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Sammanfattning 
En stor del av livet spenderas på arbetsplatsen, därför är det viktigt att arbetsmiljön på 

arbetsplatsen är bra. Konflikter anses vara något negativt och kan leda till stress och frånvaro, 

men det är de olösta konflikterna som är problemet. Chefen är den som ska vara förebilden på 

arbetsplatsen och ansvarar för hur arbetsplatsen fungerar. Många chefer tycker att konflikter 

är besvärande och anser sig inte vara tillräckligt kunniga att hantera konflikten. 

 

Den problemformulering som har satts upp för uppsatsen är: Hur arbetar butikschefer med 

konflikter och konflikthantering? Syftet är att beskriva hur butikschefer arbetar med konflikter 

och konflikthantering. Vi intervjuade fem butikschefer i butiker med fler än fyra anställda.  

 

Flertalet av de besökta butikerna arbetar inte med konflikthantering från någon teoretisk 

modell utan använder sig framför allt av sina erfarenheter från butikschefsyrket. De har gått 

olika ledarskapsutbildningar där konflikter varit en del av utbildningen. Att konflikter inte 

uppmärksammas mer i utbildningarna tror vi kan återspeglas i hur butikscheferna ser på 

konflikter. De flesta butikschefer säger att det inte finns konflikter i butiken, det är bara de 

större butikerna som medger att de har konflikter, dessa har även handlingsplaner för hur 

konflikter ska lösas. 

 

Att arbeta med att vara öppen, tydlig och visa respekt för varandra angav butikscheferna som 

faktorer för att förebygga och minska konflikter. Flera av butikerna har få anställda vilket 

butikscheferna ansåg vara en bidragande faktor till att det nästan inte fanns några konflikter i 

butikerna då de får en familjär känsla och kan prata om allt med alla på arbetsplatsen. De 

flesta butikscheferna sa att det var allas ansvar att lösa konflikter på arbetsplatsen och arbeta 

för en bra arbetsmiljö. Det gäller även att stötta den utsatta parten i konflikten genom bland 

annat uppmuntran.  

 

De flesta butikschefer var överens om att konflikter inte medför någonting positivt till 

arbetsplatsen utan bara skapar dålig stämning och högre frånvaro, men några butikschefer 

ansåg att en konflikt kan skapa stabilitet samt att vetskapen om att ha lyckats gå igenom en 

konflikt är positiva effekter av en konflikt. Egenskaper som framkom som positiva hos en 

chef vid konflikter var att se konflikten, våga ta tag i den, se de inblandade samt att veta när 

 det är dags att be om hjälp.
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1 Inledning  

Denna uppsats behandlar ämnet konflikthantering och utgår från butikschefens perspektiv. 

Detta första kapitel tar upp bakgrund och problemställning till problemformuleringen, syftet 

med uppsatsen, perspektiv och avgränsningar samt undersökningen. Sist i kapitlet finns 

uppsatsens disposition för att underlätta för läsaren. 

1.1 Bakgrund och problemställning 

En stor del av sina liv vistas människor på sin arbetsplats där de arbetar tillsammans med 

andra människor. Dessa människor är våra arbetskamrater och kan vara människor vi enbart 

kommer i kontakt med på jobbet, det vill säga, vi har ingen kontakt i privatlivet. 

Arbetsrelationer som bildas är viktiga men kan även skapa bekymmer och missnöje när 

konflikter uppstår.1 Vi tror att alla människor råkar ut för konflikter någon gång i livet, både 

privat och på arbetsplatsen. 

 

Konflikter anses i vår kultur ofta vara något negativt och något som helst ska undvikas. Det är 

viktigt att få bort den negativa klang som ordet har, då det är de olösta konflikterna som är 

bekymret och inte själva konflikten. Problemet ligger alltså inte i konflikten, utan hur den 

hanteras.2 En konflikt som blir löst kan vara energigivande, skapa en kreativ miljö och öka 

kontakten mellan medarbetarna och mellan medarbetare och chefer. Om konflikten pågår utan 

att något görs kan det skapa spänningar hos medarbetarna. Olösta konflikter kan leda till 

stress för både individen och arbetsgruppen. Stress är inte farligt, men om stressen inte löses 

upp blir den negativ och detta kan bland annat leda till psykosomatiska sjukdomar och 

sjukskrivningar.3 

 

I större organisationer har ledningen ofta både tid och resurser att ta tag i konflikthanteringen 

och kan företaget inte lösa problemen själva finns det andra företag som specialiserat sig på 

att hjälpa företagen att arbeta med konflikthanteringen.  Konflikter och konflikthantering 

uppmärksammas mest i skolor och större organisationer, men vi tror att det är lika viktigt för 

butikschefen i en butik att kunna agera i konfliktfrågor trots att det inte finns samma resurser 

att agera som i de större företagen och organisationerna.  

                                                 
1 Edelmann, R. J. 2000 s. 1 
2 Ahrenfelt, B. 1996 s. 36-37 
3Ibid s. 22 
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Många chefer har inga formella kunskaper när det gäller hur arbetsgrupper fungerar och 

vilken betydelse chefen har som föredöme och ledare.4 Chefen ska vara en förebild på 

arbetsplatsen och vara den som sätter gränser och det är även chefen som ansvarar för om 

arbetsplatsen fungerar bra eller är fylld av kriser och konflikter. Många av dagens chefer anser 

att konflikter på arbetsplatsen är jobbigt och de anser att de kanske inte är tillräckligt kunniga 

för att ta hand om det. Dessutom finns det många gånger varken tid eller pengar att gå på 

utbildningar eller seminarier.5   

 

För butikschefer är det viktigt att ha en fungerande arbetsplats och att medarbetarna mår bra 

så att de på bästa sätt kan utföra sina arbetsuppgifter. Det är viktigt för butikschefen att ha 

kännedom om hur konflikter kan förebyggas och hanteras, hur tydliga mål i 

konflikthanteringsprocessen sätts upp, samt hur butikschefen och de berörda kan gå vidare 

under tiden och efter att konflikten har lösts. 

 

 
 Figur 1. Ett förslag till hur butikschefen kan gå tillväga vid konflikthanteringar.6 

1.2 Problemformulering 

Hur arbetar butikschefer med konflikter och konflikthantering? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att beskriva hur butikschefer arbetar med konflikter och 

konflikthantering.  

                                                 
4 Så blir du en bättre ledare i butik. 2005 s. 70-71 
5 Ibid s. 73 
6 Ibid s. 71 

Skapa sig en bild av konflikten 

Vad är orsakerna till konflikten? 

Samtal med de berörda 

Sätt upp realistiska mål 
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1.4 Perspektiv och avgränsningar 

Vi kommer undersöka hur butikschefer agerar vid konflikter och en avgränsning som görs är 

att butiken måste ha fler än fyra anställda. Detta då vi i uppsatsen kommer att fokusera på 

konflikter mellan medarbetare och då är det en förutsättning att det finns anställda i butiken.  

1.5 Undersökningen 

Undersökningen genomförs med hjälp av öppna individuella intervjuer med olika 

butikschefer för att på så sätt få information om hur de arbetar med konflikter och 

konflikthantering. Under kapitel 3 – Metod finns mer utförligt beskrivet vilka 

tillvägagångssätt vi använt oss av.  

1.6 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 – beskrivning av vårt undersökningsområde och varför vi tycker ämnet är värt att 

undersöka. Här finns problemformulering och syftet med uppsatsen.  

Kapitel 2 - beskriver teorin som ligger till grund för vår undersökning och analys.  

Kapitel 3 - beskrivning av de metoder vi använder oss av. 

Kapitel 4 - i empirin kommer vi redogöra för den information vi får av intervjuerna.  

Kapitel 5 - här analyseras teorin med den information vi får genom intervjuer med de olika 

butikscheferna.  

Kapitel 6 - slutsatskapitlet där problemformulering och syfte besvaras.  

Kapitel 7 - diskussion och rekommendationer 

Kapitel 8 - de källor vi använt oss av 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel tar upp den teori vi baserar uppsatsen på och som vi senare i resultatet ska 

jämföra med de svar vi får från butikscheferna. Först redogörs för vad en konflikt är och 

vilka effekter en konflikt kan ge. Därefter beskrivs vad mellanmänskliga konflikter är samt 

olika stadier i en konflikt. Vidare tar vi upp olika konflikthanteringsmodeller och slutligen 

egenskaper hos en bra konfliktlösare. 

2.1 Vad är en konflikt? 

Konflikt kommer från latinets confli´ctus som betyder sammanstötning. Konflikt är en 

motsättning som kräver lösning.7 Konflikt beskrivs även som en krock mellan till exempel 

förväntningar, åsikter, krav, mål och värderingar8  

 

Konflikter på arbetsplatser uppstår vanligen genom att någon upplever att någonting är 

orättvist vid fördelning av resurser, rivalitet och stress. Vid konkurrens om arbetsuppgifter 

och personalomsättningar kan det skapas oenigheter mellan medarbetare och mellan grupper. 

Vid tidpunkter som kännetecknas av osäkerhet till exempel vid en omorganisation eller 

neddragningar blir det mer vanligt att de anställda uttrycker sitt missnöje. Även 

informationsbrist eller för högt ställda krav kan vara grunden till en konflikt på arbetsplatsen.9   

2.1.1 Effekter av en konflikt 

Arbetsklimatet påverkas ofta av dåligt hanterade konflikter och mycket energi som kunde 

lagts på annat används till att brottas med konflikten och dess psykologiska och praktiska 

konsekvenser. Ledarskapet undermineras om ledaren inte tar ansvar och hanterar konflikten 

som individerna inte kan hantera på egen hand vilket kan få konsekvenser för hela 

arbetsplatsen en lång tid efter konfliktens slut.10 Konflikter kan medverka till att både stärka 

och ruinera ett bra arbetsklimat, detta beror på hur de inblandade hanterar situationen. 

Negativa effekter av en konflikt är till exempel destruktiva känslor, stress, försämrad 

kommunikation och ett sätt att agera som skapar vinnare och förlorare.11 Det finns inte bara 

negativa effekter av konflikter utan även positiva, som dock inte är lika väldokumenterade. 

Dessa positiva effekter kommer då konflikten är begränsad och kontrollerad samt blir löst på 
                                                 
7 www.ne.se 
8 Nilsson, B. & Waldemarsson, A-K. 2005 s. 109 
9 Nilsson, B. 2005 s.162 
10 Jordan, T. 2007 s. 7 
11 Nilsson, B. & Waldemarsson, A-K. 2005 s. 111 
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ett bra sätt och visar sig i att relationer stärks, individer får större tillit och ökad självkänsla. 

Andra positiva effekter är att konflikter som hanteras effektivt skapar kreativitet och 

produktivitet.12 

2.2 Olika konflikter 

Det finns olika sorters konflikter, det går att se skillnader mellan till exempel struktur- och 

personkonflikter. Strukturkonflikter handlar om organisationen, dess arbets- och 

statusfördelning och regler medan personkonflikter handlar om rättigheter, skyldigheter, makt 

och påverkan mellan människor.13 I vår uppsats har vi valt att fokusera på personkonflikter 

och därför berör vi detta ämne mer utförligt under nästkommande rubrik. 

2.2.1 Mellanmänskliga konflikter 

Konflikter mellan individer kallas mellanmänskliga konflikter. Människor har fyra 

psykologiska basbehov, behov av att bli uppskattad och betraktad som en individ, ha kontroll, 

ha god självkänsla och att vara konsekvent.14 

  

Det första behovet bygger på att människor vill bli sedda och uppskattade av andra för vad de 

gör. Utan uppskattning kan det resultera i missnöje då de känner sig sårade. Det andra behovet 

bygger på att alla människor vill ha kontroll, vissa mer och vissa mindre. Osäkra människor 

vill ha mer kontroll än vad säkra människor behöver. Det tredje behovet bygger på att det är 

viktigt att ha bra självförtroende. Med ett bra självförtroende kan de flesta situationer lösas. 

Det fjärde behovet handlar om att vara konsekvent. Det kan vara svårt för en person att ändra 

och erkänna att hon/han hade fel när denne bestämt sig för en sak. Sambandet mellan behovet 

att vara konsekvent och ha rätt gör att ”behålla ansiktet” blir en viktig faktor i de flesta 

konflikter.15 

 

Om dessa behov kränks reagerar människor på olika sätt, de hämnas, dominerar andra, 

isolerar sig eller samarbetar. Många kan känna sig bra när de ger igen, men hämnd är aldrig 

bra och kan leda till större konflikter i framtiden. Andra kan känna ett behov av att vara 

hänsynslösa och vara översittare när deras behov blir kränkta. I ett fåtal situationer kan 

                                                 
12 Edelmann, R. J. 2000 s. 4 - 5 
13Nilsson, B. & Waldemarsson, A-K. 2005 s. 111 
14 Pickering, P. 2002 s. 14 
15 Ibid s. 14-15 
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dominans vara bra, men i slutändan skapar reaktionen fler problem i framtiden då det ofta blir 

mycket påfrestande. 16  

 

Isolering är en vanlig reaktion när människor inte står på sig utan bara accepterar situationen.  

Är situationen accepterad och personen har gått vidare är det bra, men om man irriterar sig på 

det inombords är det inte accepterat utan bara förträngt. Långsiktigt är detta inte bra – när det 

brister blir reaktionen starkare än vad den hade blivit vid acceptans. Det sista alternativet är 

det bästa alternativet, men kan också vara svårast och det är att ta upp frågan med en gång. 

Nästan hälften av alla personer som blir medvetna om att de upplevs som störande ändrar sitt 

beteende när de blir medvetna om det. Det är viktigt att individen tar ansvar och tar upp de 

viktiga frågorna klart och tydligt.17 

 

Det finns olika sorter mellanmänskliga konflikter. I många fall har människor fel när de tror 

sig veta den exakta orsaken till en konflikt. Detta eftersom när de är beredda att ta upp 

konflikten är den nästan bortglömd eller består av ganska oväsentliga frågor. Ofta minns de 

inte vad den ursprungliga orsaken till konflikten var. Det kan handla om allt från sakliga 

konflikter till personkonflikter eller kommunikationsproblem.18 

2.3 Konfliktfaser 

En konflikt består av olika faser, och varje fas har sin egen karaktär. Därför kräver dessa olika 

metoder för att hantera dem. Det finns tre typer av faser, ju mer konflikten trappas upp desto 

mer självmedveten blir individen och maktbegäret ökar.19 

2.3.1 Konfliktfas 1 – vardagliga bekymmer 

Denna konflikt är den minst allvarliga och genom samarbete löses denna fas på bästa sätt.20 

Denna del av konflikten har låg intensitet och består för det mesta av vardagliga irritationer. 

Många använder sig av samarbetsstrategier, vilket är ett bra om det görs medvetet då det blir 

effektivare än om det används omedvetet. Viktigt är att se till att irritationerna inte får växa 

till större problem. Ett annat sätt att lösa problemen i fasen är genom brainstorming. I denna 

fas är människan den kritiska variabeln eftersom människor har olika personligheter, mål, 

värderingar och individuella behov. Det finns några överlevnadsstrategier för den första 
                                                 
16 Pickering, P. 2002 s. 15 
17 Ibid s. 15-16 
18 Ibid s. 16 
19 Ibid s. 19 
20 Ibid s. 19  
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konfliktfasen. Det första kan vara att bestämma sig för undvikande om det varken finns tid 

eller motivation att ändra någon annans egenheter eller hålla tyst om en fråga istället för att 

starta en livlig diskussion. 21 

2.3.2 Konfliktfas 2 – vinna/förlora 

Denna konfliktfas är lite svårare att lösa då det finns konkurrens i fasen – vinna eller förlora. 

Här är folk måna om att försvara sig och det generaliseras genom användandet av ord såsom: 

dem, alla tycker, alltid och aldrig. Det är en mer komplicerad fas än föregående och går inte 

att lösas med hjälp av samarbetsstrategier, därför måste ledningsstrategier användas. Det finns 

flera sätt att använda sig av dessa strategier, dels bör det skapas en lugn miljö där alla kan 

känna sig trygga. Detta kan göras genom att göra miljön informell, välja neutral miljö och 

använda sig av en agenda. Ledningen bör ha kontroll, sätta tonläget och bjuda på sig själv.22 

 

Vidare är det viktigt att vara hård mot fakta och mjuk mot människor. Ta sig tid att utreda 

olika detaljer och klargöra vem som är ”dem” eller om ”alla tycker” verkligen är riktiga 

påståenden. Dessutom bör det redogöras för de inblandade att det är viktigt med delat ansvar 

och det bör inte strävas efter en kompromiss utan istället kan parterna försöka hitta 

gemensamma intressen. Att i lugn och ro försöka komma överens om en grund som alla parter 

kan acceptera är att föredra.  Slutligen bör de berörda parterna sitta bredvid varandra vid 

samtal om konflikten. Detta är viktiga ledningsstrategier att ta fasta vid för att inte konflikten 

och problemen ska förstoras.23 

2.3.3 Konfliktfas 3 – öppen konflikt 

Den tredje fasen är öppen konflikt. Det är inte längre av intresse att försöka lösa konflikten, 

här handlar det inte om att vinna utan att såra. Här krävs det klara företagsmål och en tydlig 

inriktning för att gå som segrare ur konflikten. En bra konflikthanterare delegerar olika 

uppgifter och styr förloppet genom att uppmuntra olika individers skickligheter.24 

 

Det finns tre strategier för att lösa en konflikt i denna fas. Dessa tre är förmedling, medling 

och förpliktning. Förmedling går ut på att parterna sitter mittemot varandra och arbetar sig 

igenom konflikten med någon utomstående närvarande. Detta skapar troligtvis inte harmoni, 

                                                 
21 Pickering, P. 2002 s. 20 
22 Ibid s. 22 
23 Ibid s. 22-23 
24 Ibid s. 23 
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med lösningar på problemet tas fram. Vid en medling får båda sidor presentera sitt fall för 

”medlingsgruppen” som leder diskussionen och arbetar fram en lösning som kan accepteras 

av alla. När det gäller förpliktning presenterar de inblandade sin sida och ”medlingsgruppen” 

väljer den ena, detta innebär att mycket kan gå förlorat, men det kan leda till ett slut på en svår 

konflikt. Alla berörda måste acceptera lösningarna från ”medlingsgruppen”.25 

2.4 Konflikthanteringsmodeller 

Det finns många olika sätt att lösa konflikter på, här visar vi på tre olika sätt enligt tre olika 

författare – Pickering, Ekstam och Jordan. 

2.4.1 Konflikthantering enligt Pickering 

Författaren har delat upp konflikthantering i fem olika modeller då ingen av modellerna kan 

fungera i alla situationer. Modellerna ska öka förståelsen för konflikter och chefens 

agerande.26 

Högt   
 Tillmötesgående  Samarbete 
Intresse  
 
för  
  Undvikande   Dominans 
andra 
 
Lågt  Intresse för jaget       Högt  

 

Figur 2: Fem konfliktmodeller att använda vid olika tillfällen.27 

 

Samarbetsmodellen bygger på att alla ska acceptera resultatet, den består av problemlösning 

och är effektiv vid invecklade frågor.28  

 

Tillmötesgåendemodellen används för att få en individ att må bättre. Genom att vara 

tillmötesgående minskar skillnaderna mellan parterna och en gemensam grund kan hittas. 

Styrkor med modellen är att den bygger upp självförtroendet och tilliten till andra. 29  

 

                                                 
25 Pickering, P. 2002 s.24 
26 Ibid s. 27-31. 
27 Ibid s. 27. 
28 Ibid s. 27-28. 
29 Ibid s. 28-29. 

    Kompromiss 
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Dominansmodellen lägger tyngdpunkten på individen själv och inte hos andra. Modellen är 

bra då en snabb problemlösning är önskemålet eller om det är en oviktig fråga.30  

 

Vid användning av undvikandemodellen agerar individerna passivt och låter andra anstränga 

sig och göra jobbet. Modellen är bra om det finns mycket tid, i huvudsak är det osäkra 

människor som använder modellen då de känner behov av tid för att undersöka situationen.31 

 

Kompromissmodellen är en medelväg och fungerar bäst vid komplicerade frågor. Då båda 

sidor är beredda att hitta en medelväg är modellen bra eftersom kompromissen innebär att de 

inblandade ger upp något för att kunna ta ett beslut om en lösning på problemet.32 

2.4.2 Konflikthantering enligt Ekstam 

Denna författare har delat upp konflikthantering i tre olika faser som beskrivs nedan. 

 

I första fasen ska ledaren klargöra att konflikten ska utredas och hur den ska bearbetas. 

Därefter ska ledaren i den andra fasen samla in material för att kunna analysera konflikten. 

Vidare bedömer ledaren om det är möjligt att på ett konstruktivt sätt bearbeta konflikten med 

gruppen. Intervjuer med de inblandade görs för att kunna se hur stor konflikten är. Ledaren 

kan använda frågelistan från intervjuerna som disposition för att få en överblick över det 

sagda på intervjuerna. När insamlingen av underlag är färdig ska samtal ske, det är ledaren 

som har rollen som medlare. Vidare berättas om hur fortsättningen ska se ut, vilka 

uppföljningar som ska göras och att det är medarbetarna som ska genomföra åtgärderna och 

att ledaren ska stötta dem. Sist görs en uppföljning för att se hur åtgärdsarbetet har gått 

tillväga.33 

2.4.3 Medling som konflikthanteringsmetod 

Medling är en metod för att lösa eller hantera konflikter och bygger på att en opartisk person 

hjälper de inblandade i konflikten att prata om den på ett konstruktivt sätt. De inblandade är 

experter på sin konflikt och inte medlaren, vilket gör att medlaren kan hjälpa parterna att 

                                                 
30 Pickering, P. 2002 s. 29 
31 Ibid s. 29-30 
32 Ibid s. 30-31 
33 Ekstam, K. 2000 s. 131-141 
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samtala på ett problemlösande sätt. Medlingen ska vara frivillig och samtalet bör ske på en 

neutral plats.34  

När samtalet hålls bör medlaren vara trygg i situationen och berätta varför samtalet genomförs 

så att parterna får en chans att ändra missvisande uppgifter. Medlaren ska beskriva vilken roll 

denne har och beslut om när samtalet ska avslutas bör fattas. Då parterna berättar sin syn på 

konflikten är det viktigt att den andre lyssnar på hur den som berättar upplever konflikten. När 

båda parter beskrivit hur de upplever konflikten görs en sammanfattning av de viktigaste 

punkterna utav medlaren.35 

 

Efter berättelserna ska medlaren bestämma om det finns behov att gå vidare och undersöka 

sakförhållandena i konflikten. Medlaren bör se till att parterna pratar till varandra och inte 

genom medlaren samt stödja parterna att identifiera vad som är viktigt för dem. Vid 

problemlösningen är det viktigt att skilja på problemet och parterna så inte någon ser den 

andre parten som problemet. Medlaren kan dela upp konflikten i mindre delar som kan vara 

enklare att lösa, detta kan ske genom brainstorming.36 

 

En överenskommelse om vem som ska göra vad och vad som sker om någon bryter mot 

överenskommelsen ska göras. Här kan även tas upp om och när en uppföljning av resultatet 

ska ske. Medlaren sammanfattar vad samtalet har lett fram till och läser upp för de inblandade 

för att se om de håller med.37 

2.5 Egenskaper hos en god konfliktlösare 

Det finns fyra egenskaper som en ledare måste utveckla om denne vill få ett godkännande som 

medlare och konfliktlösare av sina medarbetare.38 Dessa redovisas under följande rubriker. 

2.5.1 Förmågan att se konflikten 

Vissa ledare tror att så länge de inte ser konflikten så existerar den inte. En av orsakerna till 

att ledaren inte ser den eller vill undvika att se är att denne inte bryr sig då hon/han inte 

känner intresse för människor, detta kännetecknar en olämplig ledare. Det kan även vara så att 

ledaren inte är tillräcklig vaken. En lösning kan vara att ta hjälp av medarbetarna, men då 

krävs det att parterna litar på varandra. För att öka den tillit som krävs finns det anledning till 
                                                 
34 Jordan, T. 2007 s 56-60 
35 Jordan, T. 2007 s. 60-61 
36 Ibid s. 61-62 
37 Ibid s. 62 
38 Ekstam, K, 2000 s. 157 



Examensarbete BCP Vt. 08  Torsten Lidborg 871122 
Alingsås grupp 1  Anna Ljungdahl 800710 

14 
 

att fråga sina medarbetare hur de uppfattar mitt sätt att tag i konflikter och om det börjar 

uppstå eller redan existerar en konflikt i gruppen.39 

2.5.2 Förmågan att våga ta tag i konflikten 

Ofta ser ledaren konflikten utan att våga ta tag i den och väntar för att se vad som händer, med 

förhoppningen om att konflikten ska avta, bara för att ledaren känner obehag av att ta tag i 

situationen. Detta medför att konflikten får fortsätta växa och blir så stark att när ledaren väl 

tar tag i konflikten har människor fått lida och konflikten blivit större och mer svårlöst än från 

början. Människor mår bättre när ledaren agerar i en konfliktsituation istället för att sticka 

huvudet i sanden och detta faktum gör att det är mycket viktigt att ledaren vågar hantera fakta 

på ett rakt och tydligt sätt. Hanteras inte fakta på detta sätt kan det bli svårt för ledaren att 

genomföra behövliga åtgärder.40 

2.5.3 Förmågan att hantera och inte lösa 

Det är inte alltid ledaren som måste lösa konflikterna, har medarbetarna personliga konflikter 

är det bättre att de löser det själva. Men ledaren ska erbjuda stöd till medarbetarna om de 

behöver det. Stödet kan bestå i att lyssna på medarbetarna för att få en inblick i hur 

situationen ser ut och baserat på detta berätta hur situationen kan hanteras. Att uppmana och 

uppmuntra de inblandade att samtala med varandra är ledarens roll och förhoppningsvis löser 

de situationen själva.  Görs inte detta ska ledaren gå in i medlarrollen. Det finns saker att 

tänka på när detta görs. För det första ska de som ligger bakom problemet få göra den största 

ansträngningen, för det andra ska hjälpen anpassas efter hur mycket de inblandade anstränger 

sig, ledarens uppgift är att fungera som katalysator. Till sist ska ledaren hjälpa de inblandade 

att få balans mellan känslor och förnuft. Det är även viktigt att visa vem det är som är chef, 

både för sig själv och för medarbetarna.41 

2.5.4 Förmåga att våga lämna ifrån sig 

På många arbetsplatser finns det konflikter som chefen inte kan lösa själv utan behöver hjälp 

från utomstående. Ofta tar inte chefer hjälp från utomstående då de anser att det är ett 

svaghetstecken för chefsrollen att inte kunna reda ut problemen de är medvetna om. De 

känner sig som sämre chefer om de får hjälp, men det är tvärtom. Kan ledaren behärska 

situationen och se att hjälp behövs från någon utomstående visar det på att ledaren är mogen 

                                                 
39Ekstam, K, 2000 s. 157 
40 Ibid s. 157-158 
41 Ibid s. 158-159 
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och klok. Det finns flera saker att tänka på som hjälper ledaren att få svar på när hjälp utifrån 

behövs, till exempel när ledaren känner att denne tappar taget och inte vet hur problemet ska 

behandlas. Andra tecken på att hjälp utifrån kan vara behövligt är att ledaren känner sig 

obekväm i situationen och att medarbetarna börjar ifrågasätta dig som ledare. Att ta hjälp av 

utomstående betyder inte att ledaren släpper taget om situationen då man som ledare 

fortfarande bär ansvaret för de inblandade.42  

2.6   Att tänka på vid konflikthantering 

Avslutningsvis finns det tre saker som bör finnas i minnet vid konflikthantering. För det 

första, att ta tag i konflikter tidigt. Människor mår nog bättre av att lyfta fram konflikten 

istället för att agera passivt och blunda för den. Om konflikten får pågå kan den växa sig 

starkare och innebära större skada än vad den hade gjort från början.  Konflikten bör tas om 

hand för att olust och obehag inte ska sprida sig. För det andra, att söka hjälp. Det bästa att 

göra vid en konflikt är att agera själv men klarar personen inte av detta ska hjälp sökas, klarar 

personen inte heller detta så ska hon/han ta upp situationen med chefen. Vanligtvis söks hjälp 

för sent och det är mycket ovanligt att någon inblandad söker hjälp för tidigt. För det tredje är 

det bra att tänka på att förebygga uppkomst av destruktiva konflikter: Genom en bra 

psykosocial miljö kan konflikter förebyggas. Detta ansvar är gemensamt för alla inom denna 

miljö.43 

 

                                                 
42 Ekstam, K, 2000 s. 159-160 
43 Ibid s. 54 
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3 Metod 

Kapitlet har som uppgift att beskriva de val vi gjort i samband med vår undersökning. 

3.1 Utveckling av problemställning 

Vi var intresserade av att ta reda på mer om konflikthantering i butik för att se hur 

butikscheferna agerar, både förebyggande och när konflikten är ett faktum. Vi utgick från en 

fråga som vi sedan diskuterade och skrev om för att konkretisera problemställningen. Alla 

problemställningar måste utformas så de kan undersökas empiriskt. Problemställningen måste 

konkretiseras – den måste gå från en teoretisk nivå till en operativ nivå. Arbetet med att 

konkretisera problemställningen är ofta den fas som tar längst tid i undersökningen.44  

 

Efter beslut om problemformuleringen gjordes avgränsningar, vilket är nödvändigt för att en 

empirisk undersökning ska gå att genomföra. I avgränsningen bestäms vad som ska 

undersökas samt vad som inte kommer att undersökas. Dessa avgränsningar kan göras explicit 

(medvetet) eller implicit (omedvetet).45 Vi har valt att enbart titta på detaljhandeln där 

butikerna med fler än fyra anställda. Det finns olika sorters konflikter, vi har valt att 

undersöka hur butikscheferna agerar i mellanmänskliga konflikter, det vill säga konflikter 

mellan de anställda. De val vi har gjort har varit medvetna och med andra ord explicita. 

 

Problemformuleringen avgör vilket undersökningsupplägg som bör användas samt vilken 

metod som är lämpligast att använda för att samla in data. Olika problemformuleringar passar 

för olika upplägg och metoder och det är viktigt att veta om problemformuleringen är oklar 

eller klar, förklarande eller beskrivande samt om vi vill generalisera eller inte.46 Vår 

problemformulering är klar då det finns teorier och modeller att tillämpa vid lösning av 

problemformuleringen och uppsatsen är beskrivande. 

3.2 Val av undersökningsutformning 

Efter att problemformuleringen har konkretiserats ska lämplig undersökningsutformning 

väljas, här kan hänsyn tas till två saker: går studien på bredden eller djupet (extensiv eller 

intensiv undersökning) och är den beskrivande eller förklarande. I en extensiv undersökning 

undersöks ett stort antal enheter, till exempel stora opinionsmätningar medan en intensiv 
                                                 
44 Jacobsen, D I.  2002 s. 65 
45 Ibid s. 66 
46Ibid  s. 70 
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undersökning går på djupet med några få enheter.47 Vår studie är intensiv då vi går på djupet 

med några få enheter för att få en bild av hur de utvalda butikscheferna arbetar med 

konflikthantering. Som tidigare nämnts ska studien vara beskrivande. 

3.3 Val av undersökningsmetod 

Det finns två olika vägar att gå när det gäller att samla in information, detta bör styras av 

problemformuleringen.48 De olika vägarna är kvalitativ och kvantitativ metod. Här ligger 

skillnaden i hur öppen forskaren är. Kvalitativa metoder är mer öppna än kvantitativa 

metoder. Kvalitativ data presenteras i ord medan kvantitativ data presenteras i tal eller 

symboler.49 Vi har valt att använda den kvalitativa metoden då den lägger stor vikt vid 

detaljer, nyanser och det unika hos uppgiftslämnaren. I den kvalitativa undersökningsmetoden 

finns inga givna svarsalternativ och därmed kan det sägas att kvalitativa metoder ofta får hög 

intern giltighet.50  

 

Det finns nackdelar med den kvalitativa metoden och det första är att den är resurskrävande. 

Här görs ingående intervjuer som ofta tar lång tid, vilket medför att endast ett fåtal 

respondenter kan intervjuas om resurserna är begränsade. När vi bara kan nå ett fåtal personer 

blir det problem att generalisera eftersom det är svårt att veta om dessa personer är 

representativa för andra. Den andra nackdelen är att det kan vara svårt att tolka informationen 

som samlas in, det kan vara svårt att få en bra överblick i en intervjuutskrift på många sidor. 

Vidare kan kvalitativa insamlingsmetoder ha problem med undersökningseffekten, det vill 

säga att det kan vara undersökningen som skapar resultatet och vi mäter någonting som vi 

själva har skapat.51 

  

Då vi ville gå på djupet med vår undersökning var den kvantitativa metoden inget bra val 

eftersom den kan ge en ytlig bild och det är svårt att gå på djupet. En annan nackdel med 

metoden är att den som utformar frågeformuläret på förhand bestämmer vad som är relevant 

att svara. De givna svarsalternativen kanske inte stämmer överens med vad de utfrågade vill 

svara och metoden har ofta problem med den interna giltigheten.52 

                                                 
47 Jacobsen, D I.  2002  s. 91 - 94 
48 Ibid  s. 56 
49 Ibid  s. 135 
50 Ibid  s. 142 
51 Ibid  s. 143 - 144 
52 Jacobsen, D I.  2002 s. 147 
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3.4 Val av datainsamling 

Vi har valt att intervjua fem butikschefer för att få reda på hur de arbetar med 

konflikthantering. Det finns olika sätt att samla in data och vi har valt att göra individuella, 

öppna intervjuer, vilket är en vanlig datainsamlingsmetod inom den kvalitativa metoden. 

Metoden känns igen genom att intervjuaren och den intervjuade för ett samtal, vanligtvis 

ansikte mot ansikte, men ibland även på telefon. Öppna intervjuer passar bra när relativt få 

enheter undersöks, när intresse för vad den enskilde individen säger finns och när vi är 

intresserade av hur individen tolkar ett speciellt fenomen. Andra metoder för att samla in data 

är genom gruppintervjuer där flera personer intervjuas på samma gång eller genom 

observation där insamlaren observerar människors beteende och inte vad de säger att de gör.53 

 

Våra intervjuer kommer ske ansikte mot ansikte med en butikschef i taget, i deras butiker på 

deras kontor. Vid intervjuer ansikte mot ansikte har personer lättare att prata om känsliga 

ämnen än om intervjun sker över telefon, då det skapas en förtrolig stämning när personerna 

befinner sig på samma plats. Vidare måste bestämmas om intervjun ska vara öppen eller 

strukturerad.54 Vi har skrivit ner några huvudfrågor som vi vill ha svar på och utifrån dessa 

kan vi ställa följdfrågor och diskutera med butikscheferna. Intervjuerna kommer att spelas in 

på band samtidigt som vi gör stödanteckningar för att på så sätt få ut det mesta av intervjun. 

 

Empirin som samlas in ska uppfylla två krav, den måste vara giltig och relevant (valid) samt 

tillförlitlig och trovärdig. Med giltighet och relevans menas att vi mäter det som är sagt att vi 

ska mäta, att det vi mätt uppfattas som relevant samt att det vi mätt hos några få enheter även 

gäller för flera enheter. Med tillförlitlighet och trovärdighet menas att undersökningen måste 

gå att lita på. Vissa säger att undersökningen måste vara gjord på ett trovärdigt sätt som 

väcker tillit. En fundering undersökaren kan ha är om det skulle bli ungefär samma resultat 

om samma undersökning genomfördes en gång till. När det ger samma resultat har 

undersökningen hög tillförlitlighet.55 När det gäller tillförlitlighet och trovärdighet tror vi inte 

att vi skulle få samma resultat om vi genomförde undersökningen en gång till med samma 

butikschefer. Eftersom de redan haft en diskussion med oss tror vi att de kommer fundera mer 

över detta i den dagliga verksamheten och ta upp ämnet konflikthantering mer på 

arbetsplatsen. 

                                                 
53 Ibid s. 159 - 185 
54 Ibid s. 161 - 163 
55 Jacobsen, D I.  2002 s. 21 -22 
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3.5 Val av enhet 

När det gäller den kvalitativa undersökningsmetoden som vi använder oss av går det inte att 

undersöka särskilt många personer, det tar för mycket tid och blir för omfattande när analysen 

ska göras. Här måste ett urval göras för att få så bra svar från de intervjuade som möjligt.56 Vi  

valde att intervjua butikschefer i fem utvalda butiker med fler än fyra anställda. Vi har inte 

valt någon speciell bransch eller företagsform. 

3.6 Kritik till undersökningsmetoden 

Vi har gjort öppna individuella intervjuer med olika butikschefer. Vid öppna individuella 

intervjuer kan den intervjuade känna sig obekväm då frågeställarna finns med fysiskt när den 

intervjuade besvarar frågorna. Det faktum att flera av butikscheferna angav att de inte har 

några konflikter på arbetsplatsen tror vi har att göra med att ämnet vi valt ofta relateras till 

något negativt, vilket kan medföra att butikschefen tycker det är ett känsligt ämne att prata 

om, då de inte vill att deras butik ska förknippas med något negativt. Detta medför att de 

kanske inte vågar svara helt uppriktigt på vissa frågor och förnekar att det finns konflikter, 

vilket är högst osannolikt då det förekommer konflikter överallt i samhället. Vi kunde gjort ett 

mer noga urval av butiker att besöka, kanske skulle fler avgränsningar gjorts för att komma 

till butiker som faktiskt har konflikter. 

3.7 Analys 

Då kvalitativ data analyseras går man igenom tre olika steg.  Det första steget är beskrivning. 

I detta steg beskrivs grundligt och detaljerat den data som samlats in utan att  författaren sätter 

sin egen prägel på den. Det andra steget är systematisering och kategorisering. Här sållas 

information ut så den inte blir för omfattande. Att systematisera informationen är nödvändigt 

för att kunna förmedla det vi har hittat i vår undersökning. Det tredje och sista steget är 

kombination. Här tolkar man den data som systematiserats fram för att kunna se orsaker och 

samband.57 

 

Med utgångspunkt i detta bearbetades informationen som framkom under undersökningarna. 

Intervjuerna skrevs ut och finns i appendix i uppsatsen, dessa sammanställdes i empirin för att 

analysarbetet skulle bli mer överskådligt. I empirin sammanställdes intervjuerna utifrån olika 

ämnen butikscheferna pratade om, detta för att lättare kunna göra jämförelser mellan de olika 

                                                 
56 Ibid s. 196 - 197 
57 Jacobsen, D I.  2002 s. 216 
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butikscheferna. Vidare i analysen sökte och fann vi samband med den teoretiska 

referensramen och undersökningen.  

3.8 Slutsats 

Genom att ställa sig några frågor går det att se om de dragna slutsatserna stämmer. Frågorna 

är: ”Har vi fått fatt i vad vi ville ha?”, ”Kan vi överföra det som vi funnit till andra 

sammanhang?” samt ”Kan vi lita på de data som vi samlat in?”.  För att besvara frågorna och 

kontrollera om svaren som framkommit stämmer kan funderingar ske över om rätta källorna 

har använts.58 

 

De slutsatser vi har dragit har vi arbetat fram genom att att besvara den uppsatta 

problemformuleringen och syftet med uppsatsen. Vi har gjort jämförelser mellan teori och 

empirin i analysen och därifrån har vi dragit slutsatser. Vi har sett på likheter och skillnader 

mellan de utfrågade samt hur de skiljer sig från teorin. 

3.9 Litteraturval 

Efter att ämnet för uppsatsen var bestämt sökte vi efter litteratur om ämnet. Först gjordes 

sökningar på internet, både på olika bibliotek och i sökmotorer för att se vad som fanns 

skrivet inom ämnet. Därefter gjordes kedjesökningar där vi utgick ifrån tidigare kurslitteratur 

och letade oss vidare genom böckernas källhänvisningar för att på så sätt få tips om annan 

litteratur att läsa.59 Vi har till största delen använt oss av tryckt litteratur i form av böcker som 

vi lånat på bibliotek. 

 

                                                 
58 Ibid s 255 - 259 
59 Rienecker, L. s. 119 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras det material som framkommit utifrån de intervjuer som har utförts. 

4.1 Vad är en konflikt? 

Intervjuer med chefer i fem butiker av olika storlek har genomförts. Butikerna har mellan fem 

och 140 anställda. Butikerna har olika företagsformer, alla tillhör kedjor där några har en 

anställd butikschef medan andra äger och driver sin butik själva. Butikscheferna har olika 

bakgrund när det gäller konflikthantering, de har alla gått någon form av ledarutbildning, men 

ingen som enbart har fokuserat på konflikthantering. De använder sig mycket av 

erfarenheterna de fått i sin roll som chef. De intervjuade har olika uppfattning om vad en 

konflikt är, till exempel att vara otydlig i kommunikationen, skitsnack mellan medarbetare om 

andra medarbetare och att en eller flera personer inte är överens och ”är så mycket inte 

överens att det leder till problem”. En annan butikschef ansåg att en konflikt var när man inte 

är sams och inte kan komma överens.  

4.2 Finns konflikter? 

Förekomsten av konflikter skiljer sig mellan de olika butikerna. Merparten av de intervjuade 

sa att det fanns konflikter i deras butik, medan någon sa att det inte fanns det och en annan sa 

att det mest var ”gruff” mellan tjejer vilket enligt honom är medfött och räknas därför inte 

som en konflikt. En butikschef ansåg att det finns konflikter på alla platser, mer eller mindre, 

men deras butik har varit förskonad från några större konflikter. De övriga butikerna som har 

haft konflikter har även de sluppit större allvarligare konflikter. I en annan butik tyckte chefen 

att orsaken till en konflikt kan vara brist på social kompetens. En av de intervjuade ansåg att 

konflikter kommer oavsett om man vill eller inte och då är det ju bra att ta tag i dem så fort 

som möjligt.  

 

I butikerna som besökts diskuteras konflikter främst då de uppstår, men i några butiker 

diskuteras konflikter även då de inte är ett faktum utan för att vara förebyggande. Två av de 

intervjuade butikscheferna menade att alla människor är olika och det är då viktigt att veta hur 

de som chefer ska möta sina medarbetare på bästa sätt. Är medarbetarna medvetna om att alla 

människor är olika kan detta medverka till att de får större förståelse för varandra. 
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4.3 Förebygga konflikter 

Arbetet med att förebygga konflikter ser olika ut i de olika butikerna, en butik har en policy 

samt uppsatta ordningsregler för de anställda som de får ta del av när de anställs i butiken. 

Där påpekade butikschefen det viktiga med att vara tydlig i att det är dessa regler som gäller 

för att slippa missförstånd. En butik har regelbundna möten i ledningsgruppen för att 

diskutera affärsplanen samt den befintliga handlingsplanen. Även här får alla medarbetare ta 

del av de ordningsregler som gäller på arbetsplatsen, dessa tas även upp på alla 

personalmöten. Personalen ska bland annat visa varandra respekt. I de övriga butikerna 

arbetas det mycket med att vara öppen, tydlig och raka mot varandra för att på så sätt kunna 

förebygga konflikter. 

 

De flesta av de intervjuade var överens om att det i slutänden är butikschefens ansvar att 

förebygga konflikter, men att det även handlar om sunt förnuft och social kompetens hos de 

anställda att själva arbeta för en bra arbetsmiljö. En butikschef ansåg att butikschefens ansvar 

var att se till att de anställda följer policyn och de befintliga ordningsreglerna – gör de detta 

ska inga konflikter uppstå enligt butikschefen. En butikschef menade att det är sunt förnuft att 

som människa försöka förebygga konflikter och att det inte bara hänger på butikschefen.  

4.4 Lösa konflikten 

Butikernas metoder för hur konflikter löses såg olika ut, men flera av de intervjuade var 

överens om att butikschefen tillsammans med sina medarbetare har ett gemensamt ansvar att 

lösa konflikterna. I en av butikerna tar chefen kontakt med de inblandade så fort hon/han får 

vetskap om att det existerar en konflikt, båda parter får berätta sin bild av konflikten och 

därefter förs en diskussion. Butikschefen anser att det är mycket viktigt att den utsatta parten 

känner att hon/han stöttas av butikschefen. Detta visas dagligen för individen genom att 

butikschefen säger att hon är väldigt nöjd med arbetet den anställde utför och även genom att 

butikschefen försöker peppa individen.  

 

En annan av butikscheferna säger att de anställda i första hand bör lösa konflikterna utan att 

blanda in chefen, men att denne finns att ta hjälp av om individen inte får gehör från sin 

medarbetare. En annan menar på att det är butikschefens ansvar till hundra procent, men om 

denne inte är på plats så finns det en ställföreträdande butikschef som då har ansvaret att lösa 

konflikten.  
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Butikschefen i en butik ansåg att det var hans ansvar att konflikten blir löst, men att det 

hänger på hans förmåga att lösa konflikten. Klarar han inte av detta är det viktigt att han vet 

vilka möjligheter det finns för honom att få hjälp att lösa konflikten. I kedjan finns det väl 

utarbetat vem som ska göra vad och i vilken ordning man kan ta hjälp av olika personer. 

Ibland har det varit aktuellt för andra butiker inom kedjan att ta hjälp av en extern firma för att 

kunna lösa konflikten. En annan butik har väl utarbetade förhållningssätt till en konflikt, där 

tas det upp vem som ansvarar för att lösa konflikten och vilken hjälp som kan fås. Det är 

chefen och dennes närmaste underordnade som har ansvaret för att upptäcka och lösa 

konflikter. Här är det viktigt att alla känner att de är lika mycket värda och att det är rättvist på 

arbetsplatsen. Chefens ansvar är även att hennes underordnade chefer känner sig bekväma i 

situationen och att de kan följa de uppsatta handlingsplanerna, de ska även känna sig bekväma 

i att eventuellt lämna ifrån sig frågan och be om hjälp. Det finns upprättade handlingsplaner 

att följa, men konflikten kan diskuteras på ledningsmöten för att få råd om hur konflikten ska 

kunna lösas på bästa sätt. 

 
I de flesta butikerna finns ingen konflikthanteringsplan och butikscheferna uppgav flera 

orsaker till detta. Flera av dem menade att en konflikthanteringsplan inte behövs då det inte 

uppstår några större konflikter i deras butiker och gör det det menar butikscheferna att det 

räcker att ta en diskussion med de inblandade parterna där det då är viktigt att vara öppen och 

rak mot varandra. En av butikscheferna ansåg att konflikter är situations- och 

personanpassade och då går det inte att utgå från en mall. Det gäller då att använda lite hjärta 

och hjärna kombinerat med fingertoppskänsla och vara lyhörd för att få reda på vad konflikten 

handlar om. I en av de större butikerna finns det en utarbetad konflikthanteringsplan som 

används och diskuteras på ledningsmöten. En annan butikschef trodde att det fanns en 

konflikthanteringsplan i kedjan, men var inte säker, butiken hade hittills inte behövt använda 

sig av någon. 

 

Vid frågan om vad som kunde förbättras när det gäller butikernas hantering av konflikter 

ansåg flera butiker att de inte hade någonting att förbättra då det knappt förekommer några 

konflikter i butiken. I en av butikerna jobbar de anställda på ett sätt att chefen inte alltid kan ta 

en diskussion med den anställde med en gång, utan behöver vänta till personen slutar för 

dagen eller går på rast. Detta kan vara ett bekymmer då det kan vara svårt att upptäcka och ta 

tag i problem eller konflikter omedelbart. 
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4.5 Omplacering eller uppsägning 

Möjligheten till omplacering på grund av konflikt såg olika ut i de olika butikerna. En 

butikschef ansåg att omplacering inte är rätt lösning vid konflikter, i alla fall inte i hans butik, 

då det inte finns några speciella avdelningar i butiken utan alla gör mycket av varje, istället är 

det bättre att lösa problemet. I två av butikerna fanns möjligheten till omplacering vid 

konflikt. Den ena butiken kunde erbjuda de drabbade, omplacering till en annan avdelning av 

butiken, men det var sista utvägen och skedde när butiken hade gjort så mycket som var 

möjligt för att lösa konflikten på annat sätt. Om det uppstår konflikter där de inblandade 

känner att problemet inte går att lösa söker de sig ofta till en annan arbetsplats. I den andra 

butiken finns möjlighet till eventuell omplacering i en annan butik inom kedjan, men detta 

innebär ofta längre resor då det inte finns någon annan butik på orten. I butiken finns inga 

speciella avdelningar vilket kan göra det svårt att omplacera till en annan avdelning i butiken. 

 
De intervjuade butikscheferna har varken behövt säga upp eller avskeda någon anställd på 

grund av en konflikt. I några fall har butikschefen valt att inte förlänga en tidsbegränsad 

anställning då de har ansett att den anställde inte passar in på arbetsplatsen. I en av butikerna 

var det nu första gången under tjugo år som de inte gav en anställd förlängt. 

4.6 Effekterna av en konflikt 

Åsikterna om effekterna av en konflikt skiljer sig något mellan butikscheferna. Några av 

butikscheferna menade att en konflikt enbart är något negativt då det skapar oro, intriger och 

revir i butiken. Konflikterna bidrar till dålig stämning i butiken, vilket i längden leder till 

högre frånvaro och sjukskrivningar. En åsikt var att konflikter även skapar en laddad känsla 

som inte är bra för någon, inte heller för de som inte är inblandade i konflikten. Det kan även 

vara jobbigt i gruppen då det enligt en butikschef kan bli en del ”tåtassande” som kan medföra 

att de anställda fokuserar på fel saker, vilket i sin tur minskar effektiviteten hos de anställda.  

 

Några av de intervjuade menade att en konflikt kan bidra till något positivt, så länge 

konflikten inte blir alltför allvarlig. En av anledningarna till detta var att om konflikten 

hanteras direkt kan de inblandade komma vidare med vetskapen att de kan lösa det. En 

konflikt kan upplevas som positiv för den drabbade genom att denne får det stöd av butiken 

som hon/han behöver menade en av butikscheferna. En konflikt på arbetsplatsen kan, enligt 

en av de intervjuade, ge stabilitet och kan förbättra mycket, samtidigt kan den skapa mycket 
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problem. Det är enligt en butikschef viktigt att ta hjälp utifrån om konflikten inte kan lösas 

med befintliga resurser på arbetsplatsen. 

4.7 Hur en bra ledare ska agera vid en konflikt 

Att lyssna, vara tydlig, uppmärksam och kunna ta tag i en konflikt direkt var de främsta 

egenskaperna som butikscheferna ansåg var bra att ha för en ledare när hon/han tar itu med en 

konflikt. Det framkom att det är viktigt att försöka se till att alla drar åt samma håll och att en 

ledare är opartisk när hon/han går in i diskussionen och inte favoriserar någon. Det är viktigt 

att som ledare ta tag i konflikten istället för att ignorera, då den förr eller senare kommer 

tillbaka och troligtvis värre än från början. En menade att beteendet hos en bra ledare kunde 

variera beroende på typ av konflikt.  

 

En butikschef ansåg att det viktigaste var att lyssna på båda parter, hon tror att svaren på 

frågorna många gånger redan finns, men ledaren måste lyssna på och prata med de berörda 

innan en gemensam diskussion förs. Hon tror att det är enklare att hantera konflikter i mindre 

butiker, där det är lättare att lära känna varandra och bli mer öppna. I denna butik startas varje 

arbetsdag med en morgonsamling i fikarummet där alla kan prata om allt, inte nödvändigtvis 

arbete. 

 

En annan butikschef ansåg att ”ha en bra radar” och kunna upptäcka konflikterna var viktiga, 

dessutom ska man omge sig med bra personal. Det är även viktigt enligt butikschefen att som 

chef inte vara prestigebunden samt att kunna anpassa sitt agerande efter situationen. Ska en 

konflikt lösas går det inte att vara partisk, då är bästa lösningen att kalla in hjälp utifrån. Målet 

ska vara att lösa konflikten och inte lösa den till en parts fördel. Butikschefen ansåg att veta 

när man själv inte klarar av att hantera konflikten utan behöver ta hjälp utifrån är en viktig 

egenskap. Slutligen ansåg en av de intervjuade att chefen ska ta tag i konflikten så snabbt som 

möjligt och låta de berörda berätta hur de upplever saken, då det är upplevelsen som är själva 

konflikten. 
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5 Analys 

Här jämförs de givna svaren från butikscheferna med teorin. 

5.1 Definition av en konflikt 

De intervjuade har alla angett olika svar på vad en konflikt är, bland annat att en konflikt är 

skitsnack mellan medarbetare om andra medarbetare och att en konflikt är när man inte är 

sams och inte kan komma överens. Det finns olika teoretiska definitioner av vad en konflikt 

är, vilket visar sig i de många alternativen från butikscheferna, bland annat är en konflikt en 

motsättning som kräver lösning60, samt att en konflikt är en krock mellan till exempel 

förväntningar, åsikter, krav, mål och värderingar.61 Flera av butikscheferna anser att grunden 

till en konflikt ofta beror på otydlighet i deras kommunikation till medarbetarna, vilket teorin 

anger som en av orsakerna till konflikter på arbetsplatser.62  

5.2 Finns konflikter? 

Ofta anses konflikter vara någonting negativt som bör undvikas63, detta återspeglas i svaren 

från de olika intervjuerna, där några butikschefer säger att det inte finns konflikter på 

arbetsplatsen samt att det inte kommer någonting positivt från en konflikt. Människor 

spenderar mycket tid på sina arbetsplatser och de arbetsrelationer som skapas kan leda till 

bekymmer när konflikter uppstår.64 En av de intervjuade ansåg att det som fanns på 

arbetsplatsen var ”gruff” tjejer emellan, vilket inte räknades som konflikt enligt denne. Övriga 

butikschefer var medvetna om att det finns konflikter på arbetsplatsen, men överlag var 

butikerna förskonade från större konflikter. Informationsbrist och att någon anser att 

någonting är orättvist fördelat på arbetsplatsen är några av många orsaker till att konflikter 

uppstår65, orsaker som framkom under intervjuerna var brist på social kompetens eller att 

butikschefen varit otydlig i sin information till de anställda. De utfrågade ansåg att konflikter 

kommer oavsett de vill eller inte och att det är bra att ta tag i dem så fort som möjligt. 

 

Chefen ska vara en förebild, vara den som sätter gränser samt ansvarar för om arbetsplatsen 

fungerar bra eller inte. Många tycker att konflikter är ansträngande och att de kanske inte har 

                                                 
60 www.ne.se  
61 Nilsson, B. & Waldemarsson, A-K. 2005 s. 109 
62 Nilsson, B. 2005 s.162 
63 Ahrenfelt, B. 1996 s. 36-37 
64Edelmann, R. J. 2000 s. 1 
65 Nilsson, B. 2005 s.162 
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tillräckligt med kunskap för att ta hand om konflikterna.66  Bland flera av de intervjuade förs 

normalt inga diskussioner om konflikter, såvida de inte blir ett faktum i butiken. Andra 

butiker förde diskussioner om konflikter både förebyggande och för att lösa befintliga 

konflikter på arbetsplatsen. 

5.3 Förebygga konflikter 

Genom att ha en bra psykosocial miljö kan konflikter förebyggas67, detta arbetar flera av 

butikscheferna med då de strävar efter att visa varandra respekt på arbetsplatsen, vara öppen, 

tydlig och raka mot varandra. I två av butikerna finns skriftliga ordningsregler och 

förhållningssätt som de anställda får ta del av, dessa uppmärksammas även på olika 

personalmöten. Övriga butiker har inga skriftliga regler utan anser att det ligger i människors 

sunda förnuft att försöka förebygga konflikter. Genom teorin går det att utläsa att chefen ska 

vara en förebild samt den som sätter gränser68, detta ansåg även de intervjuade då de tyckte 

att det var butikschefens ansvar att förebygga konflikter, men att även de anställda bör sträva 

efter att ha en bra arbetsmiljö. 

5.4 Lösa konflikten 

Det finns många olika teorier om hur en konflikt ska lösas, vilket återspeglas i svaren från de 

olika butikscheferna som alla agerar på olika sätt. Teorin säger att ingen 

konflikthanteringsmodell fungerar i alla situationer69, vilket även påpekades under 

intervjuerna. I de besökta butikerna där det inte finns någon uppsatt konflikthanteringsplan 

följer butikscheferna ändå teorin i sitt agerande då de först blir varse om problemet, skaffar 

information om vad som har hänt och därefter har samtal med de berörda70. En butikschef 

anser att det i första hand är de inblandade parterna som har ansvaret att lösa konflikten, går 

inte det finns givetvis butikschefen där för att hjälpa dem. En annan butikschef säger att det är 

butikschefens fulla ansvar att lösa konflikten. Övriga menar att det är butikschefen 

tillsammans med medarbetarna som har det gemensamma ansvaret att lösa konflikten. 

 

I flera av butikerna finns möjligheten att ta in en utomstående part som kan hjälpa till att lösa 

konflikten när alla andra försök har misslyckats. Medling bygger på att de inblandade får 

                                                 
66 Så blir du en bättre ledare i butik. 2005 s. 73 
67 Ekstam, K. 2000 s. 54 
68 Så blir du en bättre ledare i butik. 2005 s. 73 
69 Pickering, P. 2002 s. 27-31. 
70 Ekstam, K. 2000 s. 131-141 
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hjälp att samtala om konflikten av en utomstående opartisk person.71 I två av butikerna fanns 

det instruktioner om vem som ansvara för att lösa konflikten och vem denne i sin tur kan ta 

hjälp av för att lösa konflikten. I teorin framkommer att chefer ofta anser det vara ett 

svaghetstecken att behöva ta hjälp utifrån, men istället visar det på en klok och mogen ledare 

som inser att denne behöver hjälp. Att ta hjälp utifrån betyder inte att man kan släppa taget då 

man ändå har ansvaret över de inblandade parterna.72  

 

I de flesta butikerna ansåg man att vara öppen och rak mot varandra bidrog till att lösa de få 

konflikter som fanns, därför har de butikerna ingen utarbetad konflikthanteringsplan. Det är 

chefens uppgift att vara en förebild i butiken och även att arbetsplatsen fungerar bra73, detta 

kan återspeglas i svaren från butikscheferna som anser att det är viktigt att se och stötta de 

inblandade personerna och att arbeta för att alla känner sig lika värda på arbetsplatsen.   

5.5 Effekterna av en konflikt 

I enlighet med teorin ansåg butikscheferna att konflikter kan både vara negativa och positiva. 

Negativa effekter som kan skapas av en konflikt kan vara att mycket av energin som ska 

läggas på arbetsuppgifter istället läggs på konflikten, andra effekter kan vara stress, ökad 

sjukfrånvaro samt försämrad kommunikation. Konflikter kan även bidra till ett sämre 

arbetsklimat.74 I flera av butikerna anser cheferna att en konflikt endast är något negativt som 

skapar intriger bland medarbetarna vilket bidrar till ett försämrat arbetsklimat.  

 

Konflikter kan även ha positiva effekter, till exempel att medarbetarna på arbetsplatsen blir 

mer kreativa, produktiva, positiva och gruppen blir starkare.75 Två av butikscheferna anser att 

konflikter är något som kan vara positivt. En av dessa menar att om en konflikt blir löst på ett 

bra sätt kan man bli starkare av detta. Den andra butikschefen anser att en konflikt kan vara 

något positivt genom att det kan ge stabilitet i gruppen ifall man är rak och tydlig mot dem. 

5.6  Hur en bra ledare ska agera vid en konflikt 

Butikscheferna har många åsikter om hur en bra ledare ska agera vid en konflikt. Enligt teorin 

finns det bland annat fyra egenskaper en bra ledare bör besitta när hon/han ska lösa en 

                                                 
71 Jordan, T. 2007 s. 56-62 
72 Ekstam, K. 2000 s. 159-160 
73 Så blir du en bättre ledare i butik. 2005 s. 73 
74 Jordan, T. 2007 s. 7 
75 Edelmann, R. J. 2000 s. 4 - 5 
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konflikt. Den första är att ha förmågan att se konflikten.76 Denna egenskap tog en av 

butikscheferna upp och sa att det gäller att ”ha en bra radar” men även att omge sig av bra 

personal för att kunna upptäcka konflikterna. Den andra egenskapen är att våga ta tag i en 

konflikt.77 Detta var också en egenskap som flera av butikscheferna nämnde. De ansåg att om 

man inte tar tag i konflikten direkt eller inte överhuvudtaget kommer den troligtvis tillbaka 

och är då allt allvarligare. 

 

Den tredje egenskapen är att kunna hantera konflikten och inte lösa den.78 De flesta 

butikscheferna anser att den egenskapen är viktig och påpekade att de går in och stöttar 

medarbetarna vid behov genom att lyssna på dem. De flesta av butikscheferna anser att 

medarbetarna själva får försöka lösa konflikten från början om den inte är allvarlig. Klarar de 

inte detta går butikschefen in och hjälper till. En butikschef anser att det är butikschefens fulla 

ansvar att gå in och lösa konflikten mellan medarbetarna. 

 

Den fjärde egenskapen är att våga lämna ifrån sig en konflikt vid behov.79 Detta var en av 

butikscheferna inne på och sa att det inte går att favorisera någon när man ska gå in och lösa 

en konflikt då målet ska vara att lösa konflikten och inte lösa den i en viss riktning. Han anser 

det vara en viktig egenskap att veta när ledaren själv inte klarar av konflikten och då kan det 

vara bra att ta hjälp utifrån. Det framkom även att några butikschefer var mycket medvetna 

om och när de kunde ta hjälp från annat håll. 

 

 

                                                 
76 Ekstam, K, 2000 s. 157-160 
77 Ekstam, K, 2000 s. 157-160 
78 Ibid s. 157-160 
79 Ibid s. 157-160 
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6 Slutsats 

Den problemformulering som har satts upp för uppsatsen och ska besvaras i detta kapitel 

lyder som följer: Hur arbetar butikschefer med konflikter och konflikthantering? Syftet med 

denna rapport är att beskriva hur butikschefer arbetar med konflikter och konflikthantering.  

 

Det som framkommit under de genomförda intervjuerna är att merparten av de intervjuade 

butikscheferna inte arbetar med konflikthantering utifrån någon speciell modell utan använder 

sig främst av sina erfarenheter som butikschefer. Två av de utfrågade butikscheferna säger att 

de inte arbetar med konflikter då det inte förekommer konflikter på arbetsplatsen. En butik har 

en policy och tydliga ordningsregler som varje nyanställd får ta del av, om dessa följs uppstår 

enligt butikschefen inga konflikter. En annan butik, den största av de besökta, arbetar 

kontinuerligt med att förebygga konflikter och när konflikterna är ett faktum finns det 

upprättade handlingsplaner för att lösa dessa. Dessa följs upp med regelbundna möten i 

ledningsgruppen och på personalmöten.  

 

Några butikschefer ansåg att det är viktigast att diskutera konflikter då de har uppstått medan 

övriga menade att det gäller att föra diskussioner om konflikter innan de är ett faktum för att 

kunna förebygga konflikter. Annat som poängterades av några butikschefer var att ha 

kännedom om att alla människor är olika. Med denna kännedom kan varje individ bemötas på 

bästa sätt och förståelse för varandra ökar. Överlag framkom det att arbetet med att vara 

öppen och rak samt visa respekt för varandra kan vara en bidragande faktor till att butikerna 

har så få och små konflikter som de enligt butikscheferna har. Flera av butikerna som 

besöktes hade relativt få anställda, vilket enligt butikscheferna skapar en familjär känsla, där 

alla på arbetsplatsen känner de övriga medarbetarna väl.  

 

Flertalet av butikscheferna ansåg att alla på arbetsplatsen har ett gemensamt ansvar att lösa 

befintliga konflikter och tillsammans arbeta för en bra arbetsmiljö. En av butikscheferna 

menade att det är upp till medarbetarna själva att försöka lösa konflikten men vid behov kan 

de be butikschefen om hjälp. I en konflikt är det viktigt att den utsatta parten får stöd från 

butikschefen ansåg en av de intervjuade. Denne ansåg att det gäller att ge uppmuntran 

dagligen till den utsatta parten. Butikscheferna var inte eniga i sina svar om effekterna av en 

konflikt då flera av dem såg konflikter som enbart något negativt medan vissa av de 

intervjuade ansåg att konflikter även kan innebära något positivt. Dålig stämning, högre 



Examensarbete BCP Vt. 08  Torsten Lidborg 871122 
Alingsås grupp 1  Anna Ljungdahl 800710 

31 
 

frånvaro och sjukskrivningar var några av de negativa effekterna butikscheferna nämnde, 

medan stabilitet och att veta att konflikten blivit löst var positiva effekter av en konflikt. 

 

Butikscheferna hade olika definitioner av vad en konflikt är och i de olika butikerna skiljde 

sig förekomsten av konflikter. En butikschef ansåg att det inte fanns några konflikter i 

butiken, men det förekom ”gruff” mellan tjejer, vilket enligt honom inte räknades som en 

konflikt. En annan butikschef ansåg att en konflikt var att inte vara sams. Övriga butikschefer 

sa att det givetvis finns konflikter, men att de har varit förskonade från större, allvarligare 

konflikter. Konflikter uppstår oavsett om man vill eller inte och då är det viktigast att tag i den 

så fort som möjligt menade en av de intervjuade. Vid större konflikter finns möjligheten till 

omplacering i några av butikerna. I en av butikerna fanns möjligheten till omplacering till en 

annan avdelning medan den andra kunde erbjuda den drabbade omplacering till en annan 

butik i kedjan. Andra butikschefer menade att omplacering inte är den rätta lösningen. 

Butikscheferna har varken behövt säga upp eller avskeda någon anställd på grund av en 

konflikt som inte gått att lösa.  

 

Egenskaper som butikscheferna lyfte fram som bra när det gällde konflikter var att kunna se 

konflikterna, våga ta tag i konflikten samt låta de berörda parterna få berätta om sin 

upplevelse. Det var även viktigt att butikschefen visste när det var dags att be om hjälp. Detta 

fanns det föreskrifter om i en butik och i en annan hade butikschefen vetskap om vilka högre 

instanser i kedjan han kunde gå till då han behövde hjälp med att lösa en konflikt. I dessa 

butiker var även medling med hjälp av en utomstående part ett alternativ om inget annat 

lyckades. En av butikscheferna medgav att han inte var så bra på att upptäcka konflikter, 

därför ansåg han att det är viktigt att omge sig med bra personal.  

 

Att det var flera av butikscheferna som tyckte att det var viktigt att se till att de anställda mår 

bra på arbetsplatsen genom att ge uppskattning och betrakta varje person som en individ 

vittnar om att de är medvetna om flera av människans psykologiska basbehov.80 De flesta 

butikscheferna följde grundbultarna81  då de påpekade att det är viktigt att ta tag i konflikten i 

ett tidigt stadium och att de tar hjälp om de inte klarar av att lösa konflikten på egen hand. De 

poängterade även att det är allas gemensamma ansvar att skapa en god arbetsmiljö där 

samtliga kan trivas.  

                                                 
80Pickering, P. 2002 s. 14 
81 Ekstam, K, 2000 s. 54 
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7 Diskussion och rekommendationer 

Av de fem besökta butikerna var det bara den största butiken som hade upprättade 

handlingsplaner för att lösa konflikter. Detta anser vi är nödvändigt då det handlar om en stor 

arbetsplats men vi tycker även att de mindre arbetsplatserna kan behöva upprättade 

handlingsplaner då det inte går att undkomma konflikter, oavsett om det gäller en större eller 

mindre arbetsplats.  

 

Flera av butikscheferna bör se effekterna av en konflikt i ett bredare perspektiv, en konflikt 

behöver nödvändigtvis inte alltid bära med sig negativa effekter utan kan även inbringa 

positiva effekter på arbetsplats. En konflikt kan bära med sig positiva effekter om den är 

begränsad, kontrollerad och blir löst på ett bra sätt.82 Med denna kunskap skulle flera av 

butikscheferna kunna få ut flera positiva effekter av konflikten då samtliga butikschefer 

påstod sig bara ha mindre konflikter.  

 

Att en av butikschefen menade på att butiken inte har några konflikter förutom ”gruff” mellan 

tjejer och att detta beteende hos kvinnor är medfött visar på att han har en oseriös inställning 

vad det gäller konflikter. Funderingar över hans ledarskap kan göras då vi anser att man inte 

kan ha den inställningen varken till konflikter eller kvinnor.  

 

Att flera av butikerna inte arbetade med några skriftliga ordningsregler tror vi har med hur 

många anställda en butik har. I de butiker där de hade färre anställda hade de inga skriftliga 

ordningsregler medan i de större butikerna fanns det skriftliga ordningsregler av olika slag 

som alla anställda fick ta del av. Att det är på det är viset tror vi är nödvändigt då det är 

enklare för butikschefen att föra ett samtal med de inblandade på en arbetsplats där det är 

relativt få anställda och där det råder någon typ av ”familjekänsla” där butikscheferna känner 

sina anställda på ett helt annat sätt än på en större arbetsplats med fler anställda. 

Ordningsregler behövs på alla arbetsplatser men det kan vara extra viktigt att ha det på en 

större arbetsplats då butikschefen inte känner alla på samma sätt och då är ordningsreglerna 

ett viktigt verktyg för att förebygga konflikter och se till att det blir färre konflikter. 

 

                                                 
82Edelmann, R. J. 2000 s. 4 - 5 
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Ingen av butikscheferna har någon speciell utbildning i konflikthantering utan det har varit en 

del av de olika ledarutbildningarna de har gått. Detta kan medföra att butikscheferna inte 

anser att konflikter är något att lägga någon större vikt vid, om det inte uppmärksammas mer i 

utbildningarna. De flesta av butikscheferna hade ingen utarbetad konfliktmodell eftersom de 

ansåg att det inte behövs på en mindre arbetsplats då det råder en ”familjekänsla” i butiken 

vilket innebär att det enligt butikscheferna bara behövs en diskussion med de inblandade 

parterna. Butikscheferna bör bli mer medvetna om konflikter och mer förberedda inför 

framtiden på att det kan komma en större konflikt och då kanske det inte bara räcker med att 

lita på den familjära känslan. 

 

I de två butiker där det fanns ordningsregler skiljde det sig mellan butikerna. I den ena butiken 

fanns team-ansvariga i butiken som såg till att ordningsreglerna följdes och följde upp med 

möten vid överträdelse av ordningsreglerna. I den andra butiken fick alla även där 

informationen men sedan var det upp till var och en att se till att följa dem och vid konflikt 

fick de försöka lösa de själva och lyckades de inte med det fick de gå till butikschefen och ta 

en diskussion. Det kändes som den första butiken tar ett större ansvar att se till att 

ordningsreglerna följs än den andra butiken. 
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9 Appendix och Bilagor   

Här presenteras de fullständiga intervjuerna med de olika butikscheferna. 

9.1 Bilaga 1 Intervju med butikschef 2008-04-07 

Hur många anställda har butiken? 
Butiken har ett 40-tal anställda inklusive extrapersonal. 
 
Anställd butikschef eller äger själva? 
Butikschefen är anställd. 
 
Vilken är butikschefens definition av en konflikt? 
Skitsnack mellan medarbetare om andra medarbetare. 
 
Utbildning inom konflikthantering? 
Butikschefen har gått en utbildning inom ledarskap och en specialutbildning angående 
beteenden. Ingen av de anställda har gått någon utbildning inom konflikthantering. 
 
Förekommer konflikter? 
Nej inga allvarliga konflikter förekommer. Det har förekommit enstaka men ej farliga 
konflikter. Han tror däremot att det som kan orsaka konflikter är brist på social kompetens. 
Men inga problem i dagsläget. Det kan förekomma lite gruff mellan tjejer, men det är medfött 
så det räknar jag inte som en konflikt. 
 
Diskuteras det på arbetsplatsen? 
Ja, om det uppstår konflikter tas en diskussion. 
 
Arbetar butiken med att förebygga konflikter? 
Ja butiken har en policy och de anställda ska följa de ordningsregler som finns uppsatta. 
Dessa får varje anställd ta del av. Där står det hur man ska bete sig och vad man får göra. 
Butikschefen menar att det är viktigt att vara tydlig när det gäller detta för att slippa 
utsvävningar. 
 
Butikschefens roll/ansvar i förebyggande? 
Butikschefen anser att det är hans ansvar som butikschef att se till att de anställda följer den 
policy och det konceptet butiken har. Butikschefen ska leverera och vidarebefordra detta till 
de anställda och se till att de uppfyller det som är stadgat i ordningsreglerna.  
 
Butikschefens roll/ansvar att lösa en konflikt? 
Ansvaret beror på om det är en mindre eller större konflikt. Är det någon av de anställda som 
springer upp till kontoret för att han/hon är inblandade i en konflikt så säger att butikschefen 
till personen i fråga att ta diskussion med den andre själv för att de själva ska lösa konflikten. 
Får personen ingen respons av den andre kan han/hon komma tillbaka till butikschefen så tar 
han en diskussion med de inblandade parterna.  
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Hur mycket ska butikschefen lägga sig i? 
Butikschefen anser att de anställda får försöka lösa konflikten själva. Klarar de inte av detta 
får det komma upp till kontoret så tar butikschefen en diskussion med de inblandade parterna 
för att sedan ta ett beslut.  
 
Hur löses konflikter – konflikthanteringsplan? 
Butikschefen har ingen konflikthanteringsplan utan tar en diskussion med de inblandade 
parterna om det uppstår en konflikt.  
 
Vad kan förbättras angående konflikthantering? 
 
Omplacering pga. konflikt? 
Butikschefen tror inte att omplacering är en bra lösning vid konflikter, eftersom det inte är 
några speciella avdelningar där bara vissa arbetar utan alla gör mycket av varje. Han tycker att 
det istället är bättre att lösa problemet. 
 
Uppsägning/avsked pga. konflikt 
Butikschefen har aldrig avskedad eller sagt upp någon anställd på grund av konflikt. Däremot 
har han valt ett antal gånger att inte förlänga vikariat där han ser att personerna i fråga inte 
passar in i butiken.  
 
Olika ansvar beroende på konflikt-sort? 
Butikschefen anser att alla har ett ansvar oavsett konflikt-sort. De anställda har ett ansvar att 
följa det som står strukturerat i ordningsreglerna om hur man ska bete sig vad gäller hur man 
uttrycker sig och agerar med varandra. Alla ska visa respekt för varandra helt enkelt.  
 
Hur ska en bra ledare bete sig vid en konflikt? 
En bra ledare ska ha en klar uppfattning och se till att alla drar åt samma håll. Han tror även 
att beteendet hos en bra ledare varierar beroende på typ av konflikt. Han anser även att det är 
viktigt som ledare att kunna ta tag i en konflikt istället för att sopa det under mattan för 
konflikten kommer ändå tillbaka förr eller senare och då kanske den är värre än från början.  
 
Effekterna av en konflikt? 
Om man som nyanställd inte vet vad som gäller och gör fel och där med i sin tur får en 
tillrättavisning kan det bidra till något positivt.  
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9.2 Bilaga 2 Intervju med butikschef 2008-04-07 

Hur många anställda har butiken? 
Vi är 5 heltid men på årsbasis är vi 7, för det går ju timmar så ska man gå ut i bokslutet är det 
ju 7.  
 
Anställd butikschef eller äger själva? 
Äger butiken med sin man. Vi har ingen butikschef utan vi är så pass mycket på golvet så det 
behövs inte. 
 
Vilken är butikschefens definition av en konflikt? 
En definition av en konflikt kan ju vara ganska mycket. Men min definition av en konflikt, så 
som jag uppfattar det på vår arbetsplats är att man har varit otydlig i sin information och 
otydlig i sin kommunikation, det är det jag upplever mest att det kan bli konflikter på grund 
av detta.  
 
Utbildning inom konflikthantering? 
Ja för 1987 när jag började jobba inom kedjan så hade kedjan tillsammans med ett par andra 
kedjor en så kallad köpmannautbildning som man läste på distans där vi hade fyra lästillfällen 
under 4 år med hemarbeten, redovisningsuppgifter och skrivning mm och då ingick bland 
annat konflikthantering men det är ju det enda jag har i utbildning inom konflikthantering.  
Sen får man väl se om erfarenheten hjälper en, det vet man ju inte om den är bra eller dålig.  
 
Förekommer konflikter? 
Självklart! Antingen så kan det vara så att jag eller min man har varit otydliga eller att den 
som har fått informationen har tänkt på något annat för det händer ju ibland. Det vet vi ju 
eftersom ibland vet vi att vi har sagt saker minst 20 gånger och ändå kommer personen inte 
ihåg det och till sist blir man ju vansinnig.  Det kan vara så att någon ställer en fråga till facket 
men lämnar inte med tillräcklig information eller rätt information och då får ju den fel svar 
tillbaka, det kan ju vara så att det är sådana här konflikter innan man har rett ut begreppen. 
Det här händer ju också att man måste ha in facket och lämna all information, såhär är det och 
den andre partnern säger att det här stämmer ju inte för jag har fått den här informationen. Det 
kan ju även vara så att eftersom vi låter ganska mycket gå och fattar ofta gemensamma beslut. 
Så sent som förrförra veckan stod vi inför en sak här, för vi vet ju att vi ska ändra våra 
arbetstider den 24e oktober då den stora invigningen är av Storken-huset är och då blir det ju 
söndagsöppet mm och helt plötsligt får vi ett papper där det står att vi ska ha öppet till halv 7 
och vi har ju lagt årsarbetsschema och det funkar ju sådär. Vi ska öppet till halv 7 på 
vardagarna och ha öppet 4 på lördagar och vi kan ju inte bara plocka in all personal och säga 
att nu ska ni jobba till från klockan 9 till halv 7 och ni stannar till 4 på lördagarna och det går 
ju inte. Så då satta vi oss ner och ställde vi frågan, hur löser vi det här? Och då tycke de 
anställda att det bästa är att börja halv 10 och slutar halv 7 och på lördagar flexar de så någon 
kanske har varit ute på fredagen så kan den börja 11 och så dyker den upp då och stannar till 
4. Det här är något som de själva har valt eftersom ingen av våra anställda är med facket så vi 
har löst det såhär till vi lägger ett nytt schema framme i oktober. Vi försöker lösa det så här. 
Sen vad det gäller konflikter så beror det lite på vad konflikten består av men ibland måste 
man ju gå in och lägga sitt veto och säga ”Du är anställda och jag betalar din lön och du gör 
såhär”.  Så är det och det händer att jag gör så också. Som arbetsgivare vet jag att konflikter 
existerar , inte för det gör det just nu men vi har ju sett det genom åren och man måste ju ha 
mandatet för du kan ju fråga ”hur har du på din arbetsplats”? Eller ”vad gör de mot dig”? Och 
då kan vi stötta den här personen och tala om för det andra ”så här gör man inte” om någon 
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blir t ex åsidosatt. Jag har dock aldrig gått ut och sagt innan jag har pratat med den individen 
först för det är inte lätt för den individen och inte heller för mig som arbetsgivare för det kan 
ju vara så att det helt enkelt är 2 pluspoler som inte går ihop och som inte kan arbeta 
tillsammans, det vet man ju inte. Men vi är ju inte rädda för sätta oss ner och säga ”det här är 
inte acceptabelt” och ”så här gör man helt enkelt inte” och detta gör vi om det handlar om 
konflikter mellan medarbetare för där kan vi ju inte lägga in vårt veto för där vet vi ju inte vad 
det handlar om från början 
 
Diskuteras det på arbetsplatsen? 
 
Arbetar butiken med att förebygga konflikter? 
Ja, såvida att vi försöker vara väldigt öppna och väldigt tydliga. Jag och Bengt har ju varit 
gifta i 20 år och det kan ju göra att vi är förbannade på varandra när vi kommer till butiken 
och då säger jag ju det till de anställda så vi försöker att vara väldigt öppna. Detta är viktigt att 
de vet eftersom de inte vet vad som har hänt utan känner av de vibbarna vi tar med oss och då 
är det bra om det får veta.  
 
Butikschefens roll/ansvar i förebyggande? 
Alltså jag tycker att det är vuxet sunt förnuft att man som människa att förebygga konflikter 
och det är ju bara ens ansvar men jag tror ju inte däremot tror jag inte att de vuxna individerna 
kan reda ut det och då kan man ju hjälpa till men annars handlar det ju om den sociala 
kompetensen. Men jag måste ju erkänna att vi har varit ganska förskonade här, det har inte 
varit så många gånger vi har haft problem under de här 20 åren vi har haft butiken. Jag tror att 
ofta om det händer så är det mellan tjejerna.  
 
Butikchefens roll/ansvar att lösa? 
Alltså det har bara varit en nu på senare tid och den behövde vi inte ta tag i eftersom det 
handlar om vår dotter och hon skulle flytta så hon ville vi, skulle låta den vara tills hon 
slutade. Men när vi har känt av en konflikt så har vi tagit kontakt med dessa direkt och så har 
vi lyssnat på båda parterna för att se båda sidorna och sedan diskuterar man och ventilerar. 
Sen tror jag självklart inte att vi har varit hundraprocentiga men jag tror att de som ha varit 
drabbade har känt att de har fått stöd av oss för man ser ju ganska snabbt vem det är som är 
utsatt och där går vi ju in och håller vi inte med den andra parten så går ju vi in och försvarar 
den utsatta parten till 120 % och det talar vi om dagligen för den individen. Det kan vara till 
exempel att vi säger att vi är jättenöjda med hans/hennes arbete och prestation och försöker 
peppa denna från vår sida tills det hela väl lägger sig och det gör det ju till sist. Det kanske 
inte gör det om man inte gör något men gör man något så lägger det sig på sikt, så har det 
varit här i alla fall. 
 
Hur mycket ska butikschefen lägga sig i? 
 
Hur löses konflikter – konflikthanteringsplan? 
Nej, behöver man verkligen det? Vi har alltid haft en öppen diskussion och vi känner att det 
funkar. Vi är ju bara fem personer och vi känner varandra utan och innan i stort sätt och det 
vet att det är okej att säga till en att man har fel  
 
Vad kan förbättras angående konflikthantering? 
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Omplacering pga. konflikt? 
 
Uppsägning/avsked pga. Konflikt 
Nej det har vi inte behövt, det är en tjej nu här som snart slutar och henne får vi klara oss utan 
nu i 9 månader för hon är den enda som är med i facket och anledningen är korttidsfrånvaro 
och att man kanske inte gör det uppgifter man är här för göra utan andra som man själv tycker 
är roligare och det funkar inte. Vi har egentligen inte sagt upp någon under de åren vi har haft 
butiken utan den här personen är den första vi inte ger förlängt.  
 
Olika ansvar beroende på konfliktsort? 
 
Hur ska en bra ledare bete sig vid en konflikt? 
En bra ledare ska lyssna på båda parterna. Ofta är det så att man har svaren men måste ändå 
lyssna och så tror jag att det är viktigt att man hör och pratar med de berörda innan man sätter 
sig ner och ta en diskussion med de inblandade parterna. Jag tror att vi kan lägga vår synpunkt 
eftersom vi ofta är säkra på hur det är och då kan vi ha en åsikt och den ska vi tala om. 
Eftersom vi är så få så tror jag det är enklare för oss än om man är ledare i en större butik med 
fler anställda. Därför tror jag det är enklare på en mindre arbetsplats även om konflikten 
troligen gör sig mer kännbara på en mindre arbetsplats när de väl dyker upp men de är nog 
enklare att hantera. Ofta sätter vi oss ner på morgon innan vi öppnar och diskuterar om de 
trivs och så på jobbet även om det bara kanske är 5-10 minuter vi sitter ner men det ger nog 
ändå något. Sen är det ju inte alltid så att vi snackar jobb. 
 
Effekterna av en konflikt? 
Det skapar en oro som inte är av denna värld. Det skapar intriger, revir och i det långa loppet 
så skapar det troligen högre frånvaro och fler sjukdagar. Det skapar en laddad känsla som inte 
är bra för någon och inte för mig och Bengt heller även om vi inte är inblandade i själva 
konflikten. 
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9.3 Bilaga 3 Intervju med butikschef 2008-04-09 

Hur många anställda har butiken? 
Vi har 12 anställda 
 
Anställd butikchef eller äger själva? 
Fast anställd 
 
Vilken är butikschefens definition av en konflikt? 
En eller fler personer som inte är överens eller att de är så pass inte överens att det leder till 
problem. 
 
Utbildning inom konflikthantering? 
Ja under resans gång har vi ju sysslat med detta i olika grader. Men vi har ju haft 
chefsutvecklande där vi har kollat på de här bitarna och kollat personlighetstyper men det är 
ju inte så att jag har någon utbildning externt utan det ligger ju mycket i chefsutbildningen. 
 
Förekommer konflikter? 
Ja det gör det ju på alla platser, mer eller mindre. Man ska ju inte skapa konflikter utan kan 
man undvika är ju det positivt men ibland kan det ju vara bra att man rensar luften lite men 
det beror ju på situationen det handlar om. Men konflikter kommer ju, oavsett om man vill det 
eller inte men kommer det så är det ju bra om man kan ta tag i de så fort som möjligt. ”Bättre 
att ta en brusning på vattnet i glaset än en riktig storm.” 
 
Diskuteras det på arbetsplatsen? 
Ja det är ju en svår fråga, för man ska ju ha högt i tak och ett öppet klimat, det är ju det vi 
jobbar för, att alla ska känna varandra så att den där okunskapen inte skapar någon onödig 
konflikt. Vi har ju jobbat nu i en chefsgrupp där vi är 15 stycken och då har vi kollat hur vi 
alla är som personlighetstyper och använd oss av ett program som heter Mayer briggs och vi 
är ju alla fruktansvärt olika som personer så vi täcker ju upp nästan alla 16 rutorna i det här 
programmet. Och när man har lärt sig det så förstår man ju att folk är fruktansvärt olika men 
ändå kan de ha samma jobb. Vi är ju alla butikschefer men på helt olika sätt, allting från att 
någon är den där analytiske och den som gärna tar de där snabba besluten som inte tänker till 
förrän efteråt. Så alla är ju olika trots att de har samma gäng i butikerna. Så har man 
kunskapen om att vi är olika så förstår man ju och kan förlåta en person och acceptera hur han 
eller hon är, för alla får vi ju vara olika och kan alla inse detta så skapas ju inte många 
konflikter. Pratar man om det så förstår ju alla att det är så och detta är nog det viktigaste 
annars kan ju folk på arbetsplatsen gå omkring och fundera och störa sig på vissa personer att 
de är som de är. För jag kan ju se förbannad ut ibland och är jag det på någon då säger ju jag 
till den personen. Jag har ju berättat för min medarbetare om mitt humör och då vet de ju det 
så de inte går och funderar på om jag är arg på dem. Så det är ju riktigt viktigt att det kommer 
fram och vi försöker ju då att snacka med varandra så mycket som möjligt. Sen kan det även 
vara viktigt tror jag att det kan vara viktigt att snacka lite om hur det är vid sidan av jobbet i 
det korta perspektivet och hur det kan påverka en på arbetsplatsen. 
 
Arbetar butiken med att förebygga konflikter? 
Ja det gör man ju på det sättet jag har varit inne på, målet är ju att undvika konflikter men de 
kommer ju vare sig man vill eller inte men kan man undvika dem så är det bra. Uppkommer 
de så gäller det ju att man får reda på den så tidigt som möjligt så man kan ta tag i det. 
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Butikschefens roll/ansvar i förebyggande? 
Ja alltså jag skapar ju en personalgrupp här, jag anställer ju folk och däri ligger det ju mycket 
att man bygger en grupp som man tror ska funka ihop och som jag tror att jag funkar med. För 
hur bra självförtroende butikschefen har eller inte så betyder ju han väldigt mycket för 
gruppen. Det hela handlar ju om att få ihop helheten och det kommer man ju inte ifrån. Sen 
gäller det ju även att man är öppen, det gäller att man inte är försluten. Sedan tycker jag även 
att det är viktigt att man föregår med gott exempel och inte bara på arbetsplatsen utan även 
allmänt. Jag kan ju inte kräva att mina anställda ska vara på ett visst sätt om jag är raka 
motsatsen. Sen har jag ju min personlighet och den ska man ju inte ändra på men det kan ju 
vara bra om man vet sin personlighet men ibland kan det ju vara bra att tona ner vissa delar av 
sin personlighet som kanske sticker ut. Man kan ju tala om hur man är personligen så de vet 
om det så att de inte behöver fundera över vissa saker, denna vetskap tror jag är viktigt. Sen 
kan man ju tycka att man kanske inte är så bra på vissa grejer men det är ju så man är som 
person annars vore det ju inte jag  
 
Butikchefens roll/ansvar att lösa konflikter? 
Ja det är ju första instansen här då i den här gruppen. Jag kan ju säga så här att jag har ett 
ansvar att det blir löst och sen hänger det ju på min förmåga. Går det över min förmåga att 
lösa det som har skett så gäller det ju att jag vet vart jag ska vända mig i nästa läge och vilket 
steg jag ska ta då och detta har vi ju ganska klart i företaget. Jag har ju en områdeschef där vi 
diskuterar sen är ju medling med en medlare annan lösning om vi inte kan lösa det här eller i 
något av de andra stegen för ibland är det ju fackliga frågor och då blir det ju förhandlingar 
och sådana bitar. Det beror ju lite på vad det handlar om men annars har vi det ganska bra 
fötterna här i företaget. Men det kan ju hända att man får vända sig utanför företaget för hjälp 
men det har vi inte haft här men jag vet ju andra företag som ha fått tagit hjälp av utomstående  
 
Hur mycket ska butikschefen lägga sig i? 
 
Hur löses konflikter – konflikthanteringsplan? 
Nej för det är ju situations- och personanpassat och jag anser att man inte kan utgå ifrån en 
mall för jag fungerar inte så utan det får vara fingertopp känsla och lite hjärta och hjärna och 
göra det jag tror är rätt. Sen om det kanske kommer ifrån att jag har varit på någon utbildning 
vet jag ju inte, det är ju svårt att veta vad jag har med mig ifrån utbildningen och vad som står 
i en mall utan detta bakas ju samman. Så det får som sagt bli mycket situations- personlighets 
anpassat för vissa saker kan man säga till en person och till en annan person får du säga något 
annat istället. Ofta är det ju två personer det handlar så då gäller det ju vara lyhörd för att 
kunna få reda på vad det handlar om. 
 
Vad kan förbättras angående konflikthantering? 
Nej, eller alltså vi har ju inte haft så mycket konflikter här mer än lite små konflikter och det 
är jag ju tacksam för. Sen vet jag ju de här stegen jag kan gå om det sker konflikter. Det kan 
ju hända att jag har fel, vi kanske skulle göra annorlunda i vissa avseenden men det är inget 
som har kommit till mina öron men jag tror att jag är ganska medveten om hur det ser ut här.  
 
Omplacering pga. konflikt? 
 
Uppsägning/avsked pga. Konflikt 
Nej det har aldrig skett. Jag vet ju andra företag där det har varit stora konflikter men då har 
det ju som sagt handlar om de fackliga bitarna om vilka möjligheter de anställda har, 
arbetstider etc. Men så länge alla kan få sina önskemål uppfyllda så är det ju ypperligt. Men 
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ibland är det ju inte, ibland kolliderar ju önskemålen så då får man ju försöka snacka om det 
men det brukar lösa sig, så det brukar inte vara så hög plåster åtgång. Sen när det gäller 
uppsägning så har det ju hänt att det har förekommit sexuella trakasserier i historien men inte 
under min tid.  
 
Olika ansvar beroende på konflikt-sort? 
Alltså utifrån skulle man ju kunna säga att det är dens fel och dens ansvar men det är ju inte så 
enkelt. Ibland kan det ju vara så att det som inte syns är kärnan utan kanske t ex att det är 
någon retar sig på någon och då finns det ju inget att ta på och sedan händer en liten skitsak 
som gör att man kan fästa upp det här och slå ner på det och det är ju inte det, det handlar om 
utan det är ju någonting annat. Ofta är det ju så att det finns en avsändare och det finns en 
mottagare och det kan ju vara så att det är fel på budskapet som sänds och även på mottagaren 
som tar emot det. Ska man gå in för att lösa något kan man ju inte ha en förutfattad mening, 
typ ha en favorit och då är det kört och då bör man kalla in någon annan som får försöka lösa 
det. Målet är att lösa det, och inte lösa det i viss riktning. Utan det får man nog vara vaken på 
och känner man att man inte kan hantera det så bör man som sagt kalla in någon annan som få 
bolla med det.  
 
Hur stort ansvar har de anställda att lösa konflikter? 
Det är ju tyvärr så att även om man är butikschef så kan man ju inte utbilda sig i att upptäcka 
en konflikt utan det tror jag är något man har medfött. Antingen har man det väldigt att 
upptäcka det eller så har man svårare för att göra det. Har man lätt för det är ju det positivt. 
Alla i en grupp har ju ett gemensamt ansvar, det handlar ju inte om att tjalla, utom om chefen 
inte ser det så ska man ju säga till för det kan ju handla om saker som jag inte har en chans att 
se. Där handlar det främst kanske om de som inte är med i konflikten som har ett ansvar. Sen 
kan det ju hända att en person är slarvig i hur han säger en sak och då kan ju den andre tolka 
det fel och då kan ju han i sin tur fantisera något som gör att det blir konflikt. Sen gäller det ju 
att gå in när du vet om att konflikten finns, och då får man ju se till att du inte blir påverkad av 
att du har olika sociala inställningar omedvetet till dina anställda.  
 
Hur ska en bra ledare bete sig vid en konflikt? 
Han ska vara så som jag inte är, dvs. att ha en bra radar och kunna upptäcka de här 
konflikterna och sen i andra hand så bör han även göra som jag har gjort dvs. omge sig med 
bra personal för i mitt fall är jag beroende av att ha bra medarbetare eftersom jag kanske inte 
är så jätte känslig på de här signalerna. Inte vara så prestigebunden, situationsanpassat. 
 
Effekterna av en konflikt? 
Alltså nu har vi ju som sagt inte haft det där stora situationerna där det har uppstått större 
konflikter men jag kan ju referera till de butiker som finns inom området och det är ju lite 
stökigt där och det blir ju jobbigt för hela gruppen eftersom det blir en del ”tåtassande” och 
det gör ju att folk fokuserar på fel saker och effektiviteten blir ju lägre. Sedan så blir det ju så 
att frånvaron ökar eftersom mår man dåligt på arbetsplatsen så känner man nog efter både en 
och två gånger. Även de som det inte handlar om men de kanske känner av stämningen. 
 
Kan en konflikt göra personalen starkare? 
Vi har ju som sagt inte haft några större konflikter här men om det handlar om krusningar på 
vattenytan så tror jag definitivt att det kan göra en starkare om man tar i den direkt för då kan 
man komma vidare med den vetskapen om att vi kan lösa det. Däremot större lämnar ju alltid 
spår så dessa tror jag inte gör en starkare.  
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9.4 Bilaga 4 Intervju med ställföreträdande butikschef 2008-04-10 

Hur många anställda har butiken? 
9 stycken 
 
Anställd butikchef eller äger själva? 
Anställd butikschef men intervju med ställföreträdande butikschef 
 
Vilken är butikschefens definition an en konflikt? 
Ja en konflikt är ju när man inte är sams eller att man inte kan komma överens, eller? Jo men 
så ser jag det i alla fall. 
 
Utbildning inom konflikthantering? 
Nej det har jag inte, men det finns säkert i kedjan för de har en del olika utbildningar. Jag har 
en utbildning inom säkerhet men inte någon specifik konflikthanteringsutbildning. Men det 
finns ju inbakat i chefsutbildningen.   
 
Förekommer konflikter? 
Här förekommer inga konflikter men det finns säkert konflikter med byggföretaget (på grund 
av ombyggnationer i butiken). 
 
Diskuteras det på arbetsplatsen? 
Det diskuteras la men vi har inga speciella möten där vi diskuterar det.  
 
Arbetar butiken med att förebygga konflikter? 
Ja på så sätt att vi försöker att vara öppna och raka mot varandra.  
 
Butikschefens roll/ansvar i förebyggande? 
Alla har ett ansvar att förebygga tillsammans 
 
Butikchefens roll/ansvar att lösa? 
Det är butikschefens ansvar till 100 % men om butikschefen inte är i butiken så är det 
ställföreträdarens ansvar. Sen har ju alla ett personligt ansvar att lösa för sig själva och inte i 
grupp. 
 
Hur mycket ska butikschefen lägga sig i? 
Om det behövs ska butikschefen lägga sig i. 
 
Hur löses konflikter – konflikthanteringsplan? 
Vi har aldrig behövt använda någon, men det finns kanske i kedjan, det vet jag inte. Men det 
finns ju regionchefer och personalchefer och vi har ju resurser till det men det är inget vi har 
behövt som sagt. 
 
Vad kan förbättras angående konflikthantering? 
Vet inte, vara öppen, ta ansvar direkt. Kan ta ett snack med anställda då och då och diskutera 
hur det har det här. 
 
 
 
 



Examensarbete BCP Vt. 08  Torsten Lidborg 871122 
Alingsås grupp 1  Anna Ljungdahl 800710 

44 
 

Omplacering pga. konflikt? 
Ja det finns ju möjligheter till det. Jag vet att det har skett att folk som jobbar för kedjan i 
Göteborg har blivit flyttade till en annan butik. Den möjligheten finns säkerligen här men det 
är ju så fall om den personen vill det med tanke på att han/hon får åka till Göteborg då.  
 
Uppsägning/avsked pga. Konflikt 
Nej 
 
Olika ansvar beroende på konfliktsort? 
 
Hur stort ansvar har de anställda att lösa konflikter? 
Det har ju ett visst ansvar men kan det inte lösa det så får ju butikschefen försöka göra det. 
 
Hur ska en bra ledare bete sig vid en konflikt? 
En bra ledare ska vara tydlig och lyssna från båda håll.  
Gäller även att inte ha någon favorit. Självklart har man ju det men det är ju inget som får 
påverka än. 
 
Effekterna av en konflikt? 
Det gör ju att det blir irriterat men som tur är så är vi sonade från det här. 
 
Kan en konflikt göra personalen starkare? 
Nej, en konflikt är ju något negativt. Eller hur? 
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9.5 Bilaga 5 Intervju med kassachef 2008-04-11 

Hur många anställda har butiken? 
140 anställda 
 
Anställd butikschef eller äger själva? 
Anställd 
 
Vilken är butikschefens definition av en konflikt? 
En konflikt kan vara väldigt många olika saker, eftersom butiken har 140 anställda och jag är 
ansvarig för 80 så har jag väldigt många personliga konflikter mellan medarbetare. Eller jag 
har ju inte många personliga konflikter men det är dem som är de mest naturliga konflikterna 
för mig. Det är en konflikt för mig i första hand. Sedan kan man ju dela upp konflikten i olika 
delar. Det kan ju vara ett antagande många gånger där det inte är någon stor grej men det har 
spunnit vidare och blivit missförstånd kan man säga. Sen kan det ju även vara svårare 
konflikter som ligger till grund som man inte löser på ett möte utan får ha flera möten eller 
även ta in andra personer i den här frågan också. De är då andra från företaget som man tar 
med sig. Det kan vara att man tar fram frågan för ledningsgruppen. Butikschefen och vi 
försäljningschefer träffas även regelbundet när vi har informations möten och där då kan man 
lyfta upp problemen och då kan man få råd utav dem andra hur man ska lösa problemet  
 
Utbildning inom konflikthantering? 
Nej jag har ingen utbildning inom konflikthantering direkt så, men vi har ju gått en kurs som 
heter frontlinjen som ett konsultföretag har då för butiker och där då ingår konflikthantering. 
Där fick vi lära oss om samtal, om hur man lägger upp ett sådant osv.  
 
Förekommer konflikter? 
Ja det gör det 
 
Diskuteras det på arbetsplatsen? 
Ja det diskuteras på arbetsplatsen 
 
Arbetar butiken med att förebygga konflikter? 
Ja det gör vi, på det sättet att vi har stående punkt på våra kassaledarmöten. Jag har ju 4 
ordinarie kassaledare och 2 reserver och vi träffas varannan vecka på ett stort möte kan man 
säga och då har vi 2-3 timmar där vi diskuterar problem och där vi då har en stående punkt om 
just konflikter och då diskuterar vi om det finns något som vi behöver diskutera. För det är ju 
så att kassaledaren är team-ansvarig för 20 kassörskor och då blir det ju ett steg ner att de 
kanske behöver ventilera någonting i gruppen samma som vi gör i ledningsgruppen och då är 
det ju oftast större saker i ledningsgruppen. Kassaledarna kan kolla med varandra och känna 
av hur det känner för det kan ju vara så att någon känner något och då kan ju han/hon fråga de 
andra om de också känner så eller om det stämmer för 2 kassaledare jobbar tillsammans i lag 
varje helg så de har ju väldigt mycket kontakt med även det andra gänget och då kan ju även 
andra kassaledaren säga att hon/han även upplever samma känsla som den andra kassaledaren 
eller tvärtom och då kan man ju även prata sinsemellan för att se vem som är bäst lämpad att 
ta den här personen och prata med hennes eller honom då. Det kan ju då vara väldigt mycket 
psykologi och socialt kännande. Sen när det gäller policy så har vi inget nerskrivet så men vi 
tar ju upp saker som händer på arbetsplatsen på mötena och då har vi ju en affärsplan där vi 
tar upp konflikter som mobbning och sådant och då har vi ju handlingsplaner så det finns ju 
och en så säger vi ju möten hur vi tycker att vi ska bete oss mot varandra. Personligen tycker 
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jag ju att vi som jobbar ska vara vänner med varandra när vi jobbar med varandra och här 
uppför vi oss och sedan när de går ut från butiken så har jag ingenting att göra med vad de 
gör. Men här inne så ska de följa de förhållningssätten som vi har och dessa tar vi upp på alla 
kassamöten. Sedan vet folk att jag är väldigt känslig när det gäller orättvisor för jag anser att 
det är viktigt att alla känner att de är lika mycket värda. Detta är ju anledningen till att jag 
delade upp kassörskorna, för vi var ju 80 en gång då där vi hade en kassaledare men då är det 
ju bättre som vi har det nu att de är 20 per grupp.   
 
Butikschefens roll/ansvar i förebyggande och att lösa? 
Min roll är ju då att se till att kassaledarna känner att de har grepp över situationen så att säga 
och även att vi har de i vår frontlinje som vi har tagit fram då där vi har handlingsplaner om 
hur vi går till väga. Våra kassaledare har en plan då med olika punkter då som det kan följa 
och då är den första punkten, ”Vem tar vad vid svåra situationer?” och då är det ju då först att 
man måste känna av personen och vid osäkerhet så rådgör ju dem med mig och sedan 
bedömer vi tillsammans hur vi ska göra. Sen kan det ju vara så eftersom vi har pengahantering 
med mycket säkerhet och så då och då kan vi ju ha misstankar att någon gör något som 
han/hon kan bli bestraffad för ska båda enligt lag kontakta butikschef och ledning fort. Sen är 
det ju även så att samtalen måste gå till på ett sådant sätt att det leder någon vart och att man 
måste vara konkret och ta det strukturerat för att det ska ge någonting. Så det är la det ansvaret 
jag har och kassaledarna, att uppmärksamma om det är någonting  
 
Hur mycket ska butikschefen lägga sig i? 
 
Hur löses konflikter – konflikthanteringsplan? 
 
Vad kan förbättras angående konflikthantering? 
Jag kan tycka att det som är svårast för oss i frontlinjen är att vi ska upptäcka problemen fort 
eftersom vi jobbar på en sådan arbetsplats som gör att jag inte bara kan gå fram till en i kassan 
och fråga hur hon jobbar utan då får man i stället vänta tills hon är ledig eller exakt innan hon 
ska gå hem. Och sedan är det ju också det här att man inte får ta upp vad som helst som gör att 
hon kanske mår dåligt när hon går hem från jobbet  
 
Omplacering pga. konflikt? 
Sådana här saker pratar vi väldigt mycket om, om det är omplacering på gång och då att man 
och känner vad den här personen kan vara och att man känner att man har gjort så pass 
mycket för den här personen att man känner tills att man inte kan göra något mer. Så det är ju 
svårare att omplacera i butik. Men det gäller att man kommer fram till någonting och säger till 
den här personen att ”nu har vi chans att flytta dig ditt, vill du det eller tar du det?” och vill 
inte personen i fråga det så är det ju inte så mycket mer som vi kan göra. Utan då är det upp 
till personen att känna eftersom ha har fått ett val ifrån oss. Sedan om det är såhär svåra 
konflikter så är det ju ofta så att personer redan bestämt sig för att söka ett annat jobb och 
sedan gör detta.   
 
Uppsägning/avsked pga. Konflikt 
Nej det har vi aldrig behövt och det är vi väldigt glada för  
 
Olika ansvar beroende på konfliktsort? 
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Hur stort ansvar har de anställda att lösa konflikter? 
Vi har ju vår arbetsuppdelning där vi har olika punkter där det står att vi visar varandra 
respekt och då står ju detta i den personalhandboken de får när de anställs   
 
Hur ska en bra ledare bete sig vid en konflikt? 
En bra ledare vid en konflikt ska absolut inte vänta ut en konflikt utan man ska gå in och man 
ska lyssna av båda parter och det är jätte noga att man lyssnar och att man inte leder det här 
samtalet utan att personen istället får berätta hur han upplever det för det är ju upplevelsen 
som är själva konflikten. Sedan hjälper det ju inte att jag sitter och säger att den andra tycker 
si och så utan det är ju hur den här personen upplever det. Det är väl det man ska göra sedan 
ska man ändå fatta snabba beslut och inte dra ut på det eftersom det är en jobbig situation för 
alla. Ofta när det är en konflikt mellan två eller fler så infekterar ju det även runt omkring och 
om man inte mår bra så gör man inget bra jobb själv eller hur ska man kunna lyckas att ta 
hand om en besvärlig kund om man är i en konflikt själv. Så lyssna av och ta ett beslut så 
snabbt som möjligt och även att man tar hjälp om man inte kommer vidare och då kan man ta 
hjälp av mig, kassachefen eller butikschefen.  
 
Effekterna av en konflikt? 
En konflikt på arbetsplatsen kan ge stabilitet och kan förbättra väldigt mycket och kan 
naturligtvis även skapa mycket problem. Men med tydlighet och korrekthet från ledningen där 
vi förklarar för de anställda hur man beter sig och vilka regler som finns. Sedan säger vi även 
att vi har lyssnat och vad vi känner och så här är det. När man jobbar i så här stora grupper på 
en sådan här stor arbetsplats så gäller det att man är tydlig och rak för då kan man få en 
trygghet hos de anställda. Så en konflikt kan faktiskt bli en positiv upplevelse för de som 
jobbar här. Känner man även att man inte klarar av problem så ska man självklart ta hjälp 
utifrån   
 
Kan en konflikt göra personalen starkare? 
 
Allmänt 
Eftersom den här butiken omsätter mycket pengar och så och vi har pengahantering så är det 
jätte viktigt med säkerheten och att om man misstänker någon så gäller det att man inte har 
förutfattade meningar om personen för man vet ju inte om den här personen är skyldig förrän 
det är bevisat. Så det kan ju skapa stora konflikter.  
 
Sedan så använder vi oss av ett program som heter Slg. Thomas personanalys på alla som ska 
fastanställas. Detta är ett verktyg som beskriver hur personen är och personen i fråga får svara 
på 24 frågor. Detta program finns och används av företag i hela världen för att skapa 
dynamiska grupper och då när en person gör detta så kan man gå in och se hur personen 
passar in i gruppen men för den sakens skull så ska ju inte alla vara likadana. Men detta är bra 
hjälpmedel när det gäller konflikter eftersom man kan gå in i det här programmet när det har 
uppstått en konflikt och se hur personerna i fråga är som personer. I detta program kan man 
lägga in värden för att hitta en person som matchar det vi är ute efter men vi går inte efter 
detta utan ser det som en analys. 


