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Sammanfattning 
Att möta motstånd är att ställas inför en konflikt, där en kollision uppstår mellan våra egna 

intressen och någon annans intressen. Förutom de konflikter som uppstår inom oss själva möter 

vi även konflikter på flera andra nivåer såsom problem i familjen eller på arbetsplatsen. 

 

Syftet med denna studie är att belysa och studera chefers syn på konflikter och hur de hanterar 

konflikter på arbetsplatsen. I uppsatsen kommer det även tas upp bakomliggande faktorer som 

orsakar konflikter samt se närmare på hur chefer arbetar med att minska destruktiva konflikter. 

 

I studien har en kvalitativ ansats genomförts, det empiriska materialet har samlats in genom tio 

intervjuer. Åtta butikschefer samt två konsulter har intervjuats för att besvara undersökningens 

frågeställning. De företag som har intervjuats är valda utifrån de tre företag med störst 

marknadsandelar inom dagligvaruhandeln.  

 

För att förstå chefernas tillvägagångsätt, värderingar och beslut har tre teorier använts; 

konfliktkällor, konfliktprocessen samt tredjepart i konflikthantering.  

 

Studien visar att konflikter och konfliktsituationer är varierande men att chefer oberoende på 

vilken syn de har, väljer att hantera konflikter på ett liknande sätt. Samtliga respondenter 

använder sig av egna erfarenheter vid konflikthantering. För att en konflikt ska bli konstruktiv 

måste de iblandade i konflikten vara mottagliga och kunna erkänna problemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
 

Vi vill inledningsvis ge ett stort tack till samtliga respondenter som har medverkat i 

undersökningen och bidragit med betydelsefull information till studien. Vi vill även tacka vår 

handledare Karin Winroth som har vart en hjälpande hand under arbetets gång. Sist men inte 

minst vill vi tacka alla studenter som tagit sig tiden att läsa igenom arbetet och givit oss 

konstruktiv kritik. 

 

Sabrina Fernandes & Maja Hyllstedt 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Att leva är att försöka övervinna de olika hinder som uppkommer och står i vägen för 

överlevanden. Vi strävar instinktivt med att överbrygga de motstånd vi möter, oavsett om det rör 

sig om obetydliga eller livsviktiga händelser. Att möta motstånd är att ställas inför en konflikt, 

där en kollision uppstår mellan våra egna intressen eller med någon annans intressen. Att 

bearbeta, hantera, undvika eller lösa medvetna och omedvetna konflikter, är en därför en del av 

våra liv. Förutom de konflikter som uppstår inom oss själva möter vi även konflikter på flera 

andra nivåer såsom problem i familjen eller på arbetsplatsen (De Klerk 1991). 

 

I en organisation kan konflikter vara sakorienterade angående arbetsfördelningen, 

arbetsprocessen eller verksamheten. Det förekommer även personorienterade konflikter, som 

oftast är förknippade med en persons självuppfattning eller yrkesidentitet. Det är viktigt att veta 

om konflikten handlar om sakorienterade eller personorienterade frågor och hur dessa kan hållas 

isär (De Klerk 1991). 

 

Enligt De Klerk kan sakkonflikter i en organisation uppstå mellan anställda utifrån en 

överansträngd arbetssituation (De Klerk 1991). Ingram menar att det kan förekomma stressfulla 

miljöer eller situationer i en organisation, där det är viktigt att det anställda samarbetar istället för 

att vända sig mot varandra. Exempelvis kan butiksmiljöer enligt Ingram vara bland de mest 

stressfyllda arbetsplatserna på arbetsmarknaden. Detta på grund av respektlösa kunder och 

anställdas arbetsmiljö kombinerat med en nära anslutning till varandra under långa arbetstimmar, 

vilket kan vara en bidragande faktor till att konflikter uppstår 1.  

 

Enligt Ekeland är det däremot inte konflikten i sig själv, utan hur vi hanterar den som är det 

avgörande (Ekeland 2004). För att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt i en organisation 

behöver en ledare ha kunskap om vad en konflikt är. Det gäller att kunna upptäcka en konflikt i 

tid och att inse att det rör sig om en konfliktsituation. Desto mer information man har om 

                                                
1 http://smallbusiness.chron.com/teamwork-important-retail-10945.html 2014-11-18. 
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bakgrunden, sammanhanget och funktionen kring konflikten desto större möjlighet har man till 

att hitta lösningen (De Klerk 1991). 

1.2 Problemdiskussion 
Konflikter upplevs vanligtvis som obehagliga och något som bör undvikas till varje pris. Enligt 

organisationspsykologen Nils Sortland är det den negativa konflikttolkningen som dominerar i 

det praktiska arbetslivet. Konflikten ses som ett sjukdomstecken där man försöker reducera eller 

eliminera konflikterna och att konflikten är ett hinder för utvecklingen. Det som ofta väger tungt 

är rädslan för de påfrestade känslor som medföljer. Resultatet blir att vi undertrycker 

konflikterna (Kaufmann G. & Kaufmann A. 2009).  

 

Abrahamsson och Andersen menar istället att den traditionella synen på konflikter är bristfällig 

och att konflikter inte alls behöver vara negativa (Abrahamsson och Andersen 2007). En konflikt 

kan istället vara en källa till förbättring, utveckling, förnyelse och tillväxt både på en personlig 

nivå och för en organisations verksamhet (Ekeland 2004).  

 

Eftersom att konflikter är både oundvikliga och har potential att bli konstruktiva, bör 

organisationer därför bli mer positivt inställda till konflikter (Tjosvold 2008). Att undvika eller 

skjuta upp konflikter kan leda till dålig prestation och besvär för människor. En ledare bör därför 

ha insikt om konflikter och ha så många strategier som möjligt för att kunna hantera dem 

(Kaufmann G. & Kaufmann A. 2009). En god konflikthantering är därför en utmaning för en 

ledare, inte bara för produktiviteten och effektiviteten, utan också för arbetsmiljöns kvalitet och 

anställdas välmående (Ekeland 2004).  

1.3 Undersökningsproblem 
Hur hanterar ledare konflikter på arbetsplatsen? 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilken syn chefer har på konflikter och hur de hanterar 

konflikter på arbetsplatsen. 
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1.5 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att undersöka dagligvaruhandeln. Undersökningen granskar konflikter, 

konfliktsyn, orsaker till konflikter och konflikthantering utifrån ett chefsperspektiv. Studien är 

avgränsad till de marknadsledande kedjorna inom Stockholmsområdet.  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 
I uppsatsen har en kvalitativ metod använts för att ta reda på hur konflikthanteringen ser ut i 

svenska dagligvaruhandeln utifrån ett chefsperspektiv, samt vilken syn chefer har på konflikter.  

En kvalitativ forskning lämpar sig när forskaren syftar till att beskriva detaljerade händelser eller 

människor. Detaljerade beskrivningar är nödvändiga för att uttrycka komplexiteten i situationen 

och därmed ge läsaren tillräckliga detaljer. Kvalitativ forskning tenderar att lägga större vikt vid 

forskarens roll i konstruktionen av data (Denscombe 2009). 

Personliga intervjuer har använts i undersökningen för att samla in data genom respondenternas 

åsikter, uppfattningar och känslor för att få en bättre insikt kring hur chefer hanterar konflikter på 

arbetsplatsen. Därutöver har två konsulter intervjuats, för att författarna ska ta del av ett annat 

perspektiv på konflikter i en organisation. Respondenternas svar har sedan jämförts och 

analyserats utifrån de olika teorier och modeller som använts i undersökningen. 

I undersökningen har författarna använt sig av både primär och sekundärdata. Primärdata innebär 

den data forskaren samlar in själv, där forskaren själv kontrollerar undersökningsprocessen. 

Sekundärdata har ursprungligen samlat in av andra och författarna har analyserat data utifrån 

sina egna utgångspunkter (Eliasson 2006). Författarna har använt sig av sekundär data i form av 

artiklar, litteratur samt företagens hemsidor som komplement till primärdata. 

2.2 Urval                                  
Undersökningen är grundad på ett subjektivt urval. Författarna har en viss kännedom om 

ämnesområdet och handplockar därför respondenter som kan bidra med värdefull data 

(Denscombe 2009). Då studiens syfte är att undersöka vilken syn chefer har på konflikter och hur 

de hanterar dem, har författarna därför valt chefer som respondenter.  

  
För att finna undersökningens urval av dagligvaruhandelskedjor, har författarna använt sig av en 

marknadsandelsundersökning från Delfi år 2013. Författarna har valt att granska de största 
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aktörerna inom dagligvaruhandeln. Den ledande kedjan inom dagligvaruhandeln är ICA med en 

marknadsandel på hela 50,7%, därefter följer Coop med 20,9% och sedan Axfood med 15,9% 2.  

  

Butikerna inom dagligvaruhandeln har valts utifrån ett bekvämlighetsurval, på grund av 

begränsad tid och resurser för undersökningen. Enligt Denscombe är det rimligt att forskaren 

väljer det mest bekvämliga alternativet om det finns två eller fler likvärdiga alternativ 

(Denscombe 2009). Butikerna i Stockholmsområdet har därför valts i första hand för 

undersökningen. 

 

Konsulterna valdes för att ge ett bredare perspektiv och komplettera chefernas syn på konflikter, 

samt för att ge en mer tyngd i undersökningen. Kriteriet som användes vid val av konsult var att 

de skulle ha specialiserat sig på att arbeta med konflikter och konflikthantering på arbetsplatser. 

 
Tabell  1: Respondenturval 

 
Organisation  Verksamhet Respondent Titel 
ICA Nära Sergels Torg, 
Stockholm 

Dagligvaruhandeln Therese Josefsson Butikschef/ 
personalchef 

ICA Kvantum Skärholmen Dagligvaruhandeln Mattias Nelson  Butikschef 

ICA Maxi Lindhagen  Dagligvaruhandeln Peter Fehn  Butikschef 

Coop Extra 
Medborgarplatsen, 
Stockholm 

Dagligvaruhandeln Ulrika Andersson Butikschef 

Coop Centralen Stockholm Dagligvaruhandeln Johan Beckman Butikschef 

Willys Fridhemsplan, 
Stockholm 

Dagligvaruhandeln Leif Madsen  Butikschef 

Willys Hemma Götgatan, 
Stockholm 

Dagligvaruhandeln Veroni Ridde Butikschef 

Hemköp Solna Dagligvaruhandeln Tomas Jäderberg Butikschef 

Opus Konsult  Konsult  Elisabeth Sjöstedt Konsult 

Co-creative Organizations/ 
Bramsen Consulting AB 

Konsult Annika Bramsen Konsult  

 

                                                
2 http://www.delfi.se/wp-content/uploads/dagligvarukartan2014.pdf 2014-11-20. 
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Respondenterna presenteras vidare i empiriavsnittet. 

2.3 Genomförandet av undersökningen 
I undersökningen har en semistrukturerad intervjuform valts där intervjufrågor och ämnen 

använts som en intervjumall, men där författarna har varit flexibla. Intervjumallen (se Bilaga 1 & 

2) har under intervjun förändrats med olika följdfrågor, beroende på respondentens svar och 

formuleringar. I den semistrukturerade intervjun ger man respondenten utrymme att utveckla 

sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som tas upp (Denscombe 2009). I undersökningen 

har åtta chefer intervjuats inom dagligvaruhandeln, samt två konsulter som har kunskap inom 

undersökningens område. Respondenterna har fritt fått välja var och när intervjun ska äga rum 

under en begränsad tidsram. Författarna har varit närvarande och medverkat i samtliga intervjuer. 

Intervjuerna varade mellan cirka 35-50 min, under veckorna 49 och 50 i december månad, år 

2014. Samtliga intervjuer med butikscheferna tog plats i Stockholmsområdet och intervjuerna 

med konsulterna utfördes via telefon. Telefonintervjuerna utfördes på grund av att den ena 

konsulten bor i Göteborg samt den andra konsultens önskan.  

 

Innan varje intervju tog plats, blev respondenterna tillfrågade om både anonymitet och om de 

kände sig bekväma med att spela in hela intervjun. Respondenterna blev även informerade att de 

kunde avbryta eller avsluta intervjun när som helst ifall de kände sig obekväma. Två utav de tio 

respondenterna kände sig mer bekväma med att författarna förde anteckningar istället för att bli 

inspelade. Samtliga respondenter valde att inte vara anonyma i undersökningen.  

2.4 Tillförlitlighet  
Tillförlitlighet behandlar frågan huruvida andra forskare hade kommit fram till samma resultat 

och samma slutsatser. Personliga intervjuer kan innebära att respondenten svarar olika beroende 

på vem som ställer frågorna. Insamlad data påverkas av intervjuarens personliga identitet. 

Intervjupersonens identitet får särskild betydelse när det gäller känsliga frågor och när människor 

känner sig besvärade kan de inta en försvarsställning. När detta sker kan det hända att 

respondenten svarar det som de tror att intervjuaren vill höra eller det som förväntas av dem. 

Därför kan insamlad data och trovärdighet bli lidande för undersökningen (Denscombe 2009).  

  



 
 

7 

De olika respondenterna som kontaktades, blev informerade om vilket ämne undersökningen 

granskade och de frågor som skulle komma att diskuteras under intervjun. Detta gjordes för att 

respondenterna skulle få chansen att få en inblick i undersökningen, samt för att kunna neka 

förfrågan. Eftersom konflikter kan vara ett känsligt ämne fick respondenterna valet att bestämma 

om de kände sig tillräckligt bekväma att diskutera ämnet. Intervjuerna var lokaliserade på de 

platser som respondenterna själva valde, eftersom att det kunde skapa en trygg miljö. Samtliga 

respondenter blev tillfrågade om de var bekväma med att spelas in under intervjun. Samtliga 

utom två av respondenterna godkände att spelas in. Detta kan ha skapat ett bortfall då författarna 

inte hann anteckna hela intervjun ordagrant. Efter inspelningen av intervjuerna valde författarna 

att transkribera de material som blivit insamlat, för att kunna återge de citat som respondenterna 

delat med sig av. Samt för att kontrollera att insamlad data har uppfattats korrekt och för att 

minimera de feltolkningar som kan ha inträffat. Författarna har även valt att spela in intervjuerna 

för att kunna fokusera på respondenten under hela intervjun. Författarna är medvetna om att inga 

generella slutsatser kan dras om butikschefer. 
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3. Teori 

3.1 Konflikt     
Begreppet konflikt används i vardagligt tal med en mängd olika definitioner. En neutral 

definition av en konflikt är enligt Axelsson & Thylefors: 

      

“Den etymologiska, ordet kommer från latinets conflictus som betyder sammanstötning, 

motsättning, en kamp mellan olika krafter. En konflikt är helt enkelt en intresse motsättning, den 

kan vara liten eller stor, viktig eller oviktig” (Axelsson & Thylefors 1996 s. 13)  

      

Enligt författaren De Klerk kan konflikter både vara konstruktiva och destruktiva. Om en 

konflikt är konstruktiv leder lösningen till ett bättre samförstånd och en större insikt. Den sociala 

gemenskapen kan bli mognare och bättre om någon eller några har utrett missförståndet och om 

man upplever att man kan uttrycka sina åsikter utan att vara illa omtyckt. Konflikten kan 

engagera andra medarbetare som känner sig utsatta och som har samma behov av förändring.  

 

Om konflikten istället är destruktiv, börjar de inblandade eller berörda att utagera. Det vill säga 

när man börjar bete sig enlighet med hur man upplever situationen utifrån sitt egna 

känslomässiga perspektiv och är inte intresserad av att höra motpartens uppfattning. Att utagera 

är därmed ett destruktivt tillvägagångssätt att hantera konflikter på. Risken är stor att motparten 

börjar agera på samma sätt och på̊  så sätt kan det uppstå bland annat trakasserier, intriger eller 

hämndaktioner (De Klerk 1991). 

3.2 Konfliktorsaker 
Enligt Mc Shane och Von Glinow är det viktigt att kunna förstå vilka källor som gör att 

konflikter uppstår och som ligger under ytan. Det finns sex huvudsakliga källor som orsakar 

konflikter i en organisation, vilket förklaras i modellen nedan (Mc Shane och Von Glinow 2000).  
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Figur  1: Källor till konflikter i en organisation (Mc Shane & Von Glinow 2000 s. 391) 

      

Oförenliga mål      

En av orsakerna till att konflikter uppstår i en organisation oförenliga mål. Oförenliga mål 

uppstår när personliga eller verksamhetsmål hindrar en annan individs- eller verksamhetsmål. 

Individer med olika mål är mer benägna att uppleva konflikter. 

      

Differentiering      

I och med att individer har olika bakgrund och erfarenheter kan det orsaka förvirring och 

missförstånd. Olika värderingar och åsikter skapas utifrån olika bakgrunder, erfarenheter eller 

utbildning, vilket i sin tur kan vara en faktor till att konflikter uppstår. Exempelvis kan en 

sammanslagning av olika individer med olika företagskulturer, vara en orsak till att konflikter 

uppstår. Då slåss anställda över "rätt sätt" att göra saker på utifrån sina erfarenheter. Kulturell 

mångfald kan göra det svårt att förstå eller acceptera andras värderingar och åsikter. Många 

företag upplever också en ökande förekomst av generationskonflikten på arbetsplatsen. Olika 

generationer av medarbetare, yngre eller äldre har olika behov, olika förväntningar och 

värderingar. Denna differentiering förekommer i många typer av konflikter. 

     

Uppgifts beroende      

Konflikter tenderar att öka desto mer beroende anställda är av varandra i arbetsprocessen och i 

uppgifter, där det finns en högre sannolikhet att störa varandras arbete och personliga mål.  

När gruppmedlemmar måste dela på gemensamma tillgångar till sina individuella uppgifter, 

måste de samverka i processen för att utföra sitt arbete, eller ta del av “belöningar” som delvis 

       Källa till konflikt 

Brist på resurser Uppgifts beroende 

Differentiering Otydliga regler 

Oförenliga mål Kommunikations 
problem 
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bestäms av utförandet eller resultatet av andra medarbetare. Desto högre nivå av beroende i 

arbetsuppgifter, desto större är risken för konflikter, eftersom det finns en större chans att varje 

sida kommer att störa eller hindra den andra partens process och mål. 

      

Brist på resurser      

Brist på resurser kan vara en faktor som skapar konflikter, eftersom att bristen på resurser 

motiverar individer att konkurrera med andra som också behöver resurser för att uppnå sina mål. 

Till exempel kan en parts mål störa en annan parts mål eftersom det inte finns tillräckligt med 

resurser. 

      

Otydliga regler      

Otydliga regler eller brist på regler, kan skapa konflikter på en arbetsplats. Detta kan skapa 

osäkerhet som i sin tur kan öka risken av att en av parterna hindrar den andra partens mål. 

Otydlighet i en organisation, utnyttjas av de anställda genom att vinna beslut till sin egen fördel. 

Detta förklarar varför konflikter kan vara vanliga under fusioner och förvärv. När tydliga regler 

existerar, vet de anställa vad som krävs av varandra och är överens om att följa de regler som 

finns. 

     

Kommunikations problem      

En konflikt kan ofta uppstå på grund av brist på möjligheter, förmåga eller motivation att 

kommunicera effektivt. När parterna saknar möjlighet att kommunicera, tenderar de att använda 

stereotyper för att förklara tidigare beteenden och förutse framtida situationer. Dessvärre är 

stereotyper subjektiva och känslor kan negativt förvränga innebörden av en motpartens agerande 

och därmed skapa eskalerande uppfattningar av konflikter. Utan direkt interaktion har de två 

sidorna mindre empati för varandra. 

     

Några individer kan sakna nödvändig kompetens för att kommunicera på ett diplomatiskt och 

icke-konfronterande sätt. När den ena parten kommunicerar sitt missnöje på ett arrogant sätt, kan 

motparten bli mer benägen att öka uppfattningen av konflikten. Ett arrogant beteende sänder 

även ett budskap om att den ena sidan har i avsikt att vara konkurrenskraftiga istället för 
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kooperativ. Detta kan leda till att den andra parten svarar med en liknande konflikthantering stil. 

Därför leder ineffektiv kommunikation ofta till en upptrappning av konflikten. 

     

Ineffektiv kommunikation kan även leda till mindre motivation att kommunicera i framtiden. En 

emotionell konflikt är obehaglig, vilket leder till att individer väljer att undvika att interagera 

med de andra i konflikten. Mindre kommunikation kan ytterligare eskalera konflikten eftersom 

det finns mindre möjligheter att känna empati för motparten. Det vill säga att motparten blir mer 

benägen att lita på de förvrängda stereotyper som uppstått för att fylla i den information som 

saknas. De tenderar även att missförstå varandras verbala och icke- verbala signaler, vilket 

ytterligare kan eskalera konflikten (Mc Shane & Von Glinow 2000). 

3.3 Konfliktprocess      
Enligt George & Jones är konflikter på ett eller annat sätt är oundvikliga i en organisation och 

har därför ett sort inflytande på̊  de anställdas beteende. Louis Pondy utvecklade en av de mest 

accepterade modellerna inom organisationskonflikter. Pondy beaktar konflikten som en 

dynamisk process som består av fem följande faser. Oavsett hur eller varför konflikter uppstår i 

en organisation, kan chefer använda sig av Pondys modell för att analysera en konflikt och 

vägleda sina försök att hantera den (George & Jones 2002). 
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Figur  2: Pondys modell av organisationskonflikt (George & Jones 2002 s. 420) 

 

Dold konflikt      

I det första steget av Pondys modell existerar det inte några verkliga konflikter. Utan det finns 

potential för att konflikten ska uppstå på grund av de olika källor och orsaker som existerar.  

  

Uppfattad konflikt      

Fasen uppfattad konflikt börjar när en part, individ, eller grupp blir medveten om att deras egna 

mål motarbetas via handlingar av en annan part. Varje enskild part söker därefter konfliktens 

ursprung, varför konflikten uppstår och analyserar de händelser som skapat dess förekomst. 

Därefter konstrueras en händelse som står för de problem man upplever mot den andra parten. 

Varje part uppfattar konflikten och dess orsaker på olika sätt vilket är anledningen till att en 

konflikt uppstår. 

    

 

 

Fas 1: 
Dold Konflikt  

Fas 5: 
Konflikt efterföljd 

Fas 4: 
Uppenbar konflikt  

Fas 3: 
Emotionell konflikt  

Fas 2:  
Uppfattad Konflikt 
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Emotionell konflikt      

I fas tre utvecklar parterna i konflikten negativa känslor om varandra. Under detta skede 

förekommer det att varje part utvecklar “vi-mot-de attityd” och skyller motparten för problemet. 

När konflikten eskalerar, avtar samarbetet mellan gruppen samt effektiviteten i organisationen. 

Eftersom att parterna i konflikten argumenterar för sin ståndpunkt, kommer problemet sannolikt 

att förstoras upp i jämförelse med betydelsen av problemets ursprung. Det ursprungliga 

problemet kan vara relativt litet i denna fas men om den ena parten inte gör något för att lösa 

problemet, kan konflikten eskalera och bli allt svårare att hantera. 

    

Uppenbar konflikt      

I skedet av en uppenbar konflikt, är det den ena parten som beslutar hur man ska reagera mot den 

andra parten. Båda parter försöker hindra och förstöra för varandra och motarbeta varandras mål. 

En uppenbar konflikt kan ta många former där en öppen aggression mellan individer eller 

grupper kan uppstå. Konflikten visas i form av bristande samarbete mellan människor, ett 

resultat som allvarligt kan skada organisationen. Om organisationsmedlemmar inte kan 

samarbeta förhindras integrationen, vilket leder till att organisationen mindre sannolikt kommer 

att kunna arbeta tillsammans för att uppnå sina mål. En destruktiv konflikt uppstår när parterna 

undviker att hantera en konflikt. I denna situation kan en part försöka förhindra att andra parten 

uppnår sina mål genom passivitet. Chefer behöver därför göra allt de kan för att förhindra att en 

uppenbar konflikt blir destruktiv, genom att ingripa så tidigt som möjligt i detta skede. Om de 

inte kan förhindra uppdelningen i kommunikation och samordning som oftast förekommer i detta 

skede, övergår konflikten vidare till sista steget, vilket är konfliktens efterföljd. 

 

Konflikt efterföljd     

I en organisation är konflikter förr eller senare löst på ett eller annat sätt. Konflikten kan antingen 

bli destruktiv genom att organisationen misslyckas, någon får sparken eller organisationen blir 

omorganiserad. Oavsett resultatet, kan orsakerna till konflikten komma att inträffa igen i en 

annan situation. Varje konflikt lämnar efterföljder som påverkar hur båda parter beter sig i 

framtida situationer. Om en konflikt kan lösas genom kompromisser eller samarbete kommer 

konfliktens efterverkningar att främja goda arbetsrelationer. Om konflikten inte är löst förrän 
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sent i processen, kommer problemet som äger rum leda till konflikt efterföljder som försämrar 

arbetsrelationer negativt samt skapar ovilliga samarbetsrelationer.  

3.4 Tredje part i konflikthantering     
Många konflikter i en organisation kan lösas med hjälp av en tredje part, exempelvis en chef. En 

tredje part är när en relativt neutral person hjälper parterna att lösa deras meningsskiljaktigheter. 

Det finns generellt tre typer av tredjeparts-konfliktstrategier, vilka är; medling, undersökning och 

skiljedom. Dessa strategier kan klassificeras genom deras nivå på kontrollen över processen och 

över beslutsfattandet (Mc Shane & Von Glinow 2000). 

 

 

  Hög 

 

 

      Nivå av  

processkontroll 

 

 

  Låg 

   Låg       Hög 

Nivå av beslutsfattande  

 

Figur  3: Tredjepartkonflikthanterings modell (Mc Shane & Von Glinow 2000 s. 407). 

 

Medling    

Den tredje parten har en medlande roll med hög kontroll över den ingripande processen. Deras 

huvudsakliga syfte är att hantera processen med interaktion mellan de inblandade parterna i 

konflikten. Det är parterna som fattar det slutgiltiga beslutet om hur man kan lösa konflikten. 

Därför har “medlaren”, en liten eller ingen kontroll över det beslut som tas i konfliktlösning. 
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Skiljedom  
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Undersökning     

Den tredje parten i konfliktlösningen kontrollerar all diskussion angående konflikten utifrån 

undersökningar. I denna fas har den tredje parten en hög kontroll över det slutgiltiga beslutet, 

eftersom de väljer hur konflikt ska hanteras. Samt har den tredje parten hög kontroll över 

processen, eftersom att de väljer vilken information som ska undersökas och hur man granska 

den.  

 

Skiljedom    

I den tredje strategin av konflikthantering, har den tredje parten en hög kontroll över det slutliga 

beslutet och en låg kontroll över processen. Chefer engagerar sig genom att följa tidigare 

överenskomna regler för rättssäkerhet samt lyssna på argumenten från de inblandade i konflikten 

för att ta ett slutgiltigt beslut. 

 

Att välja den bästa tredjepartsstrategin  

Enligt Mc Shane & Von Glinow är ledare, chefer och medarbetare regelbundet i konflikt mellan 

de anställda och avdelningar. Ibland krävs det en medlarroll och andra gånger fungerar de bättre 

som skiljemän. Enligt Mc Shane & Von Glinow menar forskningen att människor i 

maktpositioner det vill säga chefer eller ledare brukar anta en undersökningsstrategi vid 

hantering av konflikter. Chefer väljer undersökningsstrategin, eftersom det naturligt faller in i sin 

position som chef att ta beslut. Vilket ger dem kontroll över konfliktprocessen och resultatet som 

i sin tur tenderar att lösa konflikten på ett effektivt och snabbt sätt. Att välja en 

undersökningsstrategi som en tredje part i konflikthantering resulterar vanligtvis i det minst 

effektiva för organisationen. Problemet är att ledare som använder sig av en 

undersökningsstrategi tenderar att samla in begränsad information om konflikten, vilket kan 

innebära att deras slutgiltiga beslut ger en ineffektiv lösning på konflikten. Samtidigt som de 

anställda tenderar att uppleva resultatet och utfallet av undersökningsstrategi som orättvis, 

eftersom de själva har haft för lite kontroll över processen och beslutet.   

 

Så vilken tredjepartsstrategi är lämpligast i en organisation? Svaret beror delvis på situationen 

menar Mc Shane & Von Glinow. Generellt sett, när det sker någon form av konflikt mellan två 

anställda, är medlingsstrategin vanligtvis den bästa strategin. Eftersom det ger ett större ansvar 
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för de anställda att lösa sina egna konflikter. Den tredje parten används som en hjälpande hand 

och sitter med under konflikthanteringen. Även om den inte är lika effektiv som andra strategier, 

erbjuder medlingsstrategin den potentiellt högsta medarbetartillfredsställelsen i 

konfliktprocessen och utfallet. När de anställda inte kan lösa sina meningsskiljaktigheter, är 

skiljedomsstrategin den som fungera bäst, på grund av de förutbestämda regler och andra 

processer som skapar en högre känsla av rättvisa. Skiljedomsstrategin är dock att föredra när 

målen i organisationer bör prioriteras framför individuella mål (Mc Shane & Von Glinow 2000). 
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4. Empiri 

4.1 Företagsprestation 

4.1.1 ICA  

ICA grundades år 1938 och har idag ungefär 1 321 antal butiker i Sverige. Det finns sex olika 

butiksformat inom ICA Sverige, vilka är: ICA Maxi Stormarknad, ICA Kvantum, ICA 

Supermarket, ICA Nära, ICA To Go och Cura apoteket. År 2013, hade ICA 7 617 anställda 3. 

  
Intervjupersoner: 

Therese Josefsson, Butikschef/personalchef, ICA Nära Segels Torg, Stockholm. Totalt 34st 

anställda. 

Mattias Nelson, Butikschef, ICA Kvantum Skärholmen. Totalt 45st anställda. 

Peter Fehn, Butikschef, ICA Maxi Lindhagen. Totalt 160st anställda. 

 

4.1.2 Coop 

Coop har drygt över 700 butiker i Sverige och butikerna ägs av Kooperativa Förbundet, KF. 

Coop består av olika butiker och stormarknader, vilka är; Coop Forum, Coop Extra, Coop 

Konsum och Coop Nära, dessutom ingår butiken Coop Daglivs och nätbutiken Coop Online.se. 

Under året 2013, hade Coop 7 011 anställda 4. 

  
Intervjupersoner: 

Ulrika Andersson, Butikschef för Coop Extra Medborgarplatsen, Stockholm. Totalt 65st 

anställda. 

Johan Beckman, Butikschef för Coop Centralen, Stockholm. Totalt 86st anställda. 

 

4.1.3 Axfood 

Axfood är ett företag som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och parti handeln inom 

Sverige. Företaget drivs genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Det är 252 egenägda 

                                                
3 http://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/var-verksamhet/ica-gruppens-historia/ 2014-12-01. 
4 https://www.coop.se/Globala-sidor/om_coop/Foretagsinformation/ 2014-12-01 
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butiker, därutöver samverkar Axfood med de butiker som är handlarägda och knutna till Axfood 

genom avtal 5. 

  

4.1.4 Willys 

Willys grundades år 1975 i Göteborg 6. Sedan år 2000 ägs Willys av börsnoterade Axfood och 

Willys har 183 butiker, varav 47 är Willys hemma butiker 7. Willys har idag ungefär 6 000 

anställda 8. 

  
Intervjupersoner: 

Veroni Ridde, Butikschef, Willys Hemma Götgatan, Södermalm, Stockholm. Totalt 21st 

anställda. 

Leif Madsen, Butikschef, Willys Stockholm Fridhemsplan. Totalt 45st anställda. 

 

4.1.5 Hemköp 

Hemköp tillhör Axfood koncernen och har idag 180 butiker varav 69 är egenägda. Butikerna är 

lokaliserade i centrala lägen i stadskärnor och bostadsområden över hela Sverige. År 2013, hade 

Hemköp 1 675 anställda 9. 

  
Intervjupersoner: 

Tomas Jäderberg, Butikschef, Hemköp, Solna. Totalt 40st anställda. 

 

4.1.6 Opus Konsult  

Elisabeth Sjöstedt, driver företaget OPUS konsult. OPUS står för organisation, person, 

utveckling och samarbete. Sjöstedt har erfarenhet som socionom, organisationskonsult och 

legitimerad psykoterapeut. I Opus Konsult arbetar Sjöstedt med organisationsutveckling, det vill 

                                                
5  http://www.axfood.se/sv/Om-Axfood/ 2014-12-01. 
6 https://www.willys.se/Om-oss/Detta-ar-Willys/ 2014-12-01. 
7 http://www.axfood.se/sv/Om-Axfood/Var-verksamhet/ 2014-12-01. 
8 https://www.willys.se/Om-oss/ 2014-12-01. 
9 http://www.axfood.se/sv/Om-Axfood/Var-verksamhet/Hemkop/ 2014-12-01. 
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säga ledarskaps- och teamutveckling samt förändringsarbete i organisationer. Sjöstedt finns till 

för bland annat coaching, chefsstöd och konflikthantering 10. 

 

4.1.7 Co-creative Organizations   

Annika Bramsen, är ägare av Bramsen Consulting AB och är i partnerskap med Co-creative 

Organizations. Bramsen har tidigare chefserfarenheter av arbete i ledningsgrupp och är idag 

organisationskonsult och arbetar med ledarutveckling. Bramsen har en examen i psykoterapeut 

på gestaltisk grund 11. 

  

4.2 Sammanställning av intervju 

4.2.1 Therese Josefsson, ICA Nära Sergels Torg, Stockholm 
 
Konflikt 

För Josefsson innebär en konflikt att det har gått väldigt långt och att konflikter är ett starkt och 

negativt laddat ord. Grunden till konflikter är otydlighet, brist på information, brist på 

kommunikation och vem som får göra vad. Enligt Josefsson har butiken haft väldigt lite 

konflikter, då hon anser att butiken har en god stämning som minskar att problem uppstår. Där de 

vanligaste konflikterna som har uppstått i butiken har orsakats på grund av bristande relationer 

mellan människor.  

 

Förebyggande av destruktiva konflikter  

Josefsson arbetar med att ta tag i saker väldigt fort, det vill säga om problem eller oenigheter 

uppstår tas ett möte direkt med de inblandade. Detta har lett till att de anställda vågar vända sig 

till henne direkt om man ser att det råder problem. En öppen kommunikation är en långsiktig 

process och beror på flera faktorer, anser Josefsson. En ledare måste arbeta mycket med 

kommunikation, information, möten och ständigt följa upp och stämma av i sin process.  

  
Butiken har ett kort möte varje morgon som handlar om verksamheten där de stämmer av hur det 

ligger till, vad de har för varor på annons, vilka som är sjuka, osv. Detta har enligt Josefsson 
                                                
10  http://www.opuskonsult.se/Om_Opus.html 2014-12-01. 
11 http://ccorgs.se/om/om-oss/ 2014-11-22. 
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inneburit att alla i organisationen tar ett gemensamt ansvar för dagen och där en chans finns att 

uttrycka sina tankar och åsikter. Ledningsgruppen har även möte en gång i månaden, där det 

diskuteras lite djupare och lite mer detaljerat kring butiken och de som är ansvariga för varje 

avdelning. Enligt Josefsson förekommer det ofta informella obestämda möten, där chefen sätter 

sig ner med de anställda och stämmer av om allt är “okej”. De anställda kommer inte alltid och 

berättar om det har hänt något hävdar Josefsson, men när man frågar; “hur mår du?”, “hur går 

det?”, kan man få ut mycket information. Sedan har butiken medarbetarsamtal, vilket Josefsson 

anser är bra om man ska prata utveckling, lön och utbildning. Men det räcker inte att ha ett möte 

en eller två gånger om året, utan man måste hela tiden prata med varandra för att skapa en 

kommunikation och relation med de anställda. 

 

Josefsson strukturerar upp möten genom att analysera vilka som är delaktiga i diskussionen och 

uppmuntra alla till att medverka. Enligt Josefsson finns det olika sätt till att skapa delaktighet på 

arbetsplatsen. 

 

“Det blir större chans att alla får säga vad de tycker om man låter de anställda få hålla i 

möten”. 

  
Enligt Josefsson handlar det om att skapa förtroende till de anställda på långsikt. En chef måste 

kunna visa att de lyssnar på sina anställda, annars skapas det en mindre öppenhet och trygghet i 

kommunikationen. Josefsson anser även att konstruktiv kritik är en ytterligare faktor som kan 

skapa goda relationer på arbetsplatsen.  

  
“Vi har nog varit rätt dåliga förut och jag tror de flesta är rätt dåliga på feedback 

överhuvudtaget, att man lätt säger något när något inte har gått så bra sen så tar man bara 

förgivet när det går bra”. 

  
Josefsson menar att det handlar mycket om att en chef ska visa feedback till sina medarbetare så 

att det kan överföras till de anställda som i sin tur ger feedback till andra. I butiken övar 

medarbetarna på att ge feedback i grupp, att man alltid ska ge positiv feedback i grupp och aldrig 

ge negativ feedback till en enskild individ i grupp. 
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Konflikthantering 

Josefsson berättar att “ICA skolan” har flera olika utbildningar angående ledarskap. Josefsson 

själv har en utbildning i personal-och arbetsvetenskap. Josefsson väljer att föra över sin kunskap 

till de andra i organisationen kring hur man hanterar konflikter. Att hantera konflikter på en 

arbetsplats handlar om att förstå att situationer är unika. Det är viktigt att fråga hur de inblandade 

upplevde situationen och som chef inte ta någon av de inblandades parti i konflikten. Josefsson 

väljer ibland att ta hand om konflikter ute i butiken mellan kunder och anställda, för att visa sina 

anställda hur man kan gå tillväga och hantera den. Enligt Josefsson finns det mycket 

konfrontationer mellan kunder, anställda och andra orsaker som måste hanteras i en butik.  

  
“I konflikthantering handlar det mycket om att skapa förståelse för att människor är olika, då 

blir det inte så mycket konflikter. Det är ett mycket förebyggande jobb”. 

  
I tidigare konfliktsituationer har Josefsson satt de berörda ner i samtal och försökt komma till 

botten av problemet, där hon ställer frågor till de berörda om vad som har hänt och varför. Sedan 

tillåter Josefsson de inblandade att försöka reda ut konflikten själva, men att hon sitter med och 

vägleder diskussionen. Konflikthantering handlar mycket om att vara tydlig och sätt riktlinjer 

och följa upp och ge feedback. Att vara chef handlar om att hela tiden att stämma av och vara 

nära de anställda och följa upp och ha möten och instruera, uttrycker sig Josefsson.  

  

4.2.2 Mattias Nelson, ICA Kvantum Skärholmen 

  
Konflikt 

Konflikter är en del av vardagen enligt Nelson, han menar att en butik med 45 anställda är en 

grund för konflikter. Oftast är konflikter onödiga anser Nelson, det vill säga baserade på 

missuppfattningar och missförstånd bland olika individer. I en butik är det arbetsprocessen som 

är den vanligaste konflikten på arbetsplatsen, exempelvis när en anställd inte har utfört sitt arbete 

ordentligt, där istället en kollega måste städa upp efter sin kollega. 
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Förebyggande av destruktiva konflikter  

 

“Det bästa för att undvika konflikter är självinsikt, våga stå för att man har gjort fel och var 

trygg i sig själv då blir det mycket mindre konflikter”. 

 

Det handlar även om att försöka skapa en god stämning på arbetsplatsen, det är grunden till att 

minska de destruktiva konflikterna, anser Nelson. 

  
“I vår bransch är det viktigt att vi har en positiv stämning i butiken, eftersom de anställda 

handskas med olika kunder och stressig miljö dagligen. Det är i grund och botten en butikschefs 

beteende som förmedlar positivitet, som sedan sprids genom hela organisationen”. 

 

Nelson har hand om golvmöten varje måndag och fredag, mötena varar i ungefär femton minuter 

som är till för de anställda. Syftet med dessa möten är dels att diskutera direkt om någonting har 

hänt över helgen och om någonting inte har fungerat. Samt att ta del av information ifrån olika 

avdelningar om det är något speciellt som händer under veckan som kan vara bra att känna till 

för alla. De anställda i butiken har även postfack där någon form av skriftlig information kan 

tilldelas. Medarbetarsamtal sker en gång per år, det som tas upp under dessa samtal är väldigt 

individuellt, en del människor är mer öppna men andra, uttrycker sig Nelson.  

 

För att det ska råda en öppenhet under möten gäller det som chef att skapa ett sådant klimat, 

anser Nelson. Nelson berättar att han inte har varit chef i butiken en längre tid, vilket gör att det 

inte är så många som säger något på de första mötena utan då lyssnar man kanske istället mer på 

vad chefen har att säga. Som chef är det viktigt att ha en bra kommunikation med 

ledningsgruppen och avdelningsansvariga, där man förmedlar vikten av en öppen 

kommunikation menar Nelson. För att skapa en god stämning under mötena är det viktigt att 

lyssna för att de anställda ska våga uttrycka sina åsikter. Under mötena råder oftast en envägs 

kommunikation, mötena innefattar mycket information med siffror och statistik. Sedan är det 

enligt Nelson upp till var och en att lyfta fram någonting om de känner för det. 

  
Konstruktiv kritik är något butiken försöker att jobba med hela tiden, men svårigheten i detta är 

att man alltid ser det negativa genom att påpeka brister och glömma bort det som fungerar bra. 
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Där anser Nelson att man som chef måste försöka hitta en balans. Det vardagliga kravet på en 

arbetsplats som man förväntar sig behöver man inte ge beröm för. Däremot är det givetvis så att 

om någon som går utanför “boxen” eller gör något lite exceptionellt är det klart att man ger extra 

mycket beröm.  

 

Konflikthantering 

Vid hantering av konflikter enligt Nelson, är det avdelningscheferna som i första hand hanterar 

konflikten. Om konflikten sedan fortlöper, är det butikschefens ansvar att hantera den. I vissa fall 

så förekommer det att butikschefer direkt får konflikten i “handen”, menar Nelson. Han anser att 

problemet vid detta stadium egentligen borde varit löst mellan de anställda.  

 

“I en konflikthantering är det viktigaste att ha en dialog med de inblandade, att man tar tag i 

problemet och att man diskuterar om varför och analyserar kring varför det blev såhär och 

sedan att man genomför någon form av en åtgärd”. 

  
Nelson menar att man ska ta tag i en konflikt på en gång, så nära som möjligt den aktuella 

händelsen och inte låta problemet vara liggande eller sopa den under mattan, det blir bara ännu 

mera problem. Oftast är dessa konflikter som anses vara onödiga enligt Nelson, och att dessa 

konflikter borde lösas av sig självt. Nelson berättar att om man ska vara en butikschef måste man 

gå ett antal utbildningar för att få kunskap om att driva en butik. I några av utbildningar som 

Nelson gått är ledarskap en stor del, där man bland annat diskuterar hur man kan hantera 

konflikter på arbetsplatsen.  

 

4.2.3 Peter Fehn, ICA Maxi Lindhagen 
  
Konflikt 

Konflikter är enligt Fehn delvis när man inte är överens med någon annan och även någon form 

av sammanstötning. 
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“Jag är nog inte mer annorlunda än andra, jag tycker nog inte konflikter är jätteroligt att 

handskas med, det är inte sällan man kan se att en konflikt innebär något bra. Det är inte så 

dåligt med konflikter, vi skulle aldrig klara oss utan konflikter det är nästan larvigt”. 

 

Vi har “små” konflikter hela tiden i organisationen, det kan vara att man är oense om att en 

person ska vara på ett eller annat ställe, eller hur man ska utföra en arbetsuppgift. Exempelvis 

kan detta vara när de anställda befinner sig i trånga utrymmen och när de måste dela på resurser. 

De “större” konflikterna är enligt Fehn, oftast personrelaterade. Däremot är det inte ofta man 

erkänner att man inte tycker om någon, vilket gör att man vänder problemet till en sakfråga. Fehn 

menar att det oftast känns som om det handlar om att människor inte “klickar” med varandra, 

men att man måste förstå att man ska kunna utföra arbetet tillsammans. Om man har goda 

relationer på arbetsplatsen blir det sällan konflikter. 

  
Förebyggande av destruktiva konflikter  

Genom att främja hela företagskulturen använder man sig av öppen kommunikation, samt genom 

att vara en bra förebild uttrycker sig Fehn. Detta kan man göra genom att tillåta de anställda att 

få uttrycka sina åsikter och komma med förslag utan att det ska leda till negativa konsekvenser. 

Det är även viktigt enligt Fehn, att ha möten och gruppövningar, där man känner att man får vara 

med och påverka verksamheten. Fehn är medveten att alla i personalen säkerligen inte upplever 

att butiken har en enorm öppenhet, men genom att man som chef alltid ha dörren öppen och rör 

sig ute i butiken kan man uppmuntra en öppen dialog bland de anställda. 

  
Fehn berättar att det även finns medarbetarsamtal på arbetsplatsen en gång per år, samt små 

avstämningsmöten. Däremot finns det ingen bestämd tid att man ska prata med alla anställda 

varje dag som chef, det ingår i organisationens företagskultur, vilket Fehn anser är en smart grej.  

  
Fehn beskriver att de har möten som han håller i varje fredag för de anställda är personal 

information, där det bara sker en envägskommunikation. Däremot får vem som helst säga 

någonting, dock finns det 30-35 personer som närvarar på mötet och där det oftast är få som 

räcker upp handen. Fehn har även möten med ledningsgruppen, där de medverkande sitter runt 

ett konferensbord och behandlar frågor utifrån en agenda, där många av frågorna går varvet runt 
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och alla får dela med sig av sina åsikter. Fehn anser att ledningsgruppen känner varandra så pass 

bra och har skapat en trygghet då de har arbetat med varandra i flera år. Om det förekommer att 

någon är tyst, så får man som chef ställa en öppen fråga för att bjuda in personen.  

  
Varje vecka har avdelningscheferna möten med sina arbetsgrupper men det är dock svårt att få 

alla att medverka på mötet, en faktor till detta kan vara att det kostar pengar. Ett möte som varar i 

4-5 timmar med alla anställda kostar det 250 kr i timmen per person.  

  
Konflikthantering 

Om konflikten inte är direkt kopplad till butikschefen, brukar Fehn försöka låta de inblandade i 

konflikten lösa det själva. Om det inte går att lösa problemet, är det möjligt att butikschefen sitter 

ner tillsammans med de inblandade och diskuterar om konflikten. 

 

“Det finns tre steg mellan mig och de som är längst ner i hierarkin. Om konflikten hamnar hos 

mig har det gått så långt och blivit ett misslyckande om jag som chef måste gå in”. 

 

Ett problem som Fehn beskriver är när organisationen ska anställa personal som är 40 år eller 

äldre. Där äldre kan ha svårigheter att acceptera att arbeta jämlikt med någon som är 22 år 

gammal. I butiken har det förekommit en del exempel kring just detta problem, att äldre 

individer som inte har fungerat med de yngre, klarar inte av att arbeta. I deras värld blir det lite 

för mycket lekstuga. Fehn beskriver det mer som en ungdomlig naivitet. Det blir tyvärr oftast 

den äldre som hamnar utanför, på grund av majoriteten.   

 

Fehn anser att det är viktigt att dra gränser i kommunikation och konflikthantering. 

  
“160 medarbetare kan inte komma till mig, för om man börjar hjälpa en kommer alla vilja ha 

hjälp. Det måste finnas en tydlighet i att personalen vet vem de ska vända sig till för att få hjälp, 

oftast är det personalansvariga. En grund till konflikter kan vara otydlighet”. 

  
Fehn menar att desto större företaget är ju mer tydligt rättvis måste man vara för att ingen ska 

känna sig favoriserad eller utanför. Det blir lätt en konflikt om man gör några undantag och om 

man låter en sak hända kommer fler göra det anser Fehn. 
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“Anställd blir ibland missnöjda med olika saker, såsom schemat exempelvis, men man måste 

inse att livet inte alltid är rättvist, men så långt som vi kan göra tycker jag att vi ska göra”. 

  
Om vi är tydliga och raka undviker vi konflikter som inte behöver uppstå överhuvudtaget, menar 

Fehn. Man ska agera väldigt snabbt på de signaler man får om saker som kan bilda en konflikt. 

Enligt Fehn, gäller det helt enkelt att lär sig av hur man hanterade konflikten, där man kan ställa 

frågorna; “Vad gjorde jag?” och “Vad var det som blev bra och inte bra?”, för att främja 

utvecklingen av konflikthantering och det positiva med konflikter. Fehn menar att man som chef 

använder sig av erfarenhet när man ska lösa en konfliktsituation och att detta ger kunskap och 

lärdom. Det finns olika ledarskapsutbildningar för chefer i organisationen att gå, men Fehn är 

osäker på om de finns konflikthantering i dessa utbildningar.  

 

4.2.4 Ulrika Andersson, Coop Extra Medborgarplatsen 
  
Konflikt 

Konflikter är inte tolererade på arbetsplatsen och upplevs som väldigt negativt enligt Andersson. 

Andersson beskriver att butiken inte har några konflikter, men de “konflikter” som uppkommer 

på arbetsplatsen är uppgiftsrelaterade konflikter, det vill säga, om man ska städa lagret eller inte, 

osv. Andersson upplever inte detta som en konflikt utan mer som en diskussion, eftersom att det 

oftast går att lösa och att man bara har olika åsikter. 

  
“Men en konflikt är inte när man diskuterar eller tycker olika, utan en konflikt är när några är 

osams och inte kan utföra sina arbetsuppgifter”. 

  

Förebyggande av destruktiva konflikter  

När Andersson anställer personal, är hon tydlig med att det inte är accepterat att prata bakom 

ryggen eller att ha en negativ attityd på arbetsplatsen. Anställda som inte visar respekt på 

arbetsplatsen gör att det positiva och den goda stämningen försvinner. Andersson menar att 

anställda har svårt att kommunicera med varandra om de inte blir behandlade med respekt. Det 

kan därför leda till att bildas olika grupper på arbetsplatsen och att vissa av de anställda känner 
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sig utanför. Som chef måste man vara uppmärksam på att alla behandlar varandra väl och få 

känna sig som en del av företaget. 

  

Andersson menar att ha en organisation med öppenhet handlar om att man ska ha en positiv 

inställning på arbetsplatsen.  

  
Konflikthantering 

 

“Konflikter är inte okej på en arbetsplats, man kan få ha åsikter men jag tillåter inte att de 

anställda blir osams”. 

 

Andersson menar att om det skulle ske oenigheter eller att de anställda blir osams, gäller det att 

kunna förebygga detta genom planering, där det tydligt beskriver i tur och ordning hur och när 

man ska utföra arbetsuppgifterna. Det viktigaste inom konflikthantering är att konflikten inte får 

fortlöpa. Som chef måste konflikter hanteras omgående då de anses vara skadliga för personalen 

och verksamheten. Konflikter påverkar både miljön och samhörigheten i organisationen. 

Om en konflikt uppstår anser Andersson att det är de berörda i konflikten som i första hand 

måste lösa konflikten, men att hon kan finnas med som ett stöd. Om detta inte fungerar menar 

Andersson att det får lösas med hjälp av “hot och tvång”. En konflikt kan leda en organisation 

framåt med hjälp av hanteringen och därmed utvecklas och bli mer effektivare, uttrycker sig 

Andersson.  

 

4.2.5 Johan Beckman, Coop Centralen Stockholm 

  
Konflikt 

En konflikt kan innebära olika saker enligt Beckman, det vill säga stress, kommunikation samt 

olika synsätt. Beckman upplever konflikter som både negativt och positivt beroende på hur den 

utformar sig. Där grunden till konflikten 99 av 100 gånger är brist på kommunikation och i 

butiken beror oftast konflikter på uppgiftsfrågor kring hur man ska arbeta och utföra sina 

arbetsuppgifter, uttrycker sig Beckman.  
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Förebyggande av destruktiva konflikter  

Inom Coop anser Beckman att de är väldigt tydliga kring vad de har för kravställande när man 

ska arbeta i butiken. Enligt Beckman är det kommunikation som är viktig, exempelvis när de 

anställer ny personal. Det är viktigt med feedbacksamtal, där den anställda få uttrycka sina tankar 

och åsikter om hur personen trivs på arbetsplatsen, och vad som fungerar och vad de måste lära 

sig mer av. Beckman känner att det råder en familjär stämning i butiken, där det pågår många 

aktiviteter utanför arbetet, såsom afterwork, bowling osv. som låter de anställda och chefer vara 

delaktiga. Vilket Beckman anser är en viktig del i organisationen för att skapar goda relationer. 

Där de även skapas en öppen kommunikation genom kulturen, som ledningsgruppen tillsammans 

med sin personal bestämmer. Beckman anser att de i organisationen har varit tydliga från början 

att alla måste få säga vad de tycker och tänker. När man uttrycker sina åsikter är det väldigt 

viktigt med konstruktiv kritik, att man förmedlar informationen på ett vänligt och korrekt sätt. 

  
I butiken känner Beckman att de har väldigt bra på kommunikation, med över 20 möten i veckan 

med de anställda i olika omgångar. I alla möten finns några stående punkter, exempelvis att alla 

ska få reflektera över gårdagen vad de tyckte gick bra och vad som gick mindre bra, samt att 

blicka framåt. Under mötet är det även viktigt att lösa upp eventuella problem på en gång och 

hantera det.  

  
“I början av mötet är ordet fritt, som chef lär man sig oftast vilka som vill prata och inte. Det är 

därför viktigt att låta de som alltid pratar få vänta till sist och ställa ledande frågor till de som 

är mer avvaktande”. 

  
Konflikthantering 

Beckman har tidigare gått två ledarskapsutbildningar. En utbildning som heter ”Utvecklings 

gruppen”, sedan finns det en påbyggnads utbildning som heter “Bra chefer”, som handlar mer 

om ett fördjupat ledarskap och där bland annat konflikter och konflikthantering är en del av 

utbildningen. Dock har Beckman lärt sig utifrån erfarenhet att man måste ta tag i en konflikt på 

en gång, fast det kan vara en jobbig process. Man måste ta tag i konflikter och hantera den för 

annars kan det leda till allt mer negativa konsekvenser. Som chef kan man lära sig om vad en 
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konflikt är och inte är. Ibland räcker det med att någon av de anställda behöver prata och dela 

med sig av sina känslor. 

  

“Desto mer man känner sina medarbetare, desto mer kännedom har man kring vilka som kan 

hantera kritik eller åsikter och de som inte kan det”. 

  
Det gäller att vara tydlig när man kommunicerar med sina medarbetare och tänka på hur man 

förmedlar åsikter och kritik, anser Beckman. Han menar att vissa medarbetare är mer mottagliga 

än andra och att individer reagerar på olika sätt. Det gäller även att kunna respektera varandra på 

arbetsplatsen, att exempelvis komma i tid och respektera andras arbetstider, annars kan det lätt 

leda till att konflikter uppstår mellan de anställda. Om konflikter uppstår väljer Beckman att låta 

de anställda försöka lösa konflikten själva och att han är medverkande på mötet och lyssnar 

aktivt.   

  
“Det viktigaste i konflikthantering för att det ska generera till positiva utfall är ärlighet och 

respekt. Alla parter måste vilja lösa konflikten och man måste kunna respektera varandra men 

man behöver inte älska varandra. Utan man måste kunna hantera sitt arbete och skilja mellan 

sak och person”. 

  
Det är viktigt som ledare att vilja veta hur de anställda mår. Beckman är tydlig med att tala om 

att om de anställda mår bra, mår han också bra. Om man ska se det utifrån ett företagsperspektiv 

enligt Beckman, är det så att om de anställda mår bra blir resultatet i slutändan också bra, det vill 

säga “mer pengar i plånboken”. Det är därför viktigt att ha de anställda med sig och att de kan 

samarbeta, samt att de tycker det är roligt att arbeta. Ibland är det tyvärr så att vissa personer inte 

går ihop, och när det förekommer är det mycket viljor inblandade och viljestarka personer, vilket 

gör situationen svårare att hantera, menar Beckman. Om konflikten inte går att lösa på grund av 

att de inblandade är ovilliga eller har för stora “egon” så kan man som butikschef ta del av 

personalavdelning med expertkunskaper inom Coop och låta de tillsammans med avdelningen 

lösa konflikten, berättar Beckman.  
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4.2.6 Veroni Ridde, Willys Hemma Götgatan Södermalm  
  
Konflikt 

En konflikt är så fort man inte har samma åsikter eller när man tycker lite olika, anser Ridde. 

Konflikter generar mestadels positiva utfall, men att det beror på storleken. En konflikt kan 

skapa lösningar till att förstå och lära sig av varandra och komma varandra närmare, anser Ridde. 

En konflikt uppstår oftast genom uppgiftsrelaterade frågor där de anställda har åsikter om hur 

och vilka arbetsuppgifter man ska utföra.  

 

Förebyggande av destruktiva konflikter  

Ridde anser att Willys kärnvärden; “Du är viktig” och “Starka tillsammans”, utformar 

företagskulturen till att hjälpa varandra, vilket är grundstenarna för kommunikationen på 

arbetsplatsen. I butiken finns det inga avdelningar, utan arbetsuppgifterna är varierande och de 

anställda får rotera sina arbetsuppgifter och därmed utföra alla arbetsuppgifter. Enligt Ridde 

skapar detta en känsla av rättvisa och samhörighet.  

  
I en medarbetarundersökning påpekar Ridde att butiken fick 100 av 100 i medarbetartrivsel, 

däremot var kommunikationen lite sämre. En svårighet som Ridde upplever att det finns på 

arbetsplatsen, är att man inte har möjlighet att samla all personal samtidigt. Eftersom det är en så 

liten butik är det svårt att anordna möten. Ridde anser att fler möten bara är positivt men däremot 

är det även en resursfråga, som handlar om tid och pengar. 

  
Konstruktiv kritik är något som butiken nyligen har börjat arbeta kring, beskriver Ridde. Tre av 

de anställda från butiken har utfört en utbildning för att utveckla butikens relationer. Butiken 

arbetar nu med att varje vecka använda sig av olika mål, där det handlar om att ta egna initiativ, 

ge konstruktiv kritik, vara hjälpsam osv för att kunna skapa en bättre miljö och en trygghet på 

arbetsplatsen. Innan butiken började använda sig av konstruktiv kritik menar Ridde, att 

personalen inte alls hade förstått varför det var så viktigt och nödvändigt att använda det. Det 

finns även olika utbildningar för chefer inom Axfood kring konflikter och coachande frågor.  
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Konflikthantering 

En konflikt ska hanteras med hjälp av en “direktstrategi”, anser Ridde. Det handlar om att man 

ska ta tag i konflikten direkt och lösa den. Man måste genom samtal hantera konflikten där de 

inblandade får diskutera och kommunicera kring vad problemet är och varför det uppstod. Oftast 

är konflikter enligt Ridde ett missförstånd mellan två individer, där det har uppstått någon form 

av brist på kommunikation.  

 

Ridde beskriver en konfliktsituation utifrån en kulturkrock, mellan en kvinnlig anställd med 

utländsk bakgrund och en svensk manlig kollega. Kvinnan hade sämre svenska och hade uttryckt 

sig väldigt kort och otrevligt enligt mannen, som i sin tur gav ett otrevligt svar tillbaka. Detta 

skapade i sin tur en konflikt mellan de anställda, som ledde till osämja och irritation. Ridde som 

butikschef valde att hantera situationen genom att låta de inblandade förklara situationen och sin 

syn på varför problemet uppstod. Där det under samtalet framgick att situationen hade blivit 

misstolkad och missförstådd. Missförståndet grundade sig i att den kvinnliga anställdas 

språkkunskaper orsakade kommunikationssvårigheter, lösningen till detta var att den kvinnliga 

anställda i framtiden skulle tänka på hur hon hanterade sin kommunikation. Samtidigt var det 

viktigt enligt Ridde, att de resterande medarbetarna hade förståelse till språksvårigheterna. 

  
“Om jag inte hade tagit tag i den “kulturella krock konflikten”, så hade den kunna bli ett mycket 

större problem än vad den egentligen framstod att vara. När en konflikt eller missuppfattning 

sker så kan den vara ganska enkel att hantera bara man tar tag i den direkt”. 

  
Det är därför viktigt att ta tag och hantera konflikter tidigt, så kan det genererar till något positivt 

för organisationen, menar Ridde. Efter en konflikthantering kan man få lärdom och kunskap om 

andra medarbetare och även sig själv som individ. 

  

4.2.7 Leif Madsen, Willys Fridhemsplan 
  
Konflikt 

Madsen anser att det alltid uppstår konflikter på en arbetsplats och att man måste ta tag i 

konflikten direkt och lösa den tidigt annars skapas det större problem. Som butikschef menar 
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Madsen att konflikthantering är en av hans arbetsuppgifter, även om det inte alltid är så roligt att 

ta hand om den. För att organisationen ska fungera, måste det finnas en positiv dialog mellan 

chefen och de anställda annars kommer personalen inte att prestera, det är en synergieffekt 

menar Madsen. Konflikter leder till att man mår dåligt både på arbetsplatsen och hemma. 

  
Madsen anser att grunden till konflikter beror på stress och att det finns mycket att göra, detta 

kan handla om att leveranser är försenade, sjukdomar, många kunder att hjälpa osv. Det är 

situationen som orsakar de konflikter som uppstår, det är Madsen övertygad om. Det är 

situationen som gör att personalen ibland uttrycker sig om saker de inte menar eller att de har en 

negativ inställning. Dessa konflikter löses oftast av sig själva med tiden.  

  
Förebyggande av destruktiva konflikter  

Det spenderas mycket tid kring ett aktivt ledarskap inom organisationen och där alla är en del av 

produktionen och verksamheten. Det handlar om att berömma och motivera varandra för att 

organisationen ska fungera och för att skapa goda relationer och kommunikation, uttrycker sig 

Madsen. Willys använder sig av “Gilla Willys”, vilket är ett sätt att motivera medarbetarna att 

utföra ett bra jobb mot sina kunder och kollegor. Strukturen i Willys är att man får många 

möjligheter till en karriär inom koncernen. Att man tidigt kan bli butikschef och genom att 

använda sig av detta system motiverar man de anställda att skapa en god arbetsplats. Det finns 

även internutbildningar angående ledarskap för de som är chefer inom Willys, vilket Madsen 

anser vara bra för organisationen.  

  
Det är viktigt som chef att man ska föregå med gott exempel för att skapa goda relationer och 

kommunikationer i organisationen, där Madsen uttrycker: 

  
“Jag måste behandla mina medarbetare som vill jag att mina medarbetar ska behandla mig och 

andra i organisationen”. 

  
Madsens som chef använder sig av ett situationsanpassat ledarskap där han anser att det är viktigt 

hur man kommunicerar och förmedlar information beroende på situationen och individen. 
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“En av de anställda är riktigt stressad idag och då är det kanske inte just den dagen jag ska 

komma med kritik, utan istället hjälpa till. Och ta hand om kritiken imorgon istället”. 

  

Att skapa trygghet och respekt mellan de anställda är grunden till att skapa kommunikation och 

kunna ge kritik till varandra, menar Madsen. Det är väldigt viktigt att alla i organisationen 

kommunicerar med varandra och får chansen att uttrycka sina åsikter utan att det ska leda till 

något negativt. I organisationen arbetar man med positiv kritik för att skapa trygghet och att man 

aldrig sänker de anställda, beskriver Madsen. Detta jobbar man med i sitt aktiva ledarskap och 

hur en chef kommunicerar och förmedlar information är viktigt. Enligt Madsen gäller det att lära 

sig om de anställdas beteende och hur mottagliga de är vid kommunikation och kritik. 

  
“Hur jag kommunicerar med de anställda som inte uppfattar arbetsuppgiften eller olika regler 

är varierande. Utifrån ett situationsanpassat ledarskap, kanske jag måste berätta mer utförligt 

till en av mina anställda om varför det är så viktigt att utföra arbetsuppgifterna eller följa 

reglerna, medan det med en annan medarbetare bara räcker med en klapp på axeln och några få 

ord för att förmedla och kommunicera”. 

  
Ett möte startar alltid med att var och en i organisationen får prata om livet eller någonting de 

känner att de vill dela med sig av, för att bli varma i kläderna och känna sig trygga, beskriver 

Madsen. Beroende på mötets innehåll, sker det antingen en tvåvägskommunikation eller 

envägskommunikation. 

  
Konflikthantering 

Enligt Madsen kan de anställda lösa konflikter själva. Om det uppstår konflikter där Madsen hör 

att personalen säger olämpliga saker till varandra går han direkt in och ber de berörda lugna ner 

sig och försöker ställa de inblandade frågan; “Vad är problemet?”. Överlag har konflikten gått 

väldigt långt om Madsen får gå in och lösa konflikten. Det som är viktigt i en personrelaterad 

konflikt, om man inte gillar varandra är att försöka kunna ha en god arbetsrelation, anser 

Madsen. Man ska fortfarande kunna föra en dialog med varandra utan att vara elak, även om alla 

inte gillar varandra måste fortfarande bete sig på ett värdigt sätt. 
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Madsen beskriver en konfliktsituation där en anställd blivit tilldelat att utföra en specifik 

arbetsuppgift, som kock. Kocken var en man på 45 år och hade en avdelningschef som var 

kvinna och 35 år gammal. Efter att kocken startat sitt arbete uppstod tidigt en konflikt. 

Konflikten var personrelaterad där kocken inte accepterade att han hade en kvinnlig chef som var 

betydligt yngre. Madsen kände tidigt att han kunde se att de båda anställda varken hade en bra 

eller dålig relation. Madsen valde att frågade hur det kändes för kocken och avdelningschefen, 

problemet var att de svarade att allt gick väldigt bra. 

  
“Man inte kan lösa en konflikt om parterna inte erkänner att det finns ett problem. Så fort 

problemet är erkänt så går det att lösa”. 

  
I den här konflikten menar Madsen att han försökte lösa upp “knutarna”, men att parterna inte 

var mottagliga för en lösning. De metoder Madsen använde sig av för att få de berörda att 

erkänna konflikten, var att försöka få fram problemet. Istället för att erkänna att det var en 

personkonflikt sa kocken att det var arbetstiderna som var dåliga. Efter att arbetstiderna 

förändrades, kvarstod problemet. Detta ledde till att Madsen fick skilja på kocken och 

avdelningschefen, eftersom att kocken inte var mottaglig att lösa konflikten och erkänna 

problemet. Madsen menar att kommer man så långt i processen att man inte längre kan lösa 

konflikten, tar man oftast del av en tredje part, vilket i detta fall var facket för att göra en 

förhandling. När det gällde kockens anställning var facket tvungna att förhandla bort kockens 

position. 

  
Inom konflikthantering anser Madsen att erfarenheten är det som fungerar när man löser 

konflikter. Det är viktigt som chef att arbeta med ett situationsanpassat ledarskap, “så som jag är 

mot dig, är jag inte mot en annan”, uttrycker sig Madsen. Man måste hela tiden anpassa sig 

beroende på hur individer är och hur man själv är som person.  

  
Det viktigaste i konflikthantering för att det ska generera till positivt utfall, är samtal, menar 

Madsen. Detta kan ske i form av individuella samtal och samtal tillsammans i grupp. Madsen 

anser att det är bäst om de berörda kommer på lösningen själva, för om han kommer på 

lösningen kan det innebära att den ena parten inte håller med och ännu en konflikt uppstår.  
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“Det är viktigt att se till att få tiden att samtala och inte skjuta fram problemet. Det får ta den tid 

det tar”.  

 

I konflikthanteringen gäller det att inte ta någons parti menar Madsen. Om man gör detta så 

förlorar man respekten och sin position, vilket kan vara grunden till att nya konflikter uppstår. 

Ibland innebär en konflikt ingenting för den ena parten men kan vara enormt viktig för en annan, 

uttrycker sig Madsen.  

  

4.2.8 Tomas Jäderberg, Hemköp Solna 
  
Konflikt 

Konflikter kategoriseras oftast som ett missförstånd, för att individer är olika eller tycker olika, 

anser Jäderberg. Konflikter är bra att ha i en grupp eller organisation för att kunna skapa 

utveckling och lärdom, men en konflikt är inte bra om man tillåter saker att “flyta på” samtidigt 

som allt ligger under ytan.  

 

De flesta konflikter som uppstår på en arbetsplats är baserade på att de anställda inte utför ett bra 

arbete. Det handlar alltså om en arbetsrelaterad konflikt situation, menar Jäderberg.  

 

Förebyggande av destruktiva konflikter  

Möten är en viktig del av organisationens kommunikation och konflikthantering, enligt 

Jäderberg. Att använda sig av medarbetarsamtal är väldigt viktigt för organisationens utveckling 

och verksamhet. Medarbetarsamtal sker en gång per år och under medarbetarsamtalen, upplever 

Jäderberg att allt som legat under ytan kommer fram och de anställda verkligen pratar ut. 

Därmed blir medarbetarsamtalen väldigt viktiga för butikens kommunikation och relationerna 

mellan de anställda. Det finns tre avdelningsansvariga för både kassa, torrvaror och färskvaror. 

Dessa ska i första hand ha en nära kontakt med de anställda inom avdelningen och har i uppgift 

att försöka se till att alla mår bra och ge plats åt de anställda att få uttrycka sina åsikter, beskriver 

Jäderberg.  
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För att skapa en öppen kommunikation och goda relationer på arbetsplatsen använder sig 

organisationen av en anslagstavla där allt som händer och pågår i butiken som ska stå med. 

Jäderberg förklarar att det kan stå alltifrån eventuella funderingar eller frågetecken samt olika 

uppgifter som måste utföras. 

 

Konflikthantering 

Att hantera konflikter är en viktig process för både chefer och anställda, anser Jäderberg. I en 

konflikthanterings process är det viktigt att inte trycka ner någon av de inblandade, man kan inte 

ta parti för någon i konflikt situationen, utan man måste se till att lyssna och höra på de 

inblandades syn och perspektiv på problemet, menar Jäderberg. Därefter kan man försöka lösa 

konflikten om de båda parterna fått uttrycka sin syn på konflikten och är villiga att lösa den. 

Enligt Jäderberg är det ibland bättre att låta de inblandade lösa konflikten själva, men det kan 

även vara bra om en tredje part hanterar lösningen och processen för att uppnå ett bättre resultat. 

 

“Konflikter är inget att vara rädd för, de bidrar alltid med något. Det är givetvis hemskt för de 

anställda som är inblandade i en konflikt. En del försöker släta över det och undvika det, men 

det blir en bättre prestation och kännedom om man tar upp det från ytan”. 

 

Jäderberg anser att man måste ta tag i konflikten direkt för att den ska vara lättare att hantera. 

Desto tydligare struktur man har på hanteringen blir processen lättare och bättre. Detta skapar 

man utifrån erfarenhet och motivation om att ta tag i konflikten och lösa den på bästa möjliga 

sätt. Jäderberg berättar även att han gick en utbildning nyligen som heter “Det svåra samtalet”. 

Utbildningen inriktade sig väldigt mycket på psykologi. Jäderberg har samt tidigare gått andra 

utbildningar inom ledarskap och coaching.  

 

4.2.9 Elisabeth Sjöstedt, Konsult 

 

Konflikt 

I en organisation är intrycket av konflikter enligt Sjöstedt dels att man oftast som ansvarig väntar 

för länge med att uppmärksamma och ta tag i konflikterna, i en förhoppning att de ska lösa sig av 
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sig självt. Ofta låter chefer eller medarbetare det gå alldeles för långt, så att sakkonflikter 

förvandlas till personkonflikter. 

 

“Mitt intryck är att organisationer ofta individualiserar konflikterna, det vill säga förlägger det 

till ”besvärliga personer”, ”omöjliga chefer” etc. utan att sätta in konflikten i ett större 

sammanhang”. 

 

Konflikter uppstår oftast på grund av oklarheter på arbetsplatsen angående mål, roller, metod etc. 

det vill säga från början mer uppgiftsorienterade frågor, men det kan dock leda till mer 

personliga i sin karaktär och därmed relationsorienterande. 

 

Förebyggande av destruktiva konflikter  

Viss kompetens i grupputveckling är hjälpsamt menar Sjöstedt, för att chefen ska kunna främja 

en öppenhet hos personalen. 

  
“Konflikter också är ett uttryck för att personerna i en arbetsgrupp börjar bli trygga i relationen 

med varandra och säga vad de verkligen tycker och tänker. Utan konflikt, inget liv eller inget 

nytänkande”. 

  
Sjöstedt anser att det viktigaste verktyget inom möten är att ha en tydlig agenda med en tidsram 

och en plan för hur man går vidare. Det är viktigt hur beslut dokumenteras och tydlighet om vem 

som ska ansvara för vad och under vilken tidsram. 

 

Enligt Sjöstedt bör chefer sätta samspelregler, utvärdera kontinuerligt hur möten fungerar, samt 

ta reda på vad som behöver ändras eller förbättras i kommunikationen mellan de anställda. 

Samspelsregler för mötet kan vara; hur man ska prata med varandra och att man utser en 

samtalsledare, eventuellt tidhållare och en som dokumenterar. Chefer bör försäkra sig om att var 

och en i sin personal är klar över sina arbetsuppgifter, och målet med dem. Att man ger sig tid att 

komma överens inom organisationen om arbetssätt, det vill säga hur ska företaget och personalen 

ska nå målet är grundläggande. 
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Konflikthantering 

Konflikthantering är enligt Sjöstedt när någon tar ansvar för det som uppkommit, det vill säga att 

man sätter ord på konflikten. Det handlar även om att försöka skapa ett forum, där de inblandade 

kan föra en dialog kring hur konflikten uppkommit, vad den handlade om och vilka känslor som 

väckts. Bland de inblandade behöver det skapas samtalsordning där alla får komma till tals och 

att man lyssnar på varandras upplevelser o synpunkter. Genom denna metod kan det skapas ett 

lärande och en utveckling i organisationen och verksamheten. 

  
“När utrymme ges för varandras upplevelser kan en kommunikation etableras och möjliggöra 

samarbete mot ett gemensamt mål. Det gäller att lösa upp knutarna och omvandla kraften som 

finns i en konflikt till energi som bygger upp och leder framåt mot organisationens mål.”. 

  

4.2.10 Annika Bramsen, Konsult 
  
Konflikt 

Grunden till att konflikter uppstår är enligt Bramsen oftast på grund av sakfrågor. Det är oftast 

uppgiftsfrågor som är viktiga i konflikten. En konflikt kan orsakas av att anställda har olika syner 

på vad som är viktigt i arbetsprocessen. 

 

“När konflikter uppstår på arbetsplatser väljer de anställa oftast den enklaste 

förklaringsmodellen. Där man tycker att problemet “beror på en viss person”, exempelvis det är 

Kalles fel, eller det är Annas fel. Medarbetarna kan även tänka så om ledningen eller högre 

chefer”. 

 

En konflikt påverkar alltid relationerna i organisationen och har en stor påverkan på individers 

och verksamhetens välmående. 

 

Förebyggande av destruktiva konflikter  

Bramsen hävdar att en öppen kommunikation definitivt kan främja en positiv kultur där 

medarbetarna kan uttrycka sina åsikter. Alla organisationer har en idé om öppen kommunikation 

på arbetsplatsen, men enligt Bramsen ligger problemet i hur det ser ut i verkligheten. Policy om 
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öppen kommunikation finns, men chefer bör därför undersöka hur det ser ut på arbetsplatsen, 

exempelvis när anställda uttrycker sina åsikter och vilken stämning det blir. För att skapa en 

öppen kommunikation behöver man arbeta med kulturen och skapa trygghet på arbetsplatsen. 

 

I grunden kan exempelvis möten, medarbetarsamtal och så vidare främja öppen kommunikation.  

Det är hur man genomför ett medarbetarsamtal och möte som är avgörande. 

 

“Att sätta strukturen på möten, information på internet, tider och så vidare, det är en sak. Men 

att få det till att människor känner att det är okej att prata om hur man känner och reagerar, det 

skapar en god kommunikation och kultur”. 

 

Konflikthantering 

Enligt Bramsen har ledare i en organisation ett stort ansvar på hur man ser på konflikter. 

 

“Jag tycker att man inte bara kan lägga det på medarbetare, i många organisationer är det lika 

mycket medarbetarnas ansvar. Men ur ett etiskt perspektiv kan man tänka sig att alla är 

ansvariga för sitt beteende. Men om man hamnar i en konflikt så är det väldigt mycket chefens 

ansvar och att personen kan hjälpa till”. 

 

Bramsen menar att det kan bli besvärligt väldigt tidigt för de inblandade att lösa upp problemet 

själva. Om inte problemet lyckas lösas upp, behöver man hjälp. Personalen blir begränsad när 

man är emotionellt beroende och Bramsen menar därför att chefer behövs vid hantering av 

konflikter. Chefer ska även ha kunskap om hur konflikter fungerar och våga ta tag i konflikten 

innan det blir “skadlig” och innan problemet blir inriktad mot personliga frågor. Bramsen menar 

att när en konflikt uppstår kring en sakfråga, kan den senare utvecklas till en personfråga. 

 

“Hur ledaren ska hantera konflikter är en bedömningsfråga, rent etiskt så kan chefer låta de 

anställda hantera konflikterna själva, ja medarbetarnas ansvar, men om de börjar dra iväg, kan 

det svårt att hantera dem”. 

 

Enligt Bramsen handlar det om att alla människor beter sig är olika, har olika erfarenheter och 

har tidigt lärt sig vad konflikter innebär och vad det betyder. Bramsen uttrycker sig; 
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“I vissa familjer döljer man konflikter. Alla vet att dem finns där, men man pratar inte om dem. I 

andra familjer så kan man reda ut saker på en gång”. 

 

Bramsen menar att det ser olika ut i vad man har med sig för information eller uppfattning om 

hur man hanterar konflikter. Om olika konfliktsstilar möts kan det vara en stor utmaning i att 

hantera dem. Det kan då leda till att: “Jag har försökt, men hon drar sig undan”, menar Bramsen. 

Det handlar därför om att chefen ska vara uppmärksam och kunna hjälpa till i 

konfliktsituationen. 

 

“En chef kan inte bara säga att de inblandade ska lösa det själva, i grunden ja men de måste 

hjälpa till. Chefer måste lära medarbetarna om hur konflikter fungerar med hjälp av utbildning, 

skapa tillit där man lär sig prata om konflikter och ha tillit om förståelse kring konflikt 

begreppet. Cheferna måste kunna prata öppet om detta: “hur ska vi göra när vi har konflikter i 

vår grupp?”. 

 

Ur en chefs perspektiv ska man ha en policy om att: “Det är inte okej att ha en konflikt er 

emellan som påverkar arbetsresultatet”, exempelvis om två individer inte längre kan arbeta 

tillsammans, menar Bramsen. Som chef ska man ställa krav på detta och när en konflikt ska 

hanteras beror på hur långt en konflikt har gått. Det handlar om att man skapar empati och 

tydlighet i sin hantering av konflikter på arbetsplatsen för att verksamheten ska fungera och 

generera till något positivt, såsom lärdom och utveckling. 

 

Enligt Bramsen måste man därför ha en förståelse och empati om hur människor på arbetsplats 

fungerar och reagerar för att kunna lösa konflikter.  

 

De olika hinder som finns för att hantera konflikter är bland annat rädsla, dåligt lyssnande, brist 

på empati och tydlighet, samt oförmåga att se konfliktens komplexitet, anser Bramsen. Som 

ledare måste man kunna se helheten och man måste kunna se vad det har med organisationen att 

göra, om det exempelvis är systemet som gör att man hamnar i konflikt med varandra eller andra 

faktorer. 
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5. Analys 

5.1 Vad är en konflikt? 
Enligt Thyrefors & Axelsson, finns det många definitioner av konflikter (Axelsson & Thylefors 

1996). Detta överensstämmer med uppsatsens insamlade empiri. Ett flertal av respondenterna 

anser att konflikter är en del av vardagen och att de inblandade i konflikten har olika åsikter eller 

ett missförstånd har uppstått. Madsen och Fehn menar samtidigt, att om man befinner sig i en 

konflikt är det av negativ natur men att utfallet av en konflikt ofta innebär något positivt såsom 

förbättring, förståelse och förändring. Några av de andra respondenterna anser att en konflikt är 

när den har gått väldigt långt i processen och konflikten anses vara negativ för verksamheten. 

Enligt Anderson existerar det inte några konflikter i butiken överhuvudtaget, då hon anser att de 

är när de inblandade inte längre kan utföra arbetet tillsammans. 

 

Respondenterna som definierar en konflikt som ett missförstånd och att de inblandade har olika 

åsikter upplevs att ha en mer positiv och lättare syn på konflikter. Medan de respondenter som 

har en negativ syn på konflikter, beskriver en konflikt som en process där situationen har gått 

väldigt långt och man slutar prata med varandra samt är negativ för organisationens verksamhet. 

Undersökningens insamlade material visar ett samband mellan definition av konflikt och vilken 

syn man har till den. Enligt konsulten Bramsen kan detta bero på vad man har med sig för 

information och erfarenhet. Vidare menar Bramsen att alla människor beter sig olika, har olika 

erfarenheter och människor har tidigt lärt sig vad konflikter innebär och vad det betyder för dem. 

 

Ledare i en organisation har därför ett stort ansvar kring hur organisationen ser på konflikter, 

anser Bramsen. En chef kan fungera som en förebild till de anställda, vilket skulle kunna påverka 

de anställdas syn och beteende kring konflikter på arbetsplatsen.  

5.2 Orsaker till konflikter 
Enligt Mc Shane och Von Glinow finns det sex huvudsakliga källor som orsakar konflikter i en 

organisation (Mc Shane & Von Glinow 2000). Sjöstedt anser att konflikter oftast uppstår på 

grund av oklarheter på arbetsplatsen angående mål, roller, metod etc. det vill säga 

uppgiftsorienterade frågor.  
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Sjöstedt upplever att chefer eller medarbetare ofta väntar för länge med att uppmärksamma och 

ta tag i konflikterna i hopp om att det ska lösa sig av sig självt. Detta kan leda till att en 

sakkonflikt förvandlas till en personrelaterad konflikt. Orsaken till att en konflikt uppstår enligt 

majoriteten av respondenterna är utifrån sakrelaterade frågor. Man är oense om hur eller vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras på arbetsplatsen. Dessa konflikter kan enligt respondenterna 

uppstå genom otydlighet, missförstånd, otydliga regler, stressig miljö eller brist på 

kommunikation, resurser och information. Källan till konflikten kan därför vara svår att 

identifiera, vilket beskrivs i Madsens exempel angående kocken och avdelningschefen. Kocken 

väljer att klaga på arbetstiderna men själva fallet handlade det om att kocken hade svårt med att 

avdelningschefen var betydligt yngre och kvinna. Respondenterna menar att svårigheten finns 

när de inblandade skyller på andra källor till konflikten, exempelvis att de skyller på sakfrågor 

fast det egentligen handlar om personrelaterade frågor. Fehn menar att konflikter oftast är 

personrelaterade, men däremot är det inte ofta man erkänner att man inte tycker om någon, vilket 

gör att man vänder problemet till en sakfråga. Detta kan skapa förvirring i konfliktprocessen och 

vilken konfliktorsak som råder. 

 

Om en personrelaterad konflikt uppstår, menar flertalet av undersökningens respondenter att 

orsaken beror på att individer helt enkelt inte “klickar” med andra. Denna källa till konflikt kan 

kopplas till differentiering i orsaksmodellen som innebär att individer med olika bakgrund, 

erfarenheter eller utbildning har olika åsikter och värderingar. En generationskonflikt beskrivs 

även som en del av differentiering (Mc Shane & Von Glinow 2000). Detta kan beskrivas utifrån 

Fehns exempel där de äldre anställda kan ha svårt att arbeta jämlikt med yngre personal. De äldre 

anser att det blir för mycket “lekstuga” på arbetsplatsen och har svårt att acceptera detta. Vidare 

menar Fehn att de äldre oftast hamnar utanför på grund av att majoriteten av de anställda är 

yngre på arbetsplatsen.  

 

Enligt Mc Shane och Von Glinow kan några individer sakna nödvändig kompetens för att 

kommunicera på ett diplomatiskt och icke-konfronterande sätt(Mc Shane & Von Glinow 2000). 

Detta kan leda till att motparten svarar med en liknande konflikthantering stil. Därför leder 

ineffektiv kommunikation ofta till en upptrappning av konflikten. Detta beskrivs i Riddes 

exempel angående kvinnan med språksvårigheter och den manliga kollegan. Där den manliga 
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kollegan uppfattade kvinnan som otrevlig och svarade därför tillbaka på ett liknande sätt. 

Orsaken handlade egentligen om att kvinnan hade svårt att kommunicera, vilket ledde till ett 

missförstånd mellan de två kollegorna och en konflikt uppstod.   

5.3 Konfliktprocess   
Enligt Pondy kan en ledare använda sig av en konfliktprocess modell för att analysera när en 

konflikt uppstår och när den ska hanteras. Desto längre konflikter fortlöper desto svårare blir de 

att hantera (George & Jones 2002). Flertalet av respondenterna menar att det handlar om att ta 

tag i konflikten på en gång. Nelson anser att man ska ta tag i konflikten så nära som möjligt den 

aktuella händelsen och inte låta problemet vara kvarliggande eller sopa den under mattan. 

Däremot menar Pondy att det är först i fas tre och fyra som konflikten kan påverka 

arbetsprocessen, effektiviteten och organisationen (George & Jones 2002). Detta kan leda till att 

det är först i fas tre och fyra som chefer uppfattar att det existerar en konflikt på arbetsplatsen.  

 

Respondenterna tillåter eller väljer ofta att låta de inblandade hantera konflikter själva. I det 

emotionella stadiet menar Pondy, att om de iblandade inte gör något åt problemet kan det leda 

till att konflikten eskalerar och blir destruktiv (George & Jones 2002). Bramsen menar därför att 

en chef behövs vid hantering av en konflikt, samt våga ta tag i den innan den blir “skadlig” och 

innan problemet blir en personrelaterad fråga. Bramsen anser att personal kan bli begränsade när 

man är i ett emotionellt beroende. Vidare antyder Bramsen att om man tillåter de anställda att 

hantera konflikten själva, måste man som chef utbilda sina anställda om hur konflikter fungerar 

och vad en konflikt är. Samtliga respondenter har gått någon form av ledarskaps utbildning där 

konflikthantering för de flesta har varit en del av utbildningen. Däremot har de anställda inte fått 

en specifik konflikthanteringsutbildning. Respondenterna arbetar istället kontinuerligt med att 

skapa öppenhet och trygghet på arbetsplatsen. Enligt Josefsson har öppenheten i butiken skapat 

en trygghet där anställda kan vända sig direkt till chefen om det uppstår problem. En metod som 

Josefsson använder sig av är att visa hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen där de 

anställda kan ta lärdom om hur man kan gå tillväga i en konfliktsituation. 

 

I den sista fasen beskriver Pondy konfliktens efterföljder, där konflikten antingen kan bli 

destruktiv så att organisationen misslyckas, någon får sparken eller organisationen blir 

omorganiserad. Om konflikten löses genom kompromisser eller samarbete kommer konfliktens 
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efterverkningar främja goda arbetsrelationer (George & Jones 2002). Utifrån Madsens exempel, 

ser man hur en konflikt kan leda till det sista stadiet i konfliktprocessen och bli en destruktiv 

konflikt. Detta på grund av att den en part inte var villig att erkänna eller var mottaglig till att 

lösa konflikten vilket ledde till en omplacering.   

 

För att minska destruktiva konflikter på arbetsplatsen, arbetar respondenterna med att använda 

motsatsen till de olika orsakskällorna till konflikter. Flertalet respondenter anser att 

öppenkommunikation, tydliga regler och goda relationer istället kan minska destruktiva 

konflikter och därmed skapa bättre relationer på arbetsplatsen. 

5.4 Konflikthantering 
Enligt Mc Shane och Von Glinow finns det tre olika konflikthanteringsstrategier (Mc Shane & 

Von Glinow 2000). Utifrån teorin använder sig ledare av en undersökningsstrategi, på grund av 

att det ingår i chefens natur att ta beslut och ha kontroll. Denna strategi resulterar vanligtvis i en 

snabb lösning men är den minst effektiva för organisationen (Mc Shane & Von Glinow 2000). 

Den insamlade data visar däremot att respondenterna väljer att använda sig av en annan strategi 

som ledare, nämligen en medlingsstrategi. Madsen är den som tydligast lyfter fram att det är bäst 

att låta de berörda komma på lösningen själva, för att om en tredje part tar beslutet kan det 

resultera i att den ena parten inte håller med beslutet och ännu en konflikt uppstår. Josefsson och 

Jäderberg, belyser även vikten om att inte ta någon av de inblandades parti och att man som 

tredje part måste lyssna och analysera situationen.  

 

I en konflikthantering menar Madsen, att man inte kan lösa konflikten om någon av parterna i 

processen inte är mottagliga eller vill erkänna problemet. Detta kan leda till att man som medlare 

övergår till en skiljedomsstrategi eller undersökningsstrategi, där man har hög kontroll över det 

slutgiltiga beslutet. Denna situation visas i form av Madsens konfliktexempel, angående kocken 

och avdelningschefen. Där kocken fick omplaceras på grund av att han inte var mottaglig till att 

lösa konflikten. Detta kan visa att tredjepartstrategin är beroende av konfliktsituationen och hur 

mottagliga de inblandade parterna är.   

 

Fehn och Nelson beskriver att det finns tre steg mellan de anställda och chefen i hierarkin. Det 

första steget är att låta de anställda lösa konflikten, om konflikten inte går att lösa får 
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avdelningschefen gå in och hantera den. Om konflikten fortfarande inte är löst menar Fehn och 

Nelson att det har skett ett misslyckande och att de som chefer måste gå in och lösa den. Vilket 

kan leda till att chefen får en låg kontroll över processen och att de inte har fullständig 

information om konflikten. Vilket innebär att chefen använder sig av en skiljedomsstrategi vid 

hanteringen av konflikten.  

 

Samtliga respondenter hanterar konflikter utifrån erfarenheter, där man tidigare har lärt sig av 

sina misstag och framgångar.  
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6. Slutdiskussion 

6.1 Slutsatser 
Hur hanterar ledare konflikter på arbetsplatsen? 

 

Det har framkommit i denna studie att konflikter är unika och är en naturlig del på arbetsplatsen. 

Däremot finns det en variation i hur konflikter upplevs hos chefer och vad det innebär för 

organisationen. Oberoende på vilken syn eller uppfattning chefer har på konflikter väljer man att 

hantera dom med hjälp av en medlandestrategi. Vilket innebär att man tillåter de inblandade i 

konflikten komma överens över det slutgiltiga beslutet, vilket kan minska sannolikheten att en ny 

konflikt uppstår. Studiens resultat tyder på att grunden till en konfliktlösning är beroende på hur 

mottagliga de inblandade i konflikten är till att erkänna problemet. Som en tredje part hjälper 

cheferna att vägleda de inblandade parterna i konflikten fram till en tillfredsställande lösning. 

Däremot finner studien att orsakerna till att konflikter uppstår kan vara svåra att identifiera vilket 

gör att det kan bli svårare att hantera. Chefer använder sig av egna erfarenheter samt person- och 

situations anpassning för att lösa konflikter. Detta skapar både lärdom och kunskap till framtida 

konflikthantering. För att minska destruktiva konflikter på arbetsplatsen har studien visat att 

chefer arbetar med att skapa öppen kommunikation och goda relationer på arbetsplatsen, vilket 

främjas genom strukturerade möten, positiv feedback samt tydliga regler och mål.  
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Bilaga 1  

Intervjumall                                       
I denna intervjumall förekommer de olika frågor som kommer att ställas till butikscheferna.      

  
• Hur många anställda har ni i butiken? 

• Hur gör ni i företaget för att skapa goda relationer på arbetsplatsen? 

• Hur ser kommunikationen ut på arbetsplatsen? 

• Hur strukturerar du som ledare upp möten så att alla får vara delaktiga? 

• Hur använder ni er av konstruktiv kritik? 

• Hur ser mångfalden ut bland de anställda? hur påverkar det gruppen? 

• När du hör ordet konflikt, vad tänker du då? 

• Vad anser du är grunden till att konflikter uppstår på en arbetsplats? 

• Vilka konflikter är vanligast? 

• När anser du att man ska ta tag i en konflikt? 

• Hur hanterar du konflikter på arbetsplatsen? 

• Skulle du kunna berätta om en konflikt situation du varit med om? 

Vad hände? Hur löste man det? Kunde man gjort någonting annorlunda? 

• Utgår du ifrån någon specifik modell eller strategi för att kunna lösa konflikten? 

• Finns det olika utbildningar för er som chefer kring konflikthantering? 

• Hur arbetar du med att minska negativa konflikter? 

• Vad anser du att det viktigaste i en konflikthantering är för att det ska generera till 

någonting positivt? 
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Bilaga 2 

Intervjumall                                       
I denna intervjumall förekommer de frågor som kommer att ställas till konsulterna.        

  
• Vilken är din syn på konflikter på arbetsplatsen? 

• Vilken uppfattning har oftast organisationer kring konflikter? 

• När anser du att man ska ta tag i en konflikt? 

• Hur ska man göra som företaget för att ska skapa goda relationer på arbetsplatsen? 

• Hur kan organisationer främja öppen kommunikation på arbetsplatsen? 

• Hur ska möten hanteras enligt dig som konsult, för att ledare ska minska destruktiva 

konflikter? hur konstruktiva konflikter kan uppmuntras genom hantering av möten? 

• Hur tror du konflikter påverkar individen, prestationen och arbetsplatsen? 

• Vad anser du är grunden till att konflikter uppstår på en arbetsplats? 

• Hur anser du att ledare hanterar konflikter i en organisation? 

• Vad anser du att det viktigaste i en konflikthantering är för att det ska generera till 

någonting positivt? 

• Vilka är de vanligaste hinder för en konstruktiv konflikthantering på arbetsplatsen? 

 


