskalerar då alltmer. Parterna förlorar 

makten att ha kontroll på sina handlingar vilket medför att alla parter förnekar ansvar. Parterna 

isoleras alltmer från varandra och det medför att parterna börjar använda personliga angrepp. 

Steg 4, Värnad image och koalitioner36: I detta steg handlar det om att undvika att bli 

nedtryckt av motparten man värnar om sitt rykte. Individer ses inte som individer utan de ses 

som en ”art”, tillhör man en viss grupp så beter man sig på ett visst sätt. Man nedvärderar sin 

motpart vilket gör att man höjer sig själv. Sakfrågorna är numera inte huvudbudskapet i 

konflikten utan det är relationerna parterna emellan som är huvudfrågan, man blandar in 

tredjepart och försöker få utomstående på ”sin sida”, konflikten handlar nu om makt. 

Konflikten eskalerar ytterligare om ena parten får den andra parten att ”förlora ansiktet” 

avsiktligt, i synnerhet om detta görs offentligt.    

                                                 
33 Jordan (2002) 
34 (ibid.) 
35 (ibid.) 
36 (ibid.) 
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Steg 5, Ansiktsförlust37: Ansiktsförlust innebär att man noga granskar motpartens identitet. 

Konflikten är nu uppe på en helt ny nivå där det handlar om motpartens grundläggande moral. 

Parterna får ”äckelkänslor” gentemot varandra har nu svårt att vistas i samma rum. Klivet till 

nästa steg består av att parterna stället ultimatum och utfärdar strategiska hot. 

Steg 6, Strategiska hot38: Detta innefattar att parterna tvingar in motparten i en viss riktning. 

Kontrollen över konfliktsituationen är nu nästan onåbar vilket gör att konflikten eskalerar 

alltmer. I denna fas är parterna otroligt stressade och agerandet styrs av panikimpulser. När 

hoten inte längre får någon reaktion tillbaka går parterna över tröskeln till att genomföra hoten 

och tar sig således till steg sju. 

Steg 7, Begränsade förintelselag39: Parterna ser nu motparten som ett hinder till 

problemlösning. De ser motparten som kapabel till vad som helst och är inte alls trygga till 

motparten. Parterna ser nu inte varandra som levande varelser med känslor utan objektifierar 

varandra. Parterna attackerar nu varandra oförberett och enda målet är att förinta motparten. 

Parterna är numera medvetna om att det inte handlar om att lösa någon konflikt och det finns 

heller inget mer att vinna, utan nu handlar det bara om att få motparten att lida. 

Steg 8, Attack mot nervcentra40: I detta steg handlar det om att splittra motparten. Enda 

spärren parterna har är omsorgen om den egna överlevnaden. För att inta steg nio i denna 

trappa handlar det om att parterna släpper självbevarelsedriften och struntar i sig egen 

överlevnad. 

Steg 9, Total förintelse41: I detta steg bortser man från den egna överlevnaden och gör allt för 

att förinta motparten. Fienden ska förintas till varje pris, om det så splittrar den egna partens 

sammanhållning. 

3.3 Hur hanteras konflikter som uppstått i en grupp? 
Konflikter kan uppstå i en grupp. För att hantera denna typ av konflikter kan man använda en 

sexstegsmodell som Thomas Gordon (1977 och 1979) utformat.  

 

Steg 1: Identifiera och definiera konflikten 

Steg 2: Ta fram möjliga lösningar 

                                                 
37 Jordan (2002) 
38 (ibid.) 
39 (ibid.) 
40 (ibid.) 
41 (ibid.) 
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Steg 3: Värdera de olika alternativen 

Steg 4: Vilket hanteringsförslag är bäst? 

Steg 5: Genomförandet av beslutet 

Steg 6: Utvärdering av resultatet 

 

Gordon menar att för att kunna lösa en konflikt måste man först identifiera och definiera varför 

konflikten till en början har uppstått för att sedan fortsätta med att försöka få fram en lösning 

till konflikten42. När man fått fram några potentiella lösningar värderar man dessa för att sedan 

komma fram till vilken av lösningarna som passar bäst för parterna i gruppen. Därefter 

genomför man förslaget man kommit fram till är bäst och därefter utvärderar man resultatet.  

3.4 Hur hanteras konflikter som uppstått mellan två parter? 
När det uppstår en konflikt mellan två parter kan den ena parten frestas av att lösa konflikten 

på ett sätt som gynnar den själv43. Har den parten dessutom en maktposition leder det kanske 

till att motparten finner sig i beslutet men känner sig överkörd och en aggression uppstår. 

Denna metod kallas ”jag vinner, du förlorar” och ses som en dålig metod att lösa konflikter. 

För att undvika ytterligare konflikter så kanske man ger sig och låter motparten vinna, det är 

dock svårt att ge sig och fungerar inte i längden enligt Gordon (1977 och 1979) och således är 

denna metoden, ”du vinner, jag förlorar” inte heller speciellt lyckad om man vill lösa en 

konflikt mellan två parter.  

 
Figur 2, Ingen förlorar, båda vinner44 
 

                                                 
42 Maltén (1998) 
43 (ibid.) 
44 (ibid.) 
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För att en konflikt ska lösas är det viktigt att parterna genom en diskussion kommer fram till ett 

resultat som gynnar båda parterna utan att aggression uppstår45. För att lösa en konflikt mellan 

två parter krävs det alltså att båda parterna är nöjda med utgången, trots kompromisser för att 

ingen aggression skall uppstå och att konflikten då istället eskalerar.  

 
Konflikter är lättare att hantera om man själv inte är inblandad i dem. För en butikschef är det 

således enklare att ta sig an och hantera konflikter som uppstår mellan anställda. Hanterar då 

butikschefen konflikterna på ett sätt som får båda de anställda att bli nöjda så leder detta till att 

positiva resultat och alla blir påminda om att det inte är ”farligt” att hantera en konflikt. 

 

3.5 Vad är konflikthantering och vad är butikschefens roll i denna 
process? 

Konflikthantering handlar inte bara om att lösa konflikter som har uppstått, utan det innehåller 

även ett arbete med att förebygga att konflikter kommer att uppstå46. I vissa företag kan 

problemet ligga i att det inte finns några som helst konflikter, men det finns alltid konflikter 

och motsättningar på en arbetsplats47.  Det är konflikterna, som enligt de på företaget inte 

existerar, som är de svåraste att lösa. Chefens uppgift är inte att lösa konflikter som uppstår på 

en arbetsplats utan chefen skall se till att de oense parterna pratar med varandra. Det är bra om 

chefen deltar i samtalet parterna emellan och hjälper dem med att undvika missförstånd och att 

de ”hör det de vill höra”. Som chef bör man bortse från att de oense parterna är arga, sura eller 

rent av förbannade för om man visar att man ser ilskan så kan den komma att bli värre och 

konflikten kan eskalera. 

 

Bolman och Deal menar att finns det två olika sätt en konflikt kan lösas på i en arbetsgrupp, 

”gjuta olja på vågorna” samt ”makt ger rätt”48. Det första sättet innebär att man anser att 

konflikter är något man bör undvika.  Man förnekar att dem finns, förringar betydelsen av dem 

eller kringgår dem. Vilket antingen kan leda till att konflikterna snarare blir värre än bättre 

eller dör av sig själv. Lyckas konflikten inte läka av sig själv så kan man ta vid arbetssättet 

”makt ger rätt”. Denna metod innebär att ena parten försöker motbevisa för den andre att denne 

                                                 
45 Maltén (1998) 
19  Lennéer Axelsson, Thylefors (1996) 
47 Vene (2007) 
48 Bolman, Deal (2005) 
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har rätt49, lyckade den inte med detta så försöker den ”få fler utomstående på sin sida”. Dessa 

tillsammans skapar då ett grupptryck för att försöka få den andra parten att ge upp. Båda dessa 

sätt är kostsamma för företaget och för att undvika att tvingas åta dessa kan man följa vissa 

riktlinjer. Dessa innebär att man ska lyssna på varandra och kommunicera, tillsammans komma 

överrens om mål och riktlinjer50. Hitta gemensamma intressen samt experimentera sig fram. 

Man bör också inse att man själv som individ kan ha fel i en viss situation samt behandla 

gruppens olikheter tillsammans. Gör man detta så undviker man att konflikter uppstår samt har 

lättare att reda ut konflikterna om man redan från start avtalat om hur bland annat 

konflikthantering och kommunikation ska gå till väga51.  

 

Vad ska chefen göra? 

Uppmärksamma, fråga de anställda om allt är okej, om det är något de vill berätta för dig eller 

varför de upplevs bekymrade52. Har en konflikt uppstått så bör chefen samordna ett längre 

samtal där parterna får diskutera problematiken och sitt arbete. Sedan bör chefen klargöra 

konflikten och undersöka och bearbeta den. Därefter prata med människor på arbetsplatsen, för 

att undvika att bli trångsynt och att få mer information än den som parterna har delgivigt53. 

Som chef är man ansvarig för personalen på sin arbetsplats och därmed även ansvarig för 

konflikthanteringen men man är inte skyldig att lösa allt själv, utan ta hjälp av arbetskamrater 

eller utomstående om konflikten löpt så långt att du inte kan lösa den själv.  

 

                                                 
49 Bolman, Deal (2005) 
50 (ibid.) 
51 (ibid.) 
52 Jirby (1992) 
53 (ibid.) 
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4 Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet från den undersökning som genomförts med tre

butikschefer. Frågorna som ställdes finns redovisade i bilaga 1. Då de tillfrågade 

butikscheferna ansåg ämnet som känsligt kommer samtliga att presenteras anonymt.

Kapitlet är indelat så att varje chef har varsitt avsnitt. 

 

4.1 Kedjestyrt företag 
I detta avsnitt presenteras det empiriska material som samlats in i ett kedjestyrt företag. 

Respondent nummer ett är medveten om att det finns utbildningar i konflikthantering och 

han/hon är väldigt intresserad av att gå en sådan utbildning då han/hon i nuläget inte har någon 

utbildning. Respondent nummer ett menar att han/hon inte behöver en 

konflikthanteringsutbildning i syfte att hjälpa personalen att reda ut konflikter utan det främsta 

syftet med denna utbildning skulle i hans/hennes fall vara att lösa konflikter som uppstår 

mellan butiken och dess kunder.  

 

Respondent nummet ett anser att en konflikt för honom/henne är något stärkande till följd av 

bristande kommunikation. Han/hon berättar att på hans/hennes arbetsplats uppstår konflikter 

väldigt sällan, speciellt lite större konflikter, lite mindre som missuppfattningar i 

kommunikationen menar han/hon uppstår betydligt oftare. 

4.1.1 Butikschefens roll i konfliktsituationer 

Han/hon menar att hans/hennes roll som butikschef i en konfliktsituation är att lyssna och 

agera medlare. Han/hon ska aldrig ta parti för någon av parterna, vilket han/hon anser som en 

utmaning då det kan vara lätt att ta parti för den parten man anser har mer rätt än den andra. 

Han/hon vill inte berätta hur han/hon går till väga vid större konflikter.  

 

Respondent nummer ett menar att det aldrig har kommit till hans/hennes kännedom att det 

uppstått en konflikt mellan två anställda som de behöver hjälp att reda ut. Om det beror på att 

de döljer något eller att det aldrig uppstått kan han/hon däremot inte säga. Han/hon menar att 

de anställda brukar vara ärliga och raka emot honom/henne så att dölja en konflikt som uppstått 

dem emellan anser han/hon osannolikt.  
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Respondent nummer ett menar att konflikter uppstår då kommunikationen är bristfällig och 

därför anser han/hon att om man hela tiden strävar efter att hålla god kommunikation mellan 

anställda och chefer så kan man lättare undvika konflikter. Han/hon menar att ”prata mycket så 

blir det gräl, prata mer så löses det.” Han/hon menar också att det är viktigt att kompromissa 

och ”välja sina krig.” Om en konflikt eskalerar så menar han/hon att det är viktigt att han/hon 

som chef sätter ner båda fötterna ordentligt och visar vem det är som bestämmer, för att 

konflikter lättare ska kunna lösas. Han/hon menar att den viktigaste egenskapen en chef kan ha 

i konfliktsituationer är att aldrig själv bli arg, att ha ett bra tålamod och inte påverkas av 

situationen utan klara av att hålla sin roll neutral. Respondent nummer ett menar att det är bra 

att behandla konflikter öppet då det är stärkande för arbetsgruppen. Han/hon menar att det 

svåraste med att hålla en neutral roll som chef är att det är svårt att bortse från parterna. Om 

den ena parten är väldigt duktig och brinner för sitt arbete vill han/hon gärna ta dennes parti i 

en konfliktsituation, detta vet han/hon om att han/hon måste arbeta med och därför berättar 

han/hon att detta är svårigheten i att hålla sig neutral. Han/hon menar också att det är svårt att 

inte känna sympati för ena parten och då hålla sig till rollen som neutral.  

 

Det ultimata sättet att hantera en konflikt anser respondent nummer ett är att hålla god 

kommunikation, vara rak och tydlig samt anpassa sitt handlande efter konflikten.  

 

Respondent nummer ett har endast vart chef på sin arbetsplats i tre år och har under de åren 

aldrig tvingast säga upp eller avskeda någon anställd. Han/hon har heller inte behövt omplacera 

någon anställd, vilket han/hon säger beror på att de aldrig haft någon konflikt av allvarlig art. 

Butikschefen berättar även att han/hon heller aldrig sökt stöd externt för att få hjälp i en 

konfliktfråga. 

4.1.2 Stöd i konfliktsituationer 

I butiken där respondent nummer ett är butikschef ser organisationsschemat ut följande: 
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Figur 3, Organisationsschema över respondent nummer etts arbetsplats 

 

Respondent nummer ett berättar att om det uppstår svårlösta konflikter som han/hon på egen 

hand inte kan lösa så kan han/hon få hjälp av region- och personal chefen om arbetar över 

honom/henne. Han/hon menar att i hans/hennes butik arbetar alla på samma nivå, även fast 

han/hon är chef så märks det inte av på arbetsplatsen så alla får ta del av all information. Därför 

är hans/hennes organisationsschema format som en cirkel.  

4.2 Frivillig fackhandelskedja 

I detta avsnitt presenteras det empiriska material som samlats in i en frivillig fackhandelskedja. 

Respondent nummer två har ingen utbildning i konflikthantering men har lång erfarenhet som 

tränare i en sportklubb samt chef och ledarskapsutbildning. Han/hon är medveten om att det 

finns utbildning inom konflikthantering men anser att hans/hennes nuvarande kunskaper är 

tillräckliga.  

 

Respondent nummer två menar att en konflikt är när människor tycker olika om något. Att 

människor ser på saker på olika sätt vilket betyder att av ingenting kan det uppstå en konflikt. 

På arbetsplatsen där han/hon är chef menar han/hon att de oftast hinner stoppa konflikter långt 

innan människor slutar prata med varandra och en konflikt verkligen uppstått. Någon gång per 

år brukar det dock dyka upp en konflikt som går så långt att parterna inte längre pratar med 

varandra.  

Region- och 
personalchef 

Dekoratör 
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Anställd 

Anställd 

Anställd 

Butikschef 



 

 17(37)  

4.2.1 Butikschefens roll i konfliktsituationer 

Han/hon menar att hans/hennes roll som butikschef och ägare av företaget är att agera medlare 

i konfliktsituationer. Då han/hon låter parterna diskutera och få fram vad dem vill men som 

chef måste han/hon alltid se till företagets bästa och lösa konflikter på ett sätt som gynnar 

företaget på bästa sätt.  

 

Respondent nummer två berättar att det aldrig uppstått konflikter anställda emellan som 

han/hon tvingats hjälpa dem att lösa, utan de inblandade parterna brukar vanligtvis lösa 

konflikten dem emellan själva. Han/hon menar att arbetsgruppen är så liten att 

situationsanpassning inte är nödvändig utan vanliga medlingssamtal räcker för att lösa 

konflikter som uppstår. Om konflikter uppstår mellan anställda, vilket det sällan gör, så brukar 

de komma och be om hjälp att lösa problemen, då brukar chefen agera medlare och låta 

parterna diskutera konflikten.  

 

Butikschefen tror att de anställda tycker att han/hon är ”dum i huvudet” om de har en konflikt 

med honom/henne, men om de är i konflikt med någon annan så tror han/hon de anställda anser 

att han/hon har goda konflikthanteringskunskaper då de ber honom/henne om hjälp. För att 

undvika konflikter arbetar respondent nummer två med att regelbundet hålla utvecklingssamtal 

med sina anställda samt att en gång i veckan ha ett möte med samtliga där de diskuterar vad 

som händer inom företaget samt om det är några övriga frågor. Han/hon menar att under dessa 

möten behandlas eventuella ”irritationsmoment” som kan ligga till grunden för eventuella 

konflikter. Han/hon menar att om man behandlar dessa i ett tidigt stadie så kan man undvika att 

de eskalerar. Han/hon menar att som butikschef så gäller det att någon måste ge sig om man 

har en eskalerande konflikt, om det så kan leda till uppsägning. Men han/hon har hittills aldrig 

varit i en situation där han/hon utsatts för att stoppa en eskalerande konflikt.  

 

Respondent nummer två menar att den viktigaste egenskapen hos en butikschef i 

konfliktsituationer är att vara lyhörd, att öppet diskutera problem som uppstått och att låta alla 

få fram sina åsikter ”hur dumma de än är”. Han/hon menar att man måste låta de anställda få 

testa och sedan lära av sina misstag utan att skrämma dem med att våga försöka igen. 

Butikschefen menar att det svåraste med att hålla en neutral roll i en konfliktsituation är att just 

vara neutral. Han/hon har ofta en part som han/hon favoriserar och tror att denne har mer rätt 
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en den andra parten. Han/hon håller med om att det är viktigt att vara lyhörd men menar att det 

är otroligt svårt. Han/hon vill alltid se till företagets bästa och även om en anställd har fel i en 

viss konfliktsituation kanske den parten passar bäst in i företaget och således är det lättare att 

hålla med denna part.  

Respondent nummer två menar att det ultimata sättet att hantera en konflikt är att ta tag i 

problemet innan det blir en konflikt, vilket han/hon brukar göra. Han/hon menar att om 

han/hon som chef befinner sig i butiken och finns nära de anställda så märker han/hon direkt 

om det är något som inte står rätt till och kan således hjälpa till att lösa problemet snabbt. 

Respondent nummer två vill även tillägga att även personalen har tillgång till både ledningen 

inom företaget och Svensk Handel (information om organisationen finns redovisade i bilaga 2) 

om det uppstår konflikter de inte vill blanda in chefen i. Då många inom familjen arbetar inom 

företaget kan konfliktsituationer bli känsliga väldigt lätt.  

 

Respondent nummer två har aldrig förflyttat någon anställd till följd av en konflikt, däremot 

har han/hon uppmuntrat anställda att säga upp sig från arbetsplatsen. Han/hon menar att om en 

anställd inte strävar mot samma mål som han/hon själv och övriga medarbetare är det den bästa 

lösningen. Han/hon menar att företaget är för litet för omplaceringar så det är lönnlöst, enda 

lösningen är uppsägning om konflikterna löpt så långt att det inte finns några andra relevanta 

lösningar. Han/hon menar att konflikter på hans/hennes arbetsplats aldrig har lett till 

sjukskrivningar hos de anställda, men däremot har sjukskrivningar lett till konflikter. 

4.2.2 Stöd i konfliktsituationer 

Respondent nummer två har vid flertalet tillfällen sökt stöd externt för att få hjälp med 

konflikter. Han/hon har fått stöd från både Svensk Handel (information om organisationen 

finns redovisat i bilaga 2) och högre upp i företaget. Han/hon menar att de inte kan hjälpa 

honom/henne med ett specifikt fall men de kan ge honom/henne information om vad som är 

rätt och fel i vissa situationer. Han/hon söker detta stöd för att undvika att göra rättsliga fel som 

kan leda till att konflikten eskalerar. Han/hon vill ”göra rätt för sig” och undvika allvarliga 

påföljder.  

 

I butiken där respondent nummer två är chef beskriver han/hon organisationsschemat som 

följande. 
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Figur 4, Organisationsschema över respondent nummer etts arbetsplats 

 

 

Respondent nummer två menar att han/hon har möjlighet att få hjälp ”uppifrån” med både 

konflikter och rättsfrågor rörande konflikter och vad man får göra som chef i en viss situation. 

Han/hon menar även att han/hon minst lika ofta som han får hjälp av ledningen får hjälp av 

organisationen Svensk Handel (information om organisationen finns som bilaga). Därför menar 

han/hon att även dem ska finnas med i hans/hennes organisationsschema, även fast de inte 

tillhör företaget, så betalar han/hon en avgift för att kunna nyttja deras tjänster.  

4.3 Privatägd butik 

I detta avsnitt presenteras det empiriska material som samlats in i en privatägd butik. 

Respondent nummer tre är utbildad inom ledarskap och har därigenom utbildning i 

konflikthantering men han/hon anser att social kompetens och konsten att lyssna ligger tyngre i 

detta arbete.  

 

Respondent nummer tre menar att en konflikt är när en obehaglig stämning äger rum till följd 

av exempelvis ett missförstånd. Han/hon menar att en konflikt är när några har blivit osams 

om någonting. Han/hon berättar att konflikter uppstår väldigt sällan på hans/hennes 
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arbetsplats men han/hon skulle uppskatta att det sker någon gång per år. Mindre konflikter 

som varar endast över dagen eller kortare menar han/hon förekommer betydligt oftare.  

 

4.3.1 Butikschefens roll i konfliktsituationer 

När respondent nummer tre hanterar konflikter så frågar han/hon parterna som är oense vad 

som uppstått och lyssnar på vad parterna har att säga. Efter att han/hon fått reda på vad som 

uppstått så brukar han/hon prata med övriga på arbetsplatsen och fråga dem om vad de upplevt 

och hur de upplevt situationen som uppstått. Detta gör han/hon för att se situationen från fler 

håll än parternas. Han/hon menar att han/hon anpassar sitt arbete med konflikter utifrån deras 

komplexitet och han/hon försöker alltid se till företagets bästa när han/hon löser dem. Oftast 

brukar konflikterna lösas efter kompromisser från båda parter och endast ett samtal på ett par 

timmar brukar räcka som grund att lösa konflikten på. Efter att konflikten är löst och parterna 

är nöjda brukar han/hon alltid följa upp konflikten med de anställda, någon vecka efter att den 

kan ses som löst. Anser då parterna att de fortfarande är nöjda så brukar han/hon vänta någon 

månad innan han/hon följer upp det ytterligare. Är parterna inte nöjda efter lösningen så brukar 

han/hon samordna ytterligare konflikthanterings samtal med parterna.  

 

Han/hon menar att vissa anställda kommer direkt om det uppstår konflikter medans andra 

brukar vara mer tysta om vad som uppstått. Han/hon menar att det märks tydligt vilka som är 

konflikträdda och han/hon säger att det är oftast de som är tysta som i slutändan ”haft rätt”. 

Respondent nummer tre säger att de anställda alltid berättar för honom/henne om det är någon 

allvarligare konflikt som uppstått. Han/hon tror att hans/hennes anställda anser att hans/hennes 

konflikthanteringskunskaper är goda då han/hon aldrig varit med om att någon visat sig 

missnöjd efter en konflikt ”kommit ur världen”.  

 

Respondent nummer tre håller möten med sina anställda en gång per vecka för att informera 

dem om saker samt att hålla en god kommunikation. Han/hon tror att om man kommunicerar 

mycket så undviker man missförstånd och missförstånd leder ofta till konflikter. Därmed 

arbetar han/hon med att undvika konflikter dagligen. Han/hon samordnar också 

utvecklingssamtal för sina anställda där de sätter upp personliga mål för personalens utveckling 
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och där de anställda får möjlighet att öppna upp sig och berätta för sin chef om det är något de 

inte vill säga i grupp.  

 

Han/hon tror att som butikschef i en privatägd butik är enda möjligheten att få stopp på 

allvarliga eskalerande konflikter att de som konflikten berör kommer fram till en lösning 

väldigt fort annars är uppsägning eller avskedan enda utvägen. Då han/hon tror att människor 

som haft allvarliga konflikter kan ha svårt att arbeta i grupp i framtiden. Då arbetsplatsen är 

liten är det omöjligt att göra någon form av omplacering. Han/hon menar att de har för lite 

personal för att kunna göra ändringar även i schemaläggningen och därmed blir uppsägning 

enda utvägen, vilket oftast är mest effektivt ur företagets synvinkel.  

 

Respondent nummer tre tror att den viktigaste egenskapen en chef kan ha i konfliktsituationer 

är att lyssna. Han/hon tror det är viktigt att inte brusa upp och lyssna på samtliga parter samt 

utomstående personer innan man vet vad man ska tro eller tycka i en viss situation. Han/hon 

tror att det effektivaste sättet för att undvika konflikter är att upprätthålla god kommunikation, 

och att inte undanhålla information för vissa anställda. Vara konkret, ärlig och öppen med allt 

man gör i arbetet, men ändå hålla klara och tydliga gränser mellan chef och anställda. Han/hon 

tycker det svåraste med att lyssna och hålla en neutral roll i konflikthanteringsarbetet är att man 

lätt favoriserar vissa anställda och i synnerhet om de tillhör familjen. Han/hon är medveten om 

att det är viktigt att lyssna och vara neutral, men det är den neutrala rollen han/hon har svårt 

för, och han/hon tror det kan skrämma de anställda från att komma och berätta för 

honom/henne när det uppstår problem på arbetsplatsen. Att de anställda då blir rädda att chefen 

ska favorisera den andra parten.  

 

Respondent nummer tre anser att det ultimata sättet att hantera en konflikt är att skapa 

lösningar som passar samtliga inblandande samt vara till en fördel för både de anställdas 

framtida utveckling och företaget. Han/hon menar att en konflikt väldigt sällan kan lösas med 

att alla inblandade parter blir helt nöjda med resultatet, utan alla måste kompromissa. Han/hon 

tycker däremot inte att det ultimata sättet är att undvika konflikter helt, utan han/hon anser att 

konflikter oftast stärker människorna i hans/hennes företag. Men att konflikter ska få en 

lösning som gynnar alla parter, det ser han/hon som ett scenario som endast finns i 

teoriböckerna.  
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Respondent nummer tre har aldrig tvingast förflytta någon anställd till följd av en konflikt men 

han/hon har haft anställda som sagt upp sig från anställningen för att de inte trivts i 

arbetsgruppen. Att det skulle vara till följd av dolda konflikter tror han/hon inte utan han/hon 

tror det är till följd av människors anpassning till varandra. Den allvarligaste följden en 

konflikt har haft på respondent nummer fyras arbetsplats är några kortare sjukskrivningar. 

Han/hon menar att det är de som är tysta och inte vågar berätta för honom/henne att en konflikt 

uppstått som sjukskriver sig, vilket han/hon oftast får reda på av den andra parten inom några 

dagar. Han/hon tror att detta beror på att den andra parten fått dåligt samvete och vill reda ut 

konflikten som uppstått.  

 

Respondent nummer tre har aldrig behövt söka externt stöd för att hantera en konflikt, han/hon 

har däremot varit i kontakt med Svensk Handel (information om organisationen finns redovisat 

i bilaga 2) vid några tillfällen för att han/hon ska veta vad han/hon får och inte får göra för att 

undvika att konflikter ska uppstå. Han/hon menar också att när konflikter uppstår på 

hans/hennes arbetsplats har han/hon svårt att ”inte ta med sig problemen hem” och hans/hennes 

familj får ofta agera ”bollplank” när han/hon inte vet hur han/hon ska hantera vissa komplexa 

situationer. Han/hon önskade att han/hon viste vart man kunde söka stöd i sådana situationer då 

han/hon ogillar att belasta sin familj med jobbrelaterade frågor och problem. 

4.3.2 Stöd i konfliktsituationer 

Respondent nummer tre beskriver butikens organisationsschema som följande. Det är han/hon 

som är butikschef och tillsammans med sin familj ägare av företaget. Familjen är inte 

engagerad i butiken mer än att de står som ägare ”på pappret”.  

 
Figur 5, Organisationsschema över respondent nummer etts arbetsplats 

Anställd 

Anställd Anställd Anställd 

Anställd 

Ägare/ 
Butikschef 

Anställd 

Svensk Handel 
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Som går att utläsa av organisationsschemat har butikschefen i den privatägda butiken inte 

någon stans att söka stöd vid konflikthantering förutom Svensk Handel (information om 

organisationen finns som bilaga). Han/hon menar att de inte är experter på detta område och 

det kan vara ganska problematiskt att få hjälp därifrån, han/hon belastar hellre sin familj med 

jobbrelaterade frågor.  
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5 Analys 

I detta avsnitt presenteras de skillnader och likheter som framkommit i undersökningen,

en analys kommer att genomföras med grund av den teorin som presenterats tidigare i

rapporten. Analysen är indelad i underrubrikerna: ”konflikt, vad är det?”, 

”eskalerande konflikter” och ”hur hanterar butikscheferna konflikter?”. 

5.1 Konflikt, vad är det? 

Butikscheferna har delade meningar om vad en konflikt är.  Respondent nummer två menar att 

en konflikt för honom/henne är när människor tycker olika om något eller ser på saker olika, 

vilket Andén (2010) inte menar. Enligt Andén (2010) är det själva oenigheten som är 

konflikten, inte det faktum att människor är oeniga54. Det går att dra paralleller mellan 

respondent nummer tvås uttalanden om vad en konflikt faktiskt är och konfliktformen 

sakkonflikt som Bergengren beskriver55. Sakkonflikter handlar om att man inte ens behöver 

vara ense om vad problemet är, och att man är oense om hur ett problem ska lösas, precis som 

respondent beskriver konflikterna på hans/hennes arbetsplats. 

 
Respondent nummet ett och tre menar att konflikterna som uppstår på deras arbetsplatser ofta 

uppstår till följd av bristande kommunikation, att det blir missförstånd mellan människor. 

Denna typ av konflikter beskriver Bergengren som pseudokonflikter56. Dessa konflikter 

uppstår när människor tolkar andras människors budskap på ett felaktigt sätt. 

 

Ingen av de tre butikscheferna beskriver arbetsplatsens konflikter som intressekonflikter som är 

den vanligaste typen av konflikter på en arbetsplats57. Rollkonflikter som uppstår när parterna 

är oense om vilken roll man ska inneha beskriver butikscheferna heller inte, detta kan vara en 

följd av gott exempelvis tydligt ledarskap där rollerna finns specificerade från början. 

Intressekonflikter som handlar om att parterna vill nå olika mål och däran kan uppstå 

konflikter58 upplever inte butikscheferna på sina arbetsplatser. Respondenterna två och tre, som 

                                                 
54 Andén (2010) 
55 Bergengren (2003) 
56 (ibid.) 
57 (ibid.) 
58 (ibid.) 
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själva är delägare i företaget där de arbetar menar dock att när en konflikt ska lösas så görs 

detta utifrån företagets bästa.  

  

Respondenterna menar att svåra och långdragna konflikter uppstår väldigt sällan, vad dessa 

konflikter grundar sig i vill butikscheferna inte medge. Enligt Bergengren kan dock svårlösta 

konflikter vara värderingskonflikter59. Detta är konflikter på ett djupare plan och kan vara 

känsliga för de inblandade parterna då värderingar är något människor är uppfostrade med.  

5.2 Eskalerande konflikter 

Butikscheferna har ingen möjlighet att förflytta en anställd om det skulle behövas, enda 

utvägen för dem om någon anställd inte fungerar i arbetsgruppen är att personen lämnar 

arbetsplatsen. Butikscheferna medger att när det uppstår konflikter på deras arbetsplats så är 

deras uppgift att lyssna, medla och hjälpa de anställda att lösa konflikten som uppstått genom 

att få parterna att lyssna och prata med varandra. Löses inte konflikten genom dessa 

diskussioner har konflikten redan nått steg tre på Jordans (2002) trappa över eskalerande 

konflikter60. Respondent nummer två och tre menar att de har haft anställda som avslutat sina 

tjänster till följd av konflikter, vart på Jordans trappa de valde att ”ge upp” vill de dock inte 

avslöja. Respondent nummer två menar dock att de anställda som varit i konflikt med 

honom/henne ofta anser att han/hon är ”dum i huvudet”. Detta kan man då koppla till Jordans 

trappa om eskalerande konflikter där steg 5 innebär att parterna får ”äckelkänslor” mot 

varandra61. Uppsägning till följd av en konflikt kan liknas med sista och nionde steget i Jordans 

(2002) konflikt eskalationstrappa som innebär att förinta motparten och bortse från den egna 

överlevnaden62. Alltså att den anställde drivit konflikten så långt att den numera inte bryr sig 

om att den kan förlora arbetet, vilket den även tillslut gjorde. Respondent nummer två menar 

att om man har att göra med en eskalerande konflikt så måste en av parterna ge sig om det så 

ska leda till uppsägning, vart i Jordans trappa som parten ger sig vill butikschefen inte gå in på. 

Respondent nummer ett menar däremot att det är upp till honom/henne som chef att sätta ner 

foten för att få stopp på en eskalerande konflikt, förhoppningsvis tidigt på Jordans trappa över 

eskalerande konflikter. 

                                                 
59 Bergengren (2003) 
60 Jordan (2002) 
61 (ibid.) 
62 (ibid.) 
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5.3 Hur hanterar butikscheferna konflikter? 

I detta avsnitt analyseras hur butikscheferna hanterar konflikter som uppstått på deras 

arbetsplatser, avsnittet är indelat efter de modeller som behandlats i teoriavsnittet.  

 
Samtliga butikschefer håller regelbundna möten och utvecklingssamtal med sina anställda för 

att hålla god kommunikation och således undvika konflikter. Då konflikter kan bero på 

bristfällig kommunikation enligt Bergengren63, borde teoretiskt sett god kommunikation vara 

en effektiv metod till att undvika att konflikter ska uppkomma. 

 

Enligt Vene (2007) är chefens uppgift inte att lösa konflikter som uppstår mellan två oeniga 

parter utan chefens roll är att få parterna att prata med varandra och diskutera problemet som 

uppstått. Samtliga tre butikschefer arbetar på detta sätt när en konflikt uppstått mellan två 

parter, samtliga anser att en diskussion är nödvändig för att lösa en konflikt. Vene menar också 

att det är viktigt att chefen deltar under detta samtal och hjälper parterna att undvika 

missförstånd64, samtliga tre butikschefer arbetar även på detta sätt. 

 
Hur används Gordons sexstegsmodell? 

Två av de tre respondenterna menar att när en konflikt uppstår så lyssnar dem på båda parter 

för att få mycket information kring konflikten, likt steg ett i Gordons sexstegsmodell65 över hur 

han anser man bör lösa konflikter. Respondent nummer tre följer nästan Gordons modell 

slaviskt när han/hon berättar om hur han/hon anser man löser en konflikt, han/hon menar att 

man först identifierar konflikten, likt Gordon (1977 och 1979), därefter hittar lösningar som 

passar de inblandande parterna för att sedan ”sätta planerna i verket”. Respondent nummer tre 

brukar även följa upp konflikten efter den anses vara löst, precis enligt Gordons 

sexstegsmodell. Övriga två respondenter följer även de Gordons modell men inte lika slaviskt, 

ingen av dem följer exempelvis upp konflikten i efterhand och utvärderar dess resultat66.  

 

Hur används Malténs metoder? 

Respondent nummer två menar att enda lösningen för att få stopp på en eskalerande konflikt är 

att ena parten ger sig. Maltén (1998) kallar detta för ”du vinner, jag förlorar”. Denna metod 

                                                 
63 Bergengren (2003) 
64 Vene (2007) 
65 Gordon (1977 och 1979) 
66 (ibid.) 
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anses som mindre lyckad i konflikthanteringssammanhang vilket butikschefen håller med om 

då utvägen i hans fall blir uppsägning av anställd. Ingen av butikscheferna nämner något som 

kan liknas med metoden ”jag vinner, du förlorar” som kan användas av personer i en 

maktposition67. Enligt Maltén (1998) löses en konflikt genom att parterna genom diskussion 

kommer fram till en lösning som gynnar båda, det är detta butikscheferna eftersträvar när de 

genomför samtalen med de inblandade parterna i en konfliktsituation. Respondenterna menar 

att för att lösa en konflikt så får man kompromissa för att göra parterna till största mån nöjda, 

vilket även metoden ”ingen förlorar, båda vinner” innebär. Hanterar butikschefer konflikter på 

ett sätt som får de inblandade parterna nöjda så kan det leda till positiva resultat och alla blir 

påminda om att konflikter inte är farliga att hantera68. Respondent nummer ett menar att 

konflikter kan vara stärkande för arbetsgruppen, precis som Maltén (1998) menar.  

 
Används Bolman och Deals arbetssätt? 

Respondent nummer två menar att det är bra att låta de anställda få testa sina egna idéer och 

lära av sina misstag, detta kan liknas med arbetssättet ”gjuta olja på vågorna” som Bolman och 

Deal (2005) skriver om. Detta arbetssätt innebär att man förnekar konflikter eller kringgår 

dem69. Respondent nummer två ignorerar dem istället och låter de anställda få lära av sig 

själva, Bolman och Deal (2005) menar att en konflikt kan dö av sig självt med denna metod, 

men den kan även eskalera ytterligare. Respondent nummet ett menar att det aldrig har 

uppkommit en konflikt mellan anställda som de behövt hjälp att reda ut, detta kan då mycket 

väl vara en konflikt som löst med hjälp av arbetssättet ”gjuta olja på vågorna”. Detta arbetssätt 

innebär också att man anser att konflikter är något man bör undvika70 och därmed, kanske inte 

berättar för sin chef. Samtliga tre butikschefer arbetar kontinuerligt med att förebygga att 

konflikter ska uppstå, genom regelbundna möten och utvecklingssamtal. Enligt Bolman och 

Deal (2005) är det viktigt att lyssna, kommunicera och skapa gemensamma mål för att undvika 

att konflikter ska uppstå, precis så som butikscheferna arbetar.  

 

Hur används Jirbys konflikthanteringsteori? 

Alla tre butikscheferna arbetar mycket med att prata med sin personal, Jirby (1992) menar att 

detta är viktigt och att man även ska fråga om det är något de anställda vill berätta för dem. 

                                                 
67 Maltén (1998) 
68 (Ibid.) 
69 Bolman, Deal (2005) 
70 (Ibid.) 
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Jirby (1992) menar att för att gå vidare med en konflikt är det viktigt att chefen samordnar ett 

längre samtal där de oense parterna får tid att diskutera konflikten. Detta arbetssätt använder 

sig samtliga butikschefer av. Respondent nummer tre däremot menar att han/hon alltid frågar 

andra människor på arbetsplatsen om konflikten för att få mer information än den information 

parterna delgivit. Precis på det sätt som Jirby menar att en chef ska agera i en 

konfliktsituation71. De övriga två respondenterna söker ingen övrig information än den som de 

oeniga parterna delgivigt. Jirby (1992) menar att som chef är man inte skyldig att lösa alla 

konflikter som uppstår på egen hand utan om en konflikt blir så långdragen eller svårlöst att en 

ensam chef inte klarar av att reda ut situationen bör man ta hjälp av utomstående. Samtliga 

chefer menar att de har någonstans att vända sig i konfliktsituationer, vilket kan vara skönt för 

en ensamt ansvarig vid en konfliktsituation. 

                                                 
71 Jirby (1992) 
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6 Slutsats 
Syftet med denna rapport var att beskriva hur butikschefer hanterar konflikter på sin 

arbetsplats, att få en förståelse för hur man hanterar konflikter, undviker dem samt går vidare 

med dem. För att få svar på detta syfte har tre butikschefer som arbetar i olika 

organisationsformer intervjuats.  

 

Slutsatsen som kan dras är att de tre butikscheferna som deltagit i denna undersökning arbetar 

alla på ett likvärdigt sätt. Samtliga arbetar ständigt med att undvika konflikter genom 

utvecklingssamtal och möten med de anställda. En annan slutsats som dragit är att man kan 

inte undvika konflikter, hur ofta man än har möten så uppstår de alltid. När en konflikt väl 

uppstått så har de liknande lösningar på problemet, cheferna samlar de oeniga parterna och 

försöker tillsammans reda ut de bekymmer som uppstått genom samtal. Detta har även visats 

sig vara en bra metod72.  Skillnaderna företagsformerna emellan är att den kedjestyrda 

butikschefen har stöd i den egna organisationen och nämner aldrig Svensk Handel, medans de 

övriga två gärna söker stöd hos denna organisation. En annan tydlig skillnad som framkom 

under undersökningen var att butikschefen för den frivilliga fackhandelskedjan samt 

butikschefen för den privatägda butiken försökte se konfliktlösningar ur ett 

företagsperspektiv. De ville företagets bästa i alla situationer, om så en anställd skulle bli 

avskedad medans butikschefen i det kedjestyrda företaget inte nämnde något om 

företagssynpunkt. Då den kedjestyrda butikschefen är anställd av företaget och de övriga två 

har satsat egna pengar i verksamheten är utfallet inte är helt oväntat. 

 

Svaren går dock inte att generalisera då det endast finns tre uppgiftslämnare och endast en i 

var kategori. För att kunna generalisera resultaten bör fler butikschefer intervjuats, detta har 

inte genomförts på grund av tidsbrist. 

 

Fortsatt forskning 

För att få mer generella svar om butikschefer som satsat egna pengar i verksamheten ser ur en 

mer företagsinriktad synvinkel vid konflikthantering behövs troligtvis fler uppgiftslämnare. 

                                                 
72 Jirby (1992), Maltén (1998), Gordon (1977 och 1979), Vene (2007) 
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Utfallet i denna undersökning ger ändå en tydlig vink av hur resultatet på en djupare 

undersökning av denna fråga skulle bli. 

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle vara att undersöka om det är skillnad i 

konflikthanteringen mellan kvinnliga och manliga chefer.  
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Bilaga 1, Intervjuunderlag 

1. Vad är en konflikt för dig? 

2. Hur ofta uppstår konflikter på er arbetsplats? (uppskatta) 

3. Vad är din roll som chef i konfliktsituationer mellan anställda? 

4. Hur går du tillväga när du hanterar konflikter? Hur mycket situationsanpassning är det? 

Från det att du märker att något är på tok till det att parterna är nöjda. 

5. Hur går du tillväga om det uppstår en konflikt mellan två anställda? 

6. Hur ber de anställda om hjälp konflikter dem emellan, brukar de vara öppna och be om hjälp 

eller försöka dölja att en konflikt uppstått, vad gör du om de berättar/inte berättar? 

7. Vad tror du dina anställda anser om dina konflikthanteringskunskaper? 

8. Har du någon konflikthanterings utbildning? Viste du att det finns? 

Vad för utbildning? Internt? Externt? 

9. Har du någon gång tvingats förflytta någon anställd till följd av en konflikt? 

10. Vad är de allvarligaste följderna en konflikt på er arbetsplats fått? (sjukskrivningar, 

uppsägningar, omplaceringar, mm) 

11. Har du någon gång sökt stöd externt för att kunna hantera en konflikt? Var? 

12. Hur ser ert organisationsschema ut? Har du hjälp ”uppifrån” i detta arbete? 

13. Hur arbetar du för att undvika konflikter? 

14. Hur får man som butikschef stopp på en eskalerande konflikt? 

15. Vilken egenskap tror du är viktigast hos en chef när man hanterar konflikter? 

16. Vad tror Du är effektivast; dölja konflikter eller att öppet diskutera dem? Varför? 

17. Som chef är det viktigt att lyssna på båda parter och hålla en neutral roll när det uppstår 

konflikter, vad är svårast med detta tycker du? Och håller du med i detta påstående, varför, 

varför inte? 

18. Vilket tycker du är det ultimata sättet att hantera en konflikt och hur skiljer det sig från 

praktiken? 



 

 

Bilaga 2, Information om organisationen Svensk Handel 
Informationen i denna bilaga är hämtad från organisationen Svensk Handels  

hemsida, svenskhandel.se 

 

Svensk Handel är en organisation som företräder företag inom parti– och detaljhandeln. De arbetar 

med näringspolitik och arbetsgivarfrågor. De informerar politiker, massmedier och myndigheter 

om handelns utmaningar och premisser. ”Vi arbetar långsiktigt för att förbättra och förenkla regler 

och förutsättningar och skapa ett bättre företagsklimat för både etablerade handelsaktörer och 

nyetablerade företag.”73 Svensk Handel erbjuder sina medlemmar arbetsrättslig och affärsjuridisk 

service. ”Som medlem i Svensk Handel får du tillgång till all viktig information som berör dig som 

arbetsgivare. Du informeras löpande om förändringar i lagar, avtal och förordningar. Svensk 

Handel har arbetsrättsjurister på flera orter runt om i landet. Som medlem får du därmed tillgång 

till förstklassig service oavsett var i landet du befinner dig.74”  

                                                 
73 Svenskhandel.se 
74 (Ibid.) 


