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Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att sättet som organisationer arbetar med arbetsplatskultur tillika 

konflikter har ändrats de senaste decennierna. Synen som idag kallas för human resource 

management innebär bland annat styrning av personal. Denna uppsats undersöker 

butikschefers upplevelser av konflikter på deras arbetsplats och vilka medel de använder sig 

av för att hantera dessa. Utifrån fenomenologisk ansats och kvalitativa intervjuer med 12 

butikschefer från detalj- respektive dagligvaruhandeln, samlades data in. För att förstå 

butikschefernas resonemang kring konflikt, kultur och tillvägagångssätt vid konflikthantering, 

har kritisk organisationsteori tillämpats. Resultatet visade att arbete med kultur är en viktig 

del för att förebygga och hantera konflikter enligt cheferna. De resonerar om 

identitetsreglering som ett verktyg i detta, samt vikten av att skapa en kultur som genomsyras 

av god kommunikation och respekt.  

Nyckelord: konflikter, arbetsplatskultur, ledarskap, konflikthantering 
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1. Inledning 

Chefskap är ofta kopplat till stort ansvar. Som chef ansvarar man i regel för produktion, för 

sina anställda och, enligt lag, för arbetsmiljön (Arbetsmiljöupplysningen, u.å.). Genom detta 

blir det viktigt att ta ansvar för personalens mående och olika situationer som kan uppstå. Den 

här uppsatsen kommer behandla konfliktsituationer och det ansvar som chefen tar i det. Hur 

chefen ser på sitt egna ansvar, kontra vad som inte är deras ansvar, tror vi är grund för de 

medel de använder sig av för att förebygga och hantera konflikter. 

1.1 Bakgrund 

Konflikt, ur latinets confli’ctus, betyder en motsättning som kräver lösning. Konflikter 

återfinns i litterära verk, i det mänskliga psyket och när det talas om krig eller strejker. Ordet 

konflikt innehåller således motsättningar av olika styrkor och omfattning 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 

Inom arbetslivet är det inte ovanligt att prata om konflikter som är större än små konflikter 

som två individer kan lösa sinsemellan, exempelvis när facket blandas in eller när strejker 

inträffar. Man talar på så sätt ofta om större, utdragna konflikter som påverkar arbetsplatsen 

på ett uppenbart sätt. Men de mindre dispyterna som kanske inte får så många att reagera, kan 

också ställa till med stora problem, speciellt om de går olösta. Arbetsmiljöverket konstaterar 

att en konflikt medför stora kostnader; för relativt små företag kan olösta konflikter kosta upp 

till 300 000 kronor per år i form av sjukskrivningar, förlorad arbetstid och omplaceringar 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), 4 §, ska en arbetsmiljöpolicy finnas som beskriver hur 

tillfredsställande arbetsmiljö ska uppnås. Således har företag ofta policys eller riktlinjer över 

hur konflikter ska lösas (Arbetsmiljöverket, 2001). 

Det finns många förklaringar till varför konflikter uppstår, många olika lösningar och många 

förebyggande åtgärder. Den här uppsatsen kommer utgå ifrån att sättet som organisationer 

hanterar konflikter på har ändrats de senaste decennierna (Currie, Gormley, Roche och 

Teague, 2017). Istället för att, inom verksamheter, först och främst prioritera styrning över 

produktion och produkter har man gått till att, i sitt chefskap, styra över de anställda. I och 

med detta har även arbetsplatskulturen ändrats och det är inte förvånande att det påverkar hur 

konflikter ter sig och hanteras på arbetsplatsen. De konflikter denna uppsats berör är mellan 

anställda. Olika chefer använder sig med största sannolikhet av olika medel beroende på typ 
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av konflikt och vad de har för ledarskap. Det är med anledning av ovanstående som konflikter 

i arbetslivet blir intressant att undersöka, och särskilt från ett chefsperspektiv.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka butikschefers upplevelser av konflikter och hur de 

resonerar kring arbetet med dessa. Genom detta hoppas vi bidra till ökad förståelse för vilka 

medel chefer anser sig kunna använda och visa på hur konflikter påverkar organisationen. För 

att uppfylla syftet har nedanstående två frågeställningar ämnats besvaras: 

1. Hur beskriver butikschefer konflikter mellan anställda på sin arbetsplats? 

2. Vilka medel anser sig chefer ha för att förebygga och hantera konflikter? 

1.3 Avgränsning 

I denna uppsats riktas fokus på butikschefens upplevelser, vilket kommer redogöras för 

ytterligare i metodavsnittet. Handels har avgränsats till olika detalj- och 

dagligvaruhandelskedjor som ingår i koncerner. Intervjufrågorna är formulerade till att 

fokusera på konflikter mellan de anställda och inte mellan chef och anställd. Vi vill se hur 

chefer förhåller sig till konfliktsituationer och vilket ansvar de själva anser sig ta eller behöva 

ta. Chefen har alltså rollen som medlare/ansvarig och inte som part i konflikten. 

1.4 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer tidigare forskning inom området, följt av uppsatsens 

teoretiska ramverk. I efterföljande avsnitt presenteras metodiska val samt datahantering och 

kodning. Vidare presenteras resultatet av studien. I diskussionen därefter sammanfattas 

resultatet och det sätts i relation till uppsatsens metod, teoretiska ramverk och tidigare 

forskning. Dessutom anges förslag till förbättringsåtgärder i exempelvis metod samt förslag 

till vidare forskning. Sist presenteras referenslista och bilagor.  
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2. Tidigare forskning 

Detta kapitel redogör för tidigare forskning inom vårt studerade område. Artiklarna som 

valts ut bedöms relevanta då de är arbetsplatsrelaterade, diskuterar vikten av chefens 

ledarroll och där konflikterna är av mindre karaktär. Först beskrivs vägen till att hitta 

forskning, sedan definitionen av HRM och sist de teman vi identifierat i artiklarna. 

I syfte att se vad som redan studerats samt samla in material som kan jämföras med denna 

studie har en översikt över tidigare forskning gjorts. Vi märkte dock snart att det inte finns så 

många studier som behandlar chefernas subjektiva syn på konflikter och de medel som 

används. Däremot finns det gott om forskning om arbetsplatskultur i allmänhet och 

ledarskapsstilar, vilket har kommit till användning.  

För att hitta tidigare forskning har Uppsala Universitets databaser använts. Sökorden som 

valts är bland annat ”conflict management study”, ”conflicts at workplace”, ”managing 

conflicts”, ”conflicts and workplace culture”. På grund av tillgänglighet och relevans har 

engelska studier huvudsakligen använts. De flesta artiklarna har dessutom studier som gjorts 

genom kvantitativ metod. Förhoppningen är därmed att denna svenska, kvalitativa 

undersökning blir extra intressant för vidare studier. Som tidigare nämnt har författarna Currie 

et. al. (2017) som studerat HRM-litteratur kommit fram till att sättet som arbetsplatskonflikter 

hanteras på ändrats de senaste tre decennierna. HRM anges som en orsak till detta, i och med 

att fenomenet “företag ser anställda som deras viktigaste resurs” tog fart ordentligt på 90-talet 

(Currie, et. al, 2017). Nedanstående teman representerar de artiklar vi undersökt.  

2.1 Definition av Human Resource Management 

Human Resource Management (HRM) innebär kortfattat det som organisationer använder sig 

av för att påverka anställdas beteende, attityder och prestation. Anställda är organisationens 

viktigaste resurs och mycket kan vinnas på att ta hand om dem på rätt sätt (Osman, Ho & 

Galang, 2011). Det har dock inte alltid varit så självklart. I början av 1900-talet och framåt var 

fysiskt våld, omotiverade anställda och bristfälliga regelverk ett vanligt inslag på 

arbetsplatserna. Fram tills dagens HRM har tidslinjen kantats av händelser i historien som lagt 

grund för hur organisationer ser på anställda idag. Dessutom inte minst hur anställda själva ser 

på sin arbetsplats. Första världskriget är en av de händelser i historien som varit betydande för 

Human Resource Management’s utveckling. Det var kort före och efter första världskriget 

som högre kvalité började krävas inom produktionen. Som svar på kravet infördes vad som 
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kom att kallas taylorism. Ingenjören Frederick Winslow Taylor förespråkade kontroll av de 

anställda genom vad som kallas för byråkrati, eller ”järnbur”. Det dröjde till slutet av 1900-

talet för organisationer att kunna balansera kontroll, personalens välmående och flexibilitet. 

Det är en balans som fortfarande tar form och utvecklas. Detta visar således att HRM är 

föränderligt och anpassar sig efter samhällstrender såväl som historiska händelser (Langberg 

& Friedman, 2002). Sammanfattningsvis skulle man alltså kunna beskriva det som följande; 

om cheferna förr huvudsakligen var intresserade av, och kontrollerade, produktionen är det nu 

istället deras anställda som står i fokus. Förr påverkade kontroll av produktionen de anställda, 

idag påverkar kontroll av de anställda produktionen.  

2.2 Arbetsplatskultur och konflikter 

Det första temat behandlar arbetsplatskultur i relation till konflikter. Den kultur som råder på 

arbetsplatsen, och som chefen medvetet eller omedvetet skapar, påverkar både förebyggandet 

och hanterandet av konfliktsituationer. Arbetsplatskultur är ett relativt svårdefinierat begrepp 

eftersom det, som tidigare beskrivits, mest handlar om normer, värderingar och attityder som 

är oskrivna. Även om exempelvis uttalade hierarkier i sin tur påverkar kulturen är det 

arbetsplatsens medlemmar som skapar och upprätthåller den genom handlingar. Dessa 

handlingar avspeglas av rådande oskrivna regler. Därför är det inte förvånande att 

arbetsplatskultur har en stor del i hur konflikter både skapas och hanteras. Ur en kvantitativ 

studie som Gelfand, Leslie, Keller och De Dreu (2012) tagit fram visar resultatet att 

arbetsplatskulturen påverkar konflikter på olika sätt. En arbetsplatskultur och ledarskapsstil 

baserad på öppenhet, respekt för olika åsikter och förmåga att se konflikten ur olika 

perspektiv undersöktes. Resultatet visade att den är positivt korrelerad med sammanhållning 

och negativt korrelerad med utbrändhet bland medarbetarna. Motsatsen visade den dominanta 

konfliktkulturen och ledarskapsstilen där beteenden som bråk, konfrontationer och varningar 

är inom normen. Denna typ av konfliktkultur var negativ korrelerad med sammanhållning och 

positivt korrelerad med utbrändhet. Vidare visade resultaten att den dominanta kulturen var 

negativt korrelerad med kreativitet och kundservice hos medarbetarna. Sammanfattningsvis 

pekar resultatet på att ifall man som ledare på en arbetsplats försöker ha en kultur som är 

öppen och respektfull finns god möjlighet att lösa konflikter på ett bra sätt (Gelfand et. al, 

2012). 

Di Pietro och Di Virgilio (2013) undersöker även de normer och attityder på arbetsplatsen 

som relaterar till hur man löser konflikter. Även om det finns formella tillvägagångssätt vid 
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konflikthantering är det väldigt vanligt att avvika från dessa. Hela 93 % av respondenterna i 

studien (193 stycken totalt) svarade att de ibland eller aldrig följde uppsatta system. Det 

visade sig också vara statistiskt signifikant att de anställda hellre pratade med en nära kollega 

ifall de upplevde en konflikt med en medarbetare. Detta korrelerade positivt med att de 

använde sig av informella metoder. Således kunde slutsatsen att ju fler och starkare sociala 

relationer på arbetsplatsen, desto större förekomst av informella konflikthanteringsstrategier. 

Som tidigare nämnt skapar och upprätthåller medlemmar i organisationen informella regler 

och strategier. Därmed bevaras kulturen på arbetsplatsen. Forskarna föreslår därför att ledare 

ska se vilka informella normer och regler det finns och använda dessa för att utveckla 

strategier (Di Pietro & Di Virgilio, 2013). 

2.3 Ledarskapsstilens påverkan 

Det andra temat handlar om hur den ledarskapsstil som chefen har, påverkar de anställda i 

både kultur och konflikter. Forskning visar att chefens ledarroll i konflikthanteringen har stor 

betydelse för både processen samt utgången av konflikten. I en kvantitativ studie av Oluremi 

Bolanle Ayoko (2014) visar resultatet att förlåtande och samarbetsvilja är två variabler som 

konfliktlösning visar ett positivt samband till. Ayoko (2014) drar slutsatsen att konflikter på 

arbetsplatsen behöver lösas fullkomligt för att parterna kan kunna förlåta varandra. 

Författaren beskriver även att förlåtandet påverkar samarbetsviljan positivt (Bolanle Ayoko, 

2014). 

Det visar sig också att om en chef har ett ledarskap som består av faktorer som öppenhet och 

kommunikation ökar chansen att denne löser konflikter på ett fördelaktigt sätt. Fotohabadi och 

Kelly (2018) undersöker detta genom att se hur denna typ av ledarskap visar sig genom 

parternas beteenden i konflikthanteringsprocessen. Dessa beteenden var att kunna se 

konflikten från olika perspektiv, tillsammans komma fram till en lösning, våga visa sina 

känslor och yttra åsikter. På så sätt vidhålls en god kommunikation genom hela processen. 

Resultatet visade att utgången på konflikten påverkas om chefen har denna typ av ledarskap, 

både förebyggande och genom konflikthanteringsprocessen. Slutsatsen blev att chefen kunde 

lösa konflikter mer konstruktivt och med bättre utgång. Dessutom kom författarna fram till att 

konflikter som blev hanterade enligt denna stil kan gynna innovationen hos arbetstagarna 

(Fotohabadi & Kelly, 2018). 

Fortsättningsvis pekar forskning även på att det är viktigt att de anställda själva tycker att 

chefen är den typen av ledare som beskrivs i stycken ovan. Caesens et. al. (2018) studie mäter 
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i vilken utsträckning de anställda känner att arbetsgivaren bryr sig om deras välbefinnande 

och värderar deras insatser. Resultatet visade att i ju högre grad anställda fick den känslan av 

sina arbetsgivare, desto mer kände de en gemensam identitet och samhörighet. De som 

upplevde relativt starkt att organisationen värnade om dem var mer benägna att i ett tidigt 

skede komma överens. Därmed också undgå onödiga diskussioner eller att en liten konflikt 

eskalerar. Dessutom gjorde detta gott för de anställdas engagemang, prestation och 

organisationsidentifiering (Caesens et. al, 2018). 

2.3 Konflikthanteringsstrategier utifrån Human Resource Management-forskning 

 

Det sista temat berör de strategier chefer använder sig av när det kommer till 

konflikthantering. Att hantera konflikter sker medvetet eller omedvetet. Större konflikter har 

oftast en handlingsplan och kan till och med vara lagstadgat, exempelvis när det gäller 

fackliga förhandlingar eller konflikter som går under diskrimineringslagen. Mindre konflikter 

verkar dock mer svårhanterliga. Detta eftersom det inte finns något klart regelverk för hur de 

ska hanteras. I större företag finns det ofta en handlingsplan för konflikter men när det är 

småsaker som ligger och skaver råder ofta informella strategier. Författarna Currie et. al. 

(2017) tar fram olika strategier för konflikthantering genom att studera en mängd HRM-

litteratur. Av dessa är det tre stycken som är särskilt intressanta för denna uppsats. Den första 

strategin (1) handlar om att chefen anammar strategier i linje med medling, kompromisser och 

förhandling. Detta sker genom medvetna strategier av chefen. Den andra strategin (2) står i 

kontrast till den första genom att definieras av att chefen improviserar vid konflikthantering. 

Cheferna undviker satta strategier eftersom de anser att det kan leda till störningar inom 

organisationen. Störningar riskeras med tanke på att konflikter behöver hanteras efter den 

unika situationen ifråga och strategier kan då leda till att de hanteras på fel sätt. Den tredje (3) 

går ut på att förhindra att konflikter över huvud taget uppstår på arbetsplatsen. Detta vill 

organisationen åstadkomma genom att aktivt arbeta med metoder som stärker de anställdas 

engagemang och organisationskulturen (Currie et. al, 2017). 

Den första strategin har undersökts kvantitativt av Hann, Nash och Heery (2019) på en mängd 

företag i Wales. Resultatet av studien visade att lösningarna blir mer kreativa om en  ledaren 

använder sig av en konflikthanteringsstil som går ut på medling, kompromissande och 

öppenhet för andras åsikter. Enligt studien är konflikter tidskrävande och kostsamma. Ett 

tillvägagångssätt som går ut på att förena båda parternas intressen blir därmed mer 
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kostnadseffektivt och ger bättre resultat, än att fokusera på vem som har rätt eller fel (Hash et. 

al, 2019). 

I linje med den tredje konflikthanteringsstilen som går ut på att undvika konflikter i största 

möjliga mån, argumenterar Carsten K.W. De Dreu (2007) för att konflikter till allra största del 

är negativa för en organisation. Författaren hävdar att det endast finns undantagsfall där de 

kan anses som positiva. Hon anser därför att konflikter bör motarbetas. Dessutom ställer hon 

sig kritisk till forskare som argumenterar för att konflikter ska gynna innovation, exempelvis 

Fotohabadi och Kelly (2018). I artikeln tar författaren upp en studie som undersöker 

konflikters påverkan på samarbete. Resultatet visade att en grupp med individer som har 

skilda åsikter är mer benägna att inte komma fram till en lösning på ett problem än en grupp 

med likasinnade personer. Detta är givetvis inte särskilt förvånande. Det som resultatet dock 

pekade på var att gruppen med skilda åsikter hellre struntade i att komma fram till ett beslut 

över huvud taget än att debattera eller kompromissa fram ett. Genom detta kunde man se att 

konflikter inte alls gynnar organisationen eller främjar innovation utan kan istället påverka 

beslutsfattande negativt. De Dreu belyser även att i de fall som organisationer kan se att 

konflikter lett till en positiv förändring inte nödvändigtvis beror på konflikten i sig. Det beror 

istället till största del på ovidkommande variabler. Hon understryker också att även när 

konflikter sker under bästa möjliga förutsättningar för en ”positiv utgång”, finns det även 

många negativa faktorer skett längs vägen som överväger den positiva utgången (De Dreu, 

2007). 

Ovanstående teman är främst sett ur ett arbetstagarperspektiv. Vår ambition utifrån detta är att 

jämföra den tidigare forskning med vår empiri som grundas i ett arbetsgivarperspektiv. Vi 

ämnar att undersöka hur chefer upplever ledarskapet, kultur och konflikter med hjälp av 

tidigare forskning och följande teoretiska ramverk.  

3. Teoretiskt ramverk 

Detta avsnitt kommer redogöra för det teoretiska ramverk och de begrepp som genomsyrar 

uppsatsen. Dessa kommer användas i analysen för att förstå resultatet. Den teori som valts att 

analysera fenomenet är kritisk organisationsteori med fokus på neo-normativ kontroll och 

normativ kontroll i förhållande till kultur, identitet och roller.  

Kritisk organisationsteori har sin utgångspunkt i Karl Marx kritiska syn på kapitalistsamhället 

och klasskillnader som fanns. Den har även fått fotfäste genom att världen förändras i termer 
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av globalisering, större företag och arbetarklassens reducering, för att nämna några. Genom 

dessa ändras också sättet organisationer använder kontroll på. I västvärlden har 

tjänstebranscherna gått om industrin vilket också har betydelse för organisatorisk kontroll. 

Man börjar tala om arbetskultur, identitet och ledarskap, vilket tidigare forskning visar är 

viktiga variabler i konfliktsituationer. Detta leder till att den klassiska chefstypen försvinner 

och istället framträder en ledare som utövar kontroll genom att påverka anställdas upplevelse 

av arbetet (Studying Organization: Theory and Method, 1999, kapitel 7). 

3.1 Normativ kontroll 

Genom att arbetstagare uppmuntras till innovation, nytänkande och initiativtagande som 

normativ kontroll handlar om slår de sig ur den ”järnbur” som definieras av byråkratiska 

kontrollmekanismer. Sättet som de identifierar sig själva på lägger grund till hur de agerar. 

Exempelvis har en chef mer mandat än andra, när en chef identifierar sig som chef är alltså 

tanken att den agerar på ett sätt som ligger i linje med chefsrollen. Hierarkier är en faktor till 

identitetsskapande. I de allra flesta organisationer finns det hierarkier på olika nivåer. Här 

skiljs organisationer med stora maktskillnader mellan arbetstagare och chef (byråkratiska) och 

organisationer där det satsas på dagens ledarskap snarare än klassiskt chefskap, åt. I den 

sistnämnda är relationen mellan chef och arbetstagare mer flytande (Alvesson & Willmott, 

2002).  

Som motsättning till den byråkratiska skolan finns den normativa kontrolltypen. Författarna 

Fleming och Sturdy (2009) beskriver att begreppet normativ kontroll har ett lång konceptuellt 

ursprung i organisationsforskning. De menar att den fungerar internt genom att skapa 

gemensamma attityder, övertygelser och värderingar bland anställda så att de delar 

organisationens mål. Detta medför effektivitet och flexibilitet hos organisationen eftersom 

anställda motiveras till att arbeta mot organisationens mål (Fleming & Sturdy, 2009). Att 

utöva normativ styrning i en organisation handlar därmed om att påverka anställdas 

föreställningar om den. Tanken är att om de anställdas identitet och värderingar formas på ett 

visst sätt, kommer de i längden att bete sig på ett sätt som organisationen anser önskvärt 

(Alvesson & Sveningsson, 2019 s. 156). Förhoppningen är att denna teori ska bringa 

förklaringsvärde i resultatet i och med att denna uppsats undersöker ett socialt fenomen på 

arbetsplatser och vilka medel (exempelvis reglera attityd) chefer använder för att påverka 

fenomenet.  
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3.1.1 Identitet och identitetsreglering 

Identitetsbegreppet är något som är starkt framträdande inom organisationsteorin och är en del 

av normativ kontrollstyrning. Alvesson och Willmott (2002) beskriver identitetsreglering som 

ett sätt för organisationer att kontrollera arbetstagarna. Identitetsreglering handlar om hur 

arbetstagarna identifierar sig med arbetet och därmed blir mer eller mindre engagerade. 

Hierarkier, belöningar, ledarskap med mera är alla faktorer som bidrar till arbetstagarnas 

identitet. Denna förstärks gärna och de beslut som tas inom organisationen tas med hänsyn till 

att stärka identiteten. Dessutom talas det om att denna vidhålls genom teamwork och 

samarbete. Identitetsreglering är följaktligen en viktig del i normativ kontroll (Alvesson & 

Willmott, 2002).  

3.3 Neo-normativ kontroll 

Medan normativ kontroll innebär en delad värderingsorientering i organisationen, handlar 

begreppet neo-normativ kontroll om att uppmuntra anställda till att uttrycka sitt ”sanna jag”. I 

en organisation där neo-normativ kontroll råder, uppmuntras arbetstagaren starkt att ha 

“roligt” och vara “lekfull” på jobbet. Arbetsplatsen ska upplevas som den bästa och baseras på 

tanken om att individer presterar bättre och blir mer produktiva om de får vara sig själva 

(Fleming & Sturdy, 2009). Detta föregås av att arbetstagarna känner frihet och trivsel. Detta, i 

sin tur, leder till lönsamhet för organisationen. 

Ett viktigt perspektiv i denna frihet är att ha kul och finna tillfredsställelse på jobbet. Det här 

reflekterar en utveckling mot underhållande ledarskap, istället för att huvudpunkten ligger vid 

att vara lojal mot organisationen som den normativa kontrollen kännetecknar (Fleming & 

Sturdy, 2009). Genom att exempelvis anordna festligheter på jobbet uppmuntras 

medarbetarna att  ”vara sig själva”. Detta skapar även en känsla av lojalitet, gemenskap, 

tillhörighet och att vara värdefull för organisationen. Man ska i stort sätt frambringa den sidan 

av sig själv där ens egen personlighet alstras. Detta förutsätter dock att det sker inom 

organisationens ramar och för dess bästa. En individ som har värderingar eller en personlighet 

som inte alls ligger i linje med företagets, uppmuntras inte. Det gör dock innovation, idéer, 

uttryck av personlighet, sexuell identitet eller andra personliga attribut. Det kan därmed 

konstateras att den neo-normativa kulturen pekar på att när individer får vara sig själva och 

inte måste anpassa sig till en homogen organisationsidentitet, blir de automatisk mer 

produktiva (Fleming & Sturdy, 2009). Denna teori ställs i kontrast mot den normativa. Genom 

att analysera uppsatsens resultat utifrån neo-normativ kontroll hoppas vi kunna se vad 



10 
 

butikscheferna mest frekvent beskriver vilken typ av kontroll de använder. På det sättet är 

förhoppningen att kunna dra slutsatser om vilken effekt de olika styrningssätten får.  

 

3.4 Ledarskap genom kultur 

I boken Making sense of management - a critical introduction skriver Alvesson och Willmott 

(2012) om ledarskap i ett kritiskt perspektiv. Ett gott ledarskap beskrivs ofta som en 

universallösning till alla problem, enligt författarna. Detta ställer de sig kritiska till. 

Arbetssamhället idag omfattas av, inte sällan välinformerade, individualister som krockar med 

den tidigare klara chef/arbetstagar-relationen. Dessutom är de flesta ledarskapsforskare 

överens om hur viktigt det är, men beskriver fenomenet vagt och ofta motsägande. Författarna 

skriver att studier ofta handlar om en romantiserad bild av ledarskap; ledaren använder inte en 

klassisk makt, den leder snarare än styr och skapar produktiva, harmoniska arbetstagare. 

Studier visar listor på vad ledaren ska göra, däribland definiera arbetsplatskulturen (Alvesson 

& Willmott, 2012).  

 

I Organisationskultur och ledning definierar Alvesson (2009) kultur som “hur man gör saker 

och ting i företaget”. Det handlar om gemensamma värderingar, normer, känslor; sociala 

mönster. Den blir central vid förståelsen av människors ageranden. Ledarskap definieras 

enligt författaren som en process som sker i ett ojämlikt förhållande; denna uppsats studerar 

förhållandet mellan chefen och medarbetare. Ledarskap och kultur ligger nära varandra i den 

mening att vill man förstå en ledares handlingar bör man även förstå den kulturella kontext 

handlingen skedde i. Alvesson beskriver ledarskap som en kulturell yttring som i sin tur 

påverkar kulturen. Det står alltså inte utanför kulturen utan finns inom och de påverkas av 

varandra. Konklusionen blir att ledarens agerande delvis styrs av den kultur som råder, och 

genom styrningen upprätthåller kulturen (Alvesson, 2009).   

3.5 Konflikthanteringsstilar 

Lennéer-Axelsson och Thylefors (2013) tar upp fem olika konflikthanteringsstilar, varav två 

är särskilt intressanta för detta arbete. Dessa är den dominerande och den samarbetande 

konflikthanteringsstilen. Den dominerande kännetecknas av egenintresse, oförmåga att 

förhandla och leder till minskad trivsel. Dessutom är det inte ovanligt att den bidrar till sämre 

relationer och begränsar beslutsunderlag, vilket i sin tur skapar sämre beslutskvalitet. Den 

samarbetande stilen är i princip den dominerandes motsats och kännetecknas av en stark vilja 

hos individerna men samtidigt en drivkraft att gå andra tillmötes. Parterna vill bibehålla sina 
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relationer på lång sikt och därför är ett gott samarbete viktigt. Dock kan denna leda till 

fördröjda beslut till följd av att parterna ska skapa en lösning tillsammans.   

Sammanfattning av tidigare forskning och teori 

Majoriteten av forskningen visar att chefer som har ett öppet ledarskap och som lyssnar på 

sina medarbetare lyckas bättre i konfliktsituationer. De skapar en trygg miljö som gynnar 

innovation och kreativitet medan chefer som har en mer dominerande ledarskapsstil visar det 

motsatta. Human resource management-forskning visar på olika konflikthanteringsstilar, med 

den gemensamma faktorn att de alla går i linje med den förstnämnda ledarskapsstilen ovan. 

Enligt HRM-studier löser chefer konflikter genom att på olika sätt stärka engagemang, medla 

och kompromissa. Det går även att se hur denna ledarskapsstil färgar av sig på 

arbetsplatskulturen som får mycket bättre möjlighet att hindra konflikter från att blossa upp 

och mer effektivt kunna lösa dem som gör det. 

De ovannämnda teorierna skulle kunna, gemensamt och separat, i viss omfattning kunna 

redogöra för de slutsatser som den tidigare forskningen presenterat. Både forskning och 

teorierna sätter kultur i fokus. Teorierna beskriver styrning utifrån ledarskap i kultur och 

identitetsreglering vilket är faktorer som tidigare studier tar upp. När forskning och teori kan 

samverka är förhoppningen att de tillsammans kan verka analyserande i denna uppsats 

resultat.  

4. Metod 
Detta avsnitt redogör för de metodologiska val som gjorts i samband med studien. Val av 

ansats, datainsamling, urval och kodning diskuteras och begränsningar med metoden 

presenteras. 

4.1 Ansats 

I denna studie har en fenomenologisk ansats tillämpats. Detta val har gjorts i och med att vi 

söker efter butikschefernas upplevelser av konflikt och arbetsplatskultur. Genom att använda 

fenomenologi som ansats får vi tillgång till respondenternas subjektiva syn. Ansatsen innebär 

att vi som intervjuare har en öppen och reflekterande dialog med informanten angående hur 

denne upplever konflikter på sin arbetsplats. Med denna metod blir individens subjektiva 

värld och hur den förstår sin omvärld det centrala, vilket vi enligt uppsatsens syfte eftersträvar 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).  
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Fördelar med fenomenologisk ansats 

Fördelarna med fenomenologi som analysmetod för denna studie är att vi vill undersöka 

chefernas upplevelser och subjektiva beskrivning av konflikter och medel. Detta anser vi 

kunna få tillgång till genom intervjuer där vi kan fånga upp deras världsbild. Den kräver inte 

heller dyra och tekniska utrustningar för att samla in och analysera data. Dessutom genomförs 

den oftast på specifika platser som i det här fallet varit i butiker där de aktuella butikscheferna 

befann sig (Denscombe, 2018 s. 9). Konflikter är inte ett fenomen som har en 

universallösning. Eftersom konflikthanteringens process grundas bland annat i vad det är för 

typ av konflikt men också vilka individer som utgör parterna, finns det inget absolut svar och 

fenomenologi lämpar sig därmed väl. 

 

4.2 Intervjuer 

I samverkan med fenomenologisk ansats och syftet med uppsatsen har kvalitativa intervjuer 

använts för att samla in data. Vid utformandet av intervjuguide (bilaga 2), samt som grund för 

tolkning, valdes semistrukturerad intervju. Detta innebär att intervjuerna inte skulle innehålla 

några ledande frågor och svaren följdes upp kritiskt av den som intervjuade. Frågorna i 

intervjuguiden (bilaga 2) är öppna och ger möjlighet till djupgående resonemang. I och med 

fenomenologin är frågorna alltså formulerade för att komma åt respondenternas upplevelser 

kring konflikter och arbetsplatskultur. Målet var att respondenterna själva skulle resonera 

kring frågorna. På så sätt minskades risken att våra egna subjektiva förförståelser färgade av 

sig på svaren.  

 

Inom fenomenologin talar man om den halvstrukturerade livsvärldsintervjun, där målet inte är 

att erhålla ett rätt eller fel svar. Snarare vill vi som författar denna uppsats få en uppfattning 

om vad respondenterna anser är viktigt i konflikthanteringsprocessen. Dessutom är 

ambitionen att undersöka hur de ser på den i förhållande till kultur. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att intervjuaren försöker att inte själv går in med en förförståelse som speglar av 

sig i frågorna, utan är öppen till respondentens syn på fenomenet. Enligt detta har en 

semistrukturerad intervjuguide upprättats. Genom att använda färdigformulerade frågor med 

möjlighet till ändring samt följdfrågor, får intervjun en personlig aspekt (Kvale & Brinkmann, 

2009, s.19–20, 43–45). 

 

I och med att valt teoretiskt ramverk samt tidigare forskning lägger fokus på kultur, identitet 

och kontroll, formulerades frågorna med ambition att komma åt detta. I intervjuguiden har det 



13 
 

därför bildats frågor som når detta utan att vara ledande. Det togs inte för givet att 

respondenterna hade någon form av strategi eller medvetet tankesätt när det gäller 

konfliktsituationer. Frågorna var istället utformade så att de resonerade kring hur de hanterade 

konflikter och använder olika medel, medvetet eller omedvetet, som en del i det. 

 

Urval och svarande 

Butikschefer 

Respondenterna är butikschefer från detalj- och dagligvaruhandeln. Det är organisationer som 

har hög personalomsättning; mellan 2017 och 2018 började respektive slutade ca 35 % inom 

branschen (Svenskt näringsliv, 2018). Kanske finns det ett samband mellan hög 

personalomsättning och konflikter? För att kunna jämföra organisationerna bör de vara så lika 

som möjligt. Därför har de medverkande respondenter ansvarat över ungefär 15 anställda. 

Antalet kändes lagom, då avsikten var att undersöka organisationer där chefen har så pass 

många anställda att den har ett större ansvar då fler personer är involverade. Däremot ansåg vi 

att de är så pass få att den kan skapa relationer. Just valet av chefer som respondenter 

motiverades av att chefen företräder arbetsgivaren kontra arbetstagarna i det dagliga arbetet, 

och chefen är en central person i verksamheten. Denne leder medarbetarna genom beslut, 

inhämtning och förmedling av information. De har i det stora hela ansvaret för sin personal 

och arbetsmiljö.  

 

Fältets kontext 

Målet var att undersöka respondenternas syn på konflikter som sker på den egna 

arbetsplatsen, men också deras tankar om det i allmänhet. Ett val gjordes om att inte ta hänsyn 

till faktorer som ålder, bakgrund, etnicitet, erfarenhet eller kön. Detta var ett medvetet val 

eftersom ambitionen inte har varit att se om skillnader förelåg utifrån dessa faktorer. Kriteriet 

var istället att det är butikschefer som arbetar inom butiker med ungefär lika många anställda. 

Samtliga respondenter arbetar i samma fysiska miljö som deras anställda och har likvärdiga 

arbetsuppgifter (utöver personalansvar och övriga administrativa ärenden).  

 

Urval 

Ett kvot- och bekvämlighetsurval har tillämpats till denna studie. Det utgår efter 

tillgängligheten till individerna. Respondenter ur vardera handelsgrupp (dagligvaru- och 

detaljhandeln), med ungefär lika antal anställda, kontaktades tills empirisk mättnad uppstod 
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och kvoten därmed fylldes. Empirisk mättnad innebär att ytterligare intervjuer inte gav någon 

ny information utan vi hade fått tillräcklig kunskap för att gå vidare till transkribering och 

kodning. Intervjuerna har skett i Gävle och i Uppsala. Bekvämlighetsurvalet har i ett senare 

skede även resulterat i ett snöbollsurval, där några av butikscheferna hänvisade oss till andra. 

  

Följaktligen diskuteras komplikationen med både kvot- och bekvämlighetsurval. 

Urvalstyperna är ett stickprovsunderlag för undersökarens närhet och inte representativ 

(Bryman, 2011, s. 194-196). Dock är inte, med intervju som metod, avsikten att dra generella 

och statistiska slutsatser för en hel population. Avsikten var, som tidigare nämnt, att få 

kunskaper om vardera respondents tankar och åsikter angående arbetsplatskultur och 

konflikter. Denna uppsats handlar inte om att söka efter ett absolut svar på hur man som chef 

bör agera. Istället är ambitionen att få uppfattning om hur konflikter och hanteringen av dem 

påverkar arbetsplatsen och dess kultur. Andra tänkbara effekter är att bekvämlighetsurvalet 

kan leda till att svaren blir anpassade. Dessutom riskerar forskareffekten att bli större, om vi 

som intervjuare har en relation med respondenterna. Med hänsyn till detta har inga 

respondenter personligen känt någon av författarna. Dessa urvalsmetoder har varit ett bra sätt 

att på kort tid få tillgång till undersökningens fält (Bryman, 2011, s. 194–196).  

 

4.4 Genomförande 

Efter att ha tagit kontakt med ett flertal butikschefer kunde vi genomföra intervjuer med 12 

stycken. Dessa är jämnt fördelade över detalj- och dagligvaruhandeln då ambitionen från 

början var att se om skillnader förelåg mellan handelsgrupperna. Då inte resultatet visade 

några observerbara skillnader valdes dock den diskussionen bort. Intervjuerna tog plats 

mellan oktober och november 2019 i butiker i Uppsala och Gävle. I de flesta fall var båda 

författarna till denna uppsats närvarande men på grund av tillgänglighet intervjuades några 

respondenter av endast en av oss. Intervjuerna bokades in i förväg och tog plats på 

respondenternas kontor. En intervju skedde på respondentens förfrågan via Skype. Vi 

upplevde dock inte att den genererade sämre data än resterande. Den avsatta tiden till varje 

intervju var ungefär 45 minuter och de flesta intervjuer var 30 minuter långa.  

 

Det som var av särskilt intresse för oss att undersöka var hur cheferna hanterar konflikter 

mellan anställda. Respondenterna har intervjuats om deras syn på konflikthantering och hur 

processen ser ut utifrån deras egna erfarenheter. En trygg och god arbetsmiljö är något alla 

arbetsplatser bör sträva efter. Den som har huvudansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivaren. 
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Som chef måste man bland annat känna till arbetsmiljölagen och de regler som gäller. I lagen 

konstateras det att arbetsgivaren ska göra allt i sin makt för att förebygga att anställda råkar ut 

för ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2018). Chefens roll i konflikter blir därmed ännu tydligare 

eftersom de kan leda till ohälsa och försämrad arbetsmiljö.  

  

4.5 Kodning och analys 

För att kunna analysera materialet behövde det först transkriberas och kodas. Vi 

transkriberade ungefär lika många intervjuer var, och om någon hade genomfört en intervju 

på egen hand så transkriberade den andre den. När intervjun var nedskriven påbörjades 

kodningen. Utan kodning behöver man arbeta med en stor mängd text vilket försvårar 

analysen. Med tanke på detta blev tillvägagångssättet att bryta ner transkriptet och söka fram 

teman för att lättare kunna se texten som en helhet. Målet var därmed att genom kategorier 

kunna fånga helheten (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 218).  

 

Fenomenologisk ansats kräver att kodningen är öppen. Det vill säga att inte färdiga koder eller 

teman användes inledningsvis, innan kodningen började. Istället uppstod teman längs 

kodningens gång (Smith, Jarman & Osborg, 1999). Genom detta undviks den sits man som 

forskare annars kan hamna i; att bli blind för vad texten egentligen säger, då man letar efter 

saker som passar in i ett färdigt tema. Målet var således att sammanfatta och förkorta 

transkriberingen av intervjun genom dessa teman. På så sätt blev det möjligt att få en 

översiktlig bild av respondentens åsikter. För att det inte skulle bli upprepande teman, letades 

därefter kopplingar mellan dem. Till exempel bildade flera teman tillsammans ett nytt. Här 

var det viktigt att vi var trogna till texten och inte lät subjektiva åsikter färga hur innehållet 

tematiserades. 

  

Efter denna process hade en lista med teman som speglade innehållet i intervjun arbetats fram. 

I nästkommande intervjuer användes de teman som ansågs vara mest representativa och dessa 

utgjorde sedan grunden i kodningen. Detta gick emot den fenomenologiska principen att alltid 

ha ambitionen att vara öppensinnad och inte aktivt söka efter specifika teman. Det var dock 

nödvändigt att göra på det viset eftersom målet var att tematisera våra intervjuer och samla 

information från flera respondenter under samma tema (Smith, Jarman & Osborgn, 1999). 

Således var det viktigt att som vi som författar denna uppsats var medvetna om risken att 

misstolka texterna i syfte att kunna applicera ett speciellt tema på dem. För att undvika detta 

krävdes öppenhet för att nya teman kunna uppstå samt se teman som redan fanns från tidigare 
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intervjuer som begrepp. I de begreppen kunde mer information sedan samlas. Genom att göra 

på det sättet blev det lättare att se vilka teman som, i slutändan, var viktigast. När en slutgiltig 

lista på teman var framarbetad, blev det tydligt vilka som var mest representativa för studien. 

Således skapades en bild av respondenternas sammanfattade åsikter om konflikter (Smith, 

Jarman & Osborn, 1999). Efter denna process kunde resultatet börja ta form.  

4.6 Tillförlitlighet, etik och begränsningar 

 

Tillförlitlighet 

Författarna Kvale och Brinkmann (2009, s.262-263) tydliggör reliabilitet och validitet som 

viktiga faktorer för att kunna argumentera för pålitlighet, trovärdighet och tillförlitlighet i 

kvalitativ forskning. Genomgående i uppsatsen har vi återknutit till våra frågeställningar för 

att försöka uppfylla detta. Vidare har vi även förklarat de begrepp som används i samband 

med studien. Till exempel undersöker denna studie konflikter som är av mindre karaktär 

vilket är viktigt att veta i sammanhanget.  

 

Det är i princip omöjligt att uppnå en god reliabilitet i intervjustudier, och speciellt eftersom 

denna grundas i fenomenologi, men val med hänsyn till reproducering har gjorts. Att uppnå 

reliabilitet grundas i en tydlig intervjuguide men påverkas av vilka som intervjuar och vilka 

som blir intervjuade. Detta har tagits hänsyn till i denna uppsats och vi har försökt skapa en så 

tydlig intervjuguide som möjligt. Dock, eftersom den är av semistrukturerad karaktär, är det 

svårt att reproducera intervjun. Intervjuformen låter forskarna vara öppna för följdfrågor. 

Dessutom kan intervjun ta en annan vändning än vad den till en början var tänkt att ta. 

Eftersom respondenten kan ändra sina svar från ett tillfälle till ett annat, betyder det att även 

om forskaren har samma intervjuguide kommer denne inte nödvändigtvis få samma svar. I ett 

försök att minska risken för detta undveks ledande frågor i både intervjuguide och eventuella 

följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 1999, s. 262-263). Intervjufrågorna som denna studie 

grundar sig på är ganska breda för att, i fenomenologiskt syfte, låta respondenterna resonera 

kring sina upplevelser.  

  

I kodning och analys är det viktigt att noga förklara de teman som uppstår så att de kan 

reproduceras (Kvale & Brinkmann, 1999, s. 264-266). Det är även meningsfullt för studiens 

validitet, det vill säga om uppsatsen undersöker det som den syftar till att undersöka. Det ska 

framgå att forskarna är trogna till materialet och teman ska tydligt spegla textens innehåll. 

Med hänsyn till detta har vi varit noga med att den kodning vi gör verkligen är trogen till 
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respondentens svar och att de teman som används representerar intervjuerna. 

Begreppsvaliditet är därmed av särskilt intresse i denna studie. För att visa att uppsatsen 

faktiskt undersöker det den ämnar att undersöka, ska begreppen (teman) alltså vara inte bara 

vara representativa för studien, de ska även kunna appliceras på fler intervjuer. På det sättet 

kan begreppens relevans utvärderas. Validitet är även värdefullt att se över i planeringsstadiet 

av studien, där det argumenteras för hur materialet belyser konflikter i arbetsplatskulturen. 

Dessutom argumenterar det för hur intervjuerna är tänkta att uppfylla studiens syfte (Kvale & 

Brinkmann, 1999, s. 264–266).  

 

Etiska resonemang 

Vid utförandet av undersökningar som denna studie ämnar sig åt, är det viktigt att 

respondenten känner sig respekterad och trygg. Därför finns det en rad forskningsetiska 

principer, som Vetenskapsrådet (2018) tagit fram, man bör ta hänsyn till och som 

respondenten behöver känna till innan studien genomförs. Konfidentialitet är ett av dessa och 

en viktig del i de etiska krav som kommer med en intervjustudie. Konfidentialitetskravet 

innebär att den information som kan avslöja respondenternas identitet inte kommer att spridas 

(Kvale & Brinkmann, 2009 s. 88). För att sådan information ska få nämnas, måste de först 

och främst godkänna det. Att värna om detta är något som togs starkt hänsyn till i samband 

med undersökningen. Konfidentialiteten belystes innan intervjun genomfördes genom att 

respondenten fick läsa och godkänna informationsbrevet. Denne fick i informationsbrevet 

bland annat förklarat för sig att studien är anonym. Vidare fastställdes att materialet endast 

kommer användas i uppsatsen samt att inspelningen sedan kommer raderas.   

  

Utöver konfidentialitet, är informerat samtycke också en viktig del i de etiska kraven. Med 

hänsyn till detta har respondenterna informerats om avsikten med studien, och om det kan 

finnas risker med att medverka. De informerades även om att det är helt frivilligt att delta 

samt att intervjun när som helst kan avbrytas utan skäl (Kvale & Brinkmann, 2009. s. 87). 

Respondenterna blev även informerade om en ungefärlig tid på intervjusamtalet och att en 

kopia på inspelningen kunde skickas till dem vid förfrågan. 

 

Fenomenologin anses vara en humanistisk forskningsstil med en inbyggd respekt för 

människors upplevelser och tankar i och med att man som forskare ska vara öppen 

(Denscombe, 2018. s. 9). Ansatsen blev således tydlig och applicerbar även i etisk mening i 
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vår studie då vi har respekt för respondenternas erfarenheter. I och med att konflikter kan 

betraktas som känsligt i viss mån, har detta varit extra viktigt att ta hänsyn till.  

Begränsningar 

En av de största utmaningar vi stött på under processen är att endast en part av 

konfliktsituationen intervjuas; medlaren (butikschefen). Detta ger en ensidig bild av 

fenomenet och skapar risk för skönmålning. Verkligheten riskerar alltså att förvrängas. För att 

undvika detta har vi försökt se till att respondenten exemplifierar och att den själv inte är 

inblandad i konflikten. Vidare ser vi risken med att vi båda inte deltog i samtliga intervjuer 

sett till exempelvis bredd av följdfrågor, däremot är konsekvenser av detta inget vi kan uttala 

oss om utifrån resultaten.  

 

I intervjuerna har vi som intervjuare försökt vara relativt passiva för att respondenten ska få 

prata öppet och brett om sina upplevelser. Däremot är det närmast oundvikligt att frånkomma 

att som forskare påverka respondenten med sin närvaro. Eftersom intervjuer blir mindre 

“anonyma” än exempelvis enkäter tror vi att det kännas viktigare för respondenten att framstå 

som ideal, vilket även det påverkar bilden av verkligheten. Dessutom kan vi inte komma ifrån 

att vi som intervjuar själva har en förförståelse om ämnet. Trots att denna studie grundas i en 

fenomenologisk ansats, där vi som författare till denna uppsats bör vara öppna och 

fördomsfria, måste vi tolka svaren och de tolkningarna kommer färgas av vår förförståelse. 

Genom en gemensam kodning där vi diskuterar tolkningarna hoppas vi dock kunna reducera 

detta.  

Vi upptäckte, i samband med pilotintervjun, att en fråga tolkades på annat sätt än avsett. Hen 

resonerade kring kommunikation på ett “fysiskt” plan och berättade om deras tavlor, att de 

använder sig av sociala medier och mejl. Det vi menade med kommunikation var om hen 

upplevde att kommunikationen fungerade bra vad gäller öppenhet, trivsel och respekt. Vi 

förtydligade frågan till nästkommande intervjuer och den delen av den första intervjun fick bli 

bortfall.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras uppsatsens resultat. Med hjälp av tidigare forskning, teori och 

begrepp analyseras dessa löpande. Uppsatsens frågeställningar ämnas besvaras i detta kapitel. 

I resultatets första del, vilken presenteras efter teman, behandlas uppsatsens första 

frågeställning Hur beskriver chefer konflikter mellan anställda på sin arbetsplats?. I den 

andra delen behandlas den andra frågeställningen; Vilka medel anser sig chefen ha i 

förebyggandet och hanteringen av konflikter? 

Teman  

Utifrån det empiriska materialet har tre makroteman arbetats fram. Dessa makroteman har i 

sin tur ett antal underkategorier, se tabell nedan.  

Makroteman 

 

 

 

 

 

 

5.1 Chefernas beskrivning av konflikter 

 

Definition av konflikt 

Resultatet visar att synen på konflikter varierar från individ till individ. För någon kan minsta 

lilla friktion anses vara en konflikt. Hos andra kan det krävas grova tvister eller bråk för att de 

ska tycka att det är en konflikt. Det som är viktigt att peka på är att vikten av att 

uppmärksamma ifall andra tycker att det är en konflikt även om man själv inte gör det. I 

nedanstående citat beskriver respondenten den syn på konflikter som vårt resultat visar. 

Konflikt… det är väl att man inte har samma mening i, att man upplever saker och ting olika egentligen men en 

konflikt kan ju också bli jättestor i och med att det blir meningsskiljaktigheter till exempel i hur vi ska göra saker 

och ting på jobbet eller att man tänker fackligt, där kan det bli stora konflikter för att vi inte kanske följer lagar 

Tema 1: Konflikter

• Definition

• Typ av konflikt

• Organisatorisk 
påverkan

Tema 2: Kultur som 
medel

• Kultur och 
arbetstagarnas 
identitet

• Ledarroll och makt

• Kommunikation och 
´hänsyn

Tema 3: Användning 
av medel

• Kommunikation i 
praktiken

• Mellan 
medarbetare

• Med chefen som 
medlare
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och regler. (…). Men jag tycker inte ordet konflikt är så, det är inte så gripande för mig överlag utan man kan ha 

småkonflikter men det viktigaste är att man reder upp dem om nu någon upplever att det är en konflikt. 

Butikschef 9 

Enligt citatet innebär konflikter att individer tycker och tänker olika kring exempelvis 

tillvägagångssätt för att utföra uppgifter eller andra sakfrågor. Hen framställer i citatet att 

konflikter kan leda till något större och gå så långt att den tas itu med fackligt. Det finns, 

enligt respondenterna, arbetsrättsliga lagar som måste följas och det är exempelvis ifall de 

skulle brista som facket blandas in. Att konflikter såsom meningsskiljaktigheter uppstår anses 

vara lätt hänt. Respondenten beskriver att det är vanligt att tycka och tänka olika om 

exempelvis arbetsuppgifter.  

Sakkonflikter 

Som konstaterats i föregående avsnitt av denna uppsats kommer konflikter i olika skepnader 

och storlekar. Det som är vanligast att göra skillnad på, enligt respondenterna, är sakkonflikter 

och personliga konflikter. Sakkonflikter mellan medarbetare är den typ av konflikt som 

respondenterna upplever är mest förekommande på arbetsplatserna. Dessa uppstår när 

medarbetarna har olika tankar kring vad som är rätt eller fel och inte är överens. Det handlar i 

de flesta fall om tycke och smak, inte uttalade regler för vad som gäller på arbetsplatsen. 

Dessa konflikter kan handla om olika tolkningar av en specifik händelse eller att arbetstagarna 

inte kommer överens om hur något ska vara.  

Det kan säkert vara någon småkonflikt varje månad, det tror jag absolut, sen är det bara att jag upplever inte som 

konflikter som jag säger utan det är, ja, men däremot så de kan ju uppleva att det är jobbigt, om vi säger att en 

har hängt på ett speciellt sätt, man hänger ut plagg man dekorerar man gör så och så tycker nån annan nånting 

annat att nej men det här tycker inte hon var nå bra, så hon är där och gör om. Det kan ju starta en tanke hos en 

annan kollega, varför gjorde hon om, vad var det som var fel, att hon inte vågar fråga. Och då kan det tisslas och 

tasslas lite för att hon kanske nämner det för nån. Lite såna småsaker och det är ju också en minikonflikt 

egentligen för att de inte vågar. Och där försöker jag att de ska vara öppna och ifrågasätta “vad hände, vad gjorde 

jag, vad tyckte du” och jag försöker alltid när det gäller de småsakerna för det tycker jag nog är det som är mest 

egentligen. Att det handlar om tycker och smak. 

Butikschef 9 

Respondenten beskriver de vanligaste konflikterna som relativt små sakkonflikter, som hen 

själv inte anser är en konflikt. Det som citatet pekar på är en central del i den här typen av 

konflikt; att det kan leda till något större. Hen beskriver att ifall personen i fråga inte vågar 

säga till själv när något uppstår kan det leda till att det sprider sig över arbetsplatsen; ”det 

tisslas och tasslas”. Dessutom visar citatet på hur konflikter påverkas av kulturen. Samtliga 
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respondenter beskriver klimatet på arbetsplatsen som högt i tak, där alla får komma till tals 

och känner sig trygga. Det citatet pekar på är att det kan vara lättare sagt än gjort. Däremot 

resonerar hen kring vad som görs för att stärka medarbetaren till att själv våga ifrågasätta. 

Detta för att undvika att det ska behöva utvecklas till en konflikt. Hur konflikter kopplas till 

kulturen och rådande klimat redogörs ytterligare i nästkommande tema. Det är dock tydligt att 

de mest förekommande konflikterna på arbetsplatsen, sakkonflikter, är mer småskaliga men 

kan skapa stora problem. 

Ur citaten i ovanstående underkategorier tolkar vi en precision av respondenternas upplevda 

chefsansvar. De nämner att de konflikter som uppstår, och som de kan hantera, är relaterade 

till sak och inte person. Dessutom är de ofta små i omfattningen och beskrivs mer som något 

som “skaver” än en fullskalig konflikt. Genom att de inkluderar små konflikter som svar på 

frågan hur de definierar och upplever fenomenet, och exkluderar personliga konflikter eller 

stora problem, tolkar vi det som att mindre sakkonflikter är mest frekventa och det som de kan 

ansvara för.  

Hur konflikter påverkar organisationen  

Som organisationsfrämjande 

När respondenterna själva definierade begreppet konflikt talade de mest om det i en negativ 

klang. Enligt dem relateras det oftast till negativitet i allmänt tal. Däremot beskriver de att 

konflikter kan föra organisationen framåt. Respondenterna beskrev det som att ifall en 

konflikt var positiv eller negativ berodde på omständigheterna kring den. 

Jag tycker ju konflikter kan vara något väldigt bra, ehm, där man kan få liksom energi och vilja ifrån så det är ju 

grymt sen är det ju hur du hanterar konflikterna som är det svåra. (...). Det är väl perfekt när folk vill någonting 

och det är ju därifrån konflikter uppstår, att folk inte är ense och det kan va vad som helst men det finns ju en 

vilja i det och det är ju så mycket bättre än när det inte finns någon vilja alls och folk inte bryr sig. 

Butikschef 2 

Respondenten menar att konflikter är nyttigt och ett tecken på att organisationen befinner sig i 

förändring, vilket är positivt. Hen anser att konflikter tyder på att man vill någonting och att 

det är bättre för organisationen än att arbetstagarna inte bryr sig. Det som framkommer här är 

att konflikter är positivt i förhållande till att medarbetarna vågar uttrycka åsikter och tankar. 

Dessutom bidrar det till att idéer, som gynnar arbetsplatsen, uppstår. Således märks det att 

konflikter, trots att det är från början kopplat till något negativt, välkomnas och bör inte 

undvikas. Gemensamt för dessa respondenter, är resonemanget att utan konflikter kan man 
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inte utvecklas. Det är utifrån konflikter som vi som individer kan gå framåt och lära oss utav 

våra tidigare misstag.  

Vad respondenterna betonar är att konflikter bör omhändertas och bli en del av 

förändringsprocessen. Istället för att blockera konflikter ska dessa skapa ett idérikt och öppet 

klimat i organisationen. Detta är även något de försöker förmedla i sin roll som butikschef till 

sina medarbetare. De vill uppmuntra att inte vara rädd för konflikter, utan våga möta dem och 

lära sig från dem. Fotohabadi och Kelly (2018) pekar även de i sin artikel på att konflikter kan 

bidra till ökad innovation. Detta under förutsättning att de blir hanterade på rätt sätt. Det 

innebär att sättet som konflikter hanteras på är grundstenen i hur utgången blir, samt ifall 

konflikten anses som positiv eller negativ i efterhand.  

Som organisationshämmande 

Trots att respondenterna resonerade kring konflikters positiva verkan inom organisationen 

ansåg samtliga att det i grund och botten var något negativt. Något står inte rätt till på 

arbetsplatsen. Oavsett om det är en person vars humör eller personlighet inte passar in, eller 

om det finns strukturella problem, så grundas konflikter i att något inte är som det bör vara. 

Konflikt är ett ord som är laddat med lite negativ energi och det är liksom, man ryggar väl tillbaka lite grann när 

man tänker på det. Och det finns absolut många konfliktsituationer som är jobbiga och otrevliga. Sen kan jag 

tänka på konflikt som en väldigt bra möjlighet till någonting (...). Och jag tror att det är lite, eller det är väldigt 

mycket så i liksom konflikter mellan medarbetare också, att kan lösa en konflikt på ett bra sätt så har man vunnit 

otroligt mycket. 

Butikschef 4 

Det som respondenten pekar på i ovanstående citat är att ordet konflikt har en negativ klang 

och är något som många tycker är obehagligt. Detta är något som Carsten K.W. De Dreu 

(2007) lyfter upp i sin artikel om att konflikter ska undvikas helt och hållet. Enbart under 

vissa omständigheter kan konflikter betraktas vara positivt. Författaren påpekar dock att i 

positiv mening handlar det oftast om ovidkommande variabler. De Dreu framställer 

konfliktsituationer som uteslutande negativt vilket vår respondent inte håller med om. Till 

skillnad från författarens syn på begreppet konflikt där konflikter i allra högsta grad bör 

motarbetas, ser dock respondenten på konflikter mer optimistiskt. Hen förtydligar i citatet att 

konflikter är en bra möjlighet till någonting och att när en konflikt reds ut ‘’vinner’’ man 

mycket. Det som är negativt med konflikter är således att de skapar obehag. Den obehagliga 

situationen uppstår innan konflikten blir löst. Ifall den hanteras på rätt sätt finns istället 
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mycket att vinna som överväger det negativa. Till skillnad från huvudpoängen i De Dreu’s 

(2007) artikel anser respondenterna här att trots konflikter i grunden är något negativt så 

behöver det inte vara enbart negativt. Ifall de hanteras på bästa möjliga sätt kan leda till 

personlig såväl som organisatorisk utveckling.  

Frågeställning 2: Vilka medel anser sig chefen ha i förebyggandet och hanteringen av 

konflikter? 

5.2 Kultur som medel 

Kultur och arbetstagarens identitet 

I intervjuerna med våra respondenter belyses arbetsplatskultur som något som kan påverka 

både konflikter och konflikthantering. Därmed verkar arbetsplatskultur som ett medel 

cheferna kan använda sig av vid både förebyggandet och hanterandet av konflikter. Enligt 

respondenterna lägger man grunden för en konfliktfri miljö ifall man aktivt arbetar mot en 

arbetsplatskultur där denna kan verka. Under intervjuerna resonerade cheferna hur de går 

tillväga för att ta fram den kultur som de ansvarar för, vilket beskrivs i nedanstående citat. 

När jag skapar min lagkultur så går jag mycket från idrottsbakgrund som jag har, spelade mycket hockey, bandy 

och där försökte jag få in just att alla har olika roller och det är just det jag vill få in att folk accepterar och 

respekterar, att alla ska bidra med olika saker. Och just kultur är så vitt begrepp, det är ganska mycket hur man 

ser på sin roll, hur man ser på andras roll, vad vi har för ramar och regler liksom, skrivna och oskrivna. 

Butikschef 2 

Respondenten visar en medvetenhet vad gäller arbetsplatskulturen i hens butik. Genom detta 

visar denne på en förståelse kring vad den anser behövs för att skapa den kultur den vill ha på 

arbetsplatsen. Hen betonar hur viktigt det är att de anställda respekterar och accepterar 

varandras roller. Nedanstående citat framhålls av en diskussion kring hur de anställda får sina 

roller och sin arbetsidentitet.  

Nej, där är mer att det ska, det är min mening och arbetsfilosofi att det ska växa fram automatiskt, att tar du det 

bästa av varje person och förmedlar vad tycker jag att den ska bidra med eller bidra med bäst, och sen förstärka 

de egenskaperna. 

Butikschef 2 

Båda ovanstående citat pekar starkt mot att arbetsgivarna är medvetna om arbetsplatskulturen 

som råder. De ansvarar för den och arbetar aktivt med den. Resultatet visar också att 

respondenterna ansåg att arbetsplatskulturen inte bara var något som man behövde aktivt 
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jobba fram, utan de ansåg också att det till stor del beror på vilka personligheter som finns på 

arbetsplatsen. Samma person har svarat på de två ovanstående citaten. Den tolkning som kan 

göras är att hen tycker denne har ett ansvar i att skapa kulturen, men även att de roller som 

tilldelas är något som ska växa fram automatiskt. Det är viktigt att respektera andras roller och 

att kunna inse att olika roller eller personligheter är nyttigt. Detta eftersom det kan bidra med 

andra infallsvinklar och idéer. Respondenten i citatet ovan beskriver att hen medvetet försöker 

hitta de egenskaper hos varje anställd som gynnar både den själv och företaget på bästa sätt. 

Dessa egenskaper försöker de sedan förstärka. Det tycks också vara av stor vikt att alla är 

medvetna och är med på den arbetsplatskultur som råder. Det vill säga att det råder en stark 

kultur, enligt definitionen i denna uppsats begreppsliga ramverk. Genom att respektera och 

kunna se nytta i olika roller och förstå både skrivna och oskrivna regler stärks 

arbetsplatskulturen, vilket respondenterna tycks vara medvetna om och säger sig arbeta med. 

Därmed stärks även sammanhållningen. 

Roller upplevs följaktligen som en viktig del i kultur som medel. Inte enbart genom att kunna 

respektera att alla har sin egen roll och värdera detta, men också att kunna se sin egen roll som 

något viktigt och nyttigt. Identitet är något som ofta kommer upp i intervjuerna och enligt 

respondenterna påverkar identitet konflikter på olika sätt. Respondenterna beskriver att ifall 

arbetstagarna känner att de identifierar sig med sina arbetsroller, kan meningsskiljaktigheter 

skapa konflikter. Däremot, om de hanteras på “rätt” sätt, kan konflikterna vara relativt 

fördelaktiga. 

Jag kommer från X i början och där var det inga problem med skiften i organisation, man gjorde det ganska ofta. 

Bytte roller och flyttade om, här är man “jag är det här”, då kan man jobba med det i tio år, “ jag är det här”. Så 

det är det specialistroller så, eh, var det än, vad man än ruckar på och flyttar folk. Det spelar ingen roll, det är ju 

en kultur att man är ju väldigt specialiserad. 

Butikschef 3 

X = större svenskt handelsbolag 

Hur roller fungerar och hur mycket man som anställd bör identifiera sig med sin roll skiljer 

sig, enligt citatet, från organisation till organisation. Denna respondent har en historia inom 

handels. Hen beskriver sina anställda som specialiserade och att de känner en stark identitet 

med deras roller. Detta anges som en förklaring till varför konflikter uppstår i första läget. 

Respondenten beskriver ett scenario där denne har gett anställda andra arbetsuppgifter än vad 
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de är vana vid. Det valet gjordes för att hen tror det kommer gynna organisationen och de 

anställda själva.  

Identitetsbegreppet är som nämnt en central del i den kritiska organisationsteorin och 

identitetskontroll är en del av organisatorisk utveckling, enligt Alvesson och Willmott (2002). 

Respondenterna förtydligar i citaten ovan vikten av att se varje människas potential och 

förstärka denne. På så sätt stärks även identiteten. De flesta av våra respondenter anser dock 

att starka identiteter kan bidra till att konflikter uppstår. Däremot är det en nödvändighet för 

att föra organisationen framåt och främja innovation. Enligt organisationsteorin blir anställda 

mer eller mindre engagerade ju starkare identitet de känner i sin roll (Alvesson & Willmott, 

2002). Olika idéer gynnar organisationen och därför ser man gärna att det finns personer med 

olika personligheter och roller på arbetsplatsen. Nedan följer ett exempel på detta. 

Om man ska sätta ihop en ledningsgrupp till exempel så vill du inte ha fyra stycken likadana personligheter, där 

ska du ju hitta fyra stycken som är väldigt olika egentligen så du får fram beslut som är tagna utifrån väldigt 

många synvinklar och då är det ju där får du ju en konflikt utan att den behöver vara negativ. 

Butikschef 3 

Respondenten ovan anser att konflikter kan uppstå men som en nödvändighet för att få ett 

brett beslutsunderlag i syfte att öka kreativitet. Genom att medvetet sätta ihop grupper och 

anställa olika människor, bildas förutsättningar att kunna påverka beteenden, attityder och 

värderingar. Citatet pekar på att butikschefen vill bejaka kreativitet och gör detta genom att 

uppmuntra diskussion och olika synvinklar. Hen menar att då uppstår en konflikt som inte 

behöver vara negativ. Den skapar snarare innovation. Fotohabadi och Kelly (2018) belyser 

detta i sin studie där de undersöker beteenden i konflikter utifrån olika synvinklar. Där visade 

resultatet att en chef som, i sitt ledarskap, uppmuntrar perspektiv från olika medarbetare 

bidrar till god kommunikation.  

Respondenterna anger, som tidigare nämnt, att de behöver arbeta med sin kultur. Däremot 

beskriver de detta på olika sätt. En respondent beskrev exempelvis sin arbetsplats som relativt 

konfliktfri, och angav att skälet till detta var att denne enbart anställde personer som passade 

in i rådande kultur. Men för de flesta finns det förutsättningar som gör att arbetsplatsen löper 

större risk att drabbas av konflikter och de erfarenheter som de anställda har sedan innan sägs 

vara en sådan förutsättning. I citatet ovan ser vi exempel på neo-normativ kontroll. 

Respondenterna beskriver att de uppmuntrar individualitet eftersom de anser att det bidrar till 

förändring och bättre idéer. De uttrycker därmed en vilja att främja arbetstagarnas identitet. 
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De hävdar även att de strävar efter att ha personal som tycker olika och är sig själva. Enligt 

Fleming och Sturdy (2009) innebär neo-normativ kontroll att organisationen uppmuntrar 

arbetstagarnas individuella egenskaper. Detta gäller så länge de går i linje med 

organisationens intresse, vilket citatet visar på. Respondenterna nämner att kulturen behöver 

skapas och detta görs genom att ta gynnsamma egenskaper ur de anställda. På så sätt kan de 

stärka hur mycket de identifierar sig med arbetsplatsen och dess kultur.  

Själva kulturen, alltså medarbetarna i en sån här butik är överlag alltså unga, alltså de är nya i arbetslivet, många 

är det oftast första jobbet. Snittåldern är kanske 22. Det blir en kultur där man måste skapa själv egentligen för 

annars är det lätt att det blir en kultur från skolan och det är helt annat kultur än vad man vill ha som chef i 

arbetslivet. 

Butikschef 2 

Citatet pekar på vikten att vara medveten om sin arbetsplatskultur och hur den skapas. 

Respondenten beskriver att den försöker arbeta bort den kultur som har funnits i skolan 

eftersom arbetstagarna generellt är unga och i början av sitt arbetsliv. I ovanstående citat går 

det att se att respondenten betonar att de måste skapa sin kultur själva. De är medvetna om 

varför och hur, exempelvis för att de inte vill ha en ”skol-kultur” på arbetsplatsen. Citatet kan 

också tolkas som att man som personalansvarig behöver arbeta ännu hårdare med 

arbetsplatskulturen när de anställda är unga. Alvesson (2009) och Alvesson & Willmott 

(2012) menar att arbetsplatskultur är en av de saker som en ledare har som ansvar, och 

ledarens ageranden definierar och upprätthåller kulturen. Utifrån citaten visar respondenterna 

en medvetenhet i detta och tycks förstå hur deras ansvar som ledare hänger ihop med kultur.  

Tydlig ledarroll som medel 

Resultatet visar hur respondenterna upplever att en organisation påverkas av dess medlemmar, 

och därmed även till stor del av ledaren. Enligt dem har ledaren har ett stort ansvar i att skapa 

arbetsplatskultur, vilket även Alvesson (2009) pekar på. Ovan diskuterades översiktligt 

ledarrollen i relation till god kommunikation och respekt. Dock är den även viktig för hur de 

anställda fungerar på arbetsplatsen och hur kulturen blir. För att de ska fungera optimalt, 

känna motivation, arbetsglädje, arbeta mot uppsatta mål och prestera krävs en tydlig ledarroll. 

Det märkte jag när jag kom hit till den här arbetsplatsen att det var ju mycket.. det fanns ingen ledning. Finns det 

ingen ledning då vill ju alla leda. Och det var det som var lite problemet här. Ingen ville ta tag, alla ville ta tag i 

det och då vart det ju mycket informella ledare växte upp här när personalen inte hade en riktig butikschef här. 

Butikschef 1 
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Respondenten menar att det saknades en tydlig ledarroll på arbetsplatsen innan hen påbörjade 

sitt jobb som butikschef. När det inte fanns en ledare så tog istället många anställda den 

rollen. På så sätt skapades individuella normer och regler, som de tyckte att resterande skulle 

förhålla sig till. Detta menar respondenten var en konsekvens om en tydlig ledarroll saknas. 

Vidare menar flera butikschefer att de använder sin roll som chef i konflikthanteringen genom 

att lyssna och agera som en förebild, även när det blir intensivt. Att hantera konflikter genom 

att ha ett prestigelöst förhållningssätt anses vara betydande, menar en av respondenterna. Det 

är viktigt att personerna i fråga inte känner sig kränkta och därmed reagerar starkt.  

Alvesson och Willmott (2002) skriver om hur identitetsreglering är ett sätt för organisationer 

att kontrollera arbetstagarna. Ovanstående citat pekar på att arbetstagarnas identitet på är 

otydlig och därför uppstår det problem. Trots att arbetstagarna identifierar sig med arbetet och 

är engagerade har de inte identifierat sig med de roller som de är anställda för. I det här 

avseendet verkar själva ledarskapet som ett medel för att hålla arbetsplatsen under kontroll. 

Som Alvesson och Willmott (2002) beskriver är hierarkier en del av identitetsreglering, vilket 

i ovanstående fall brister.  

Makt som medel 

Enligt beskrivning av repsondenterna används makt som ett medel för att påverka 

arbetstagarna och för att nå uppsatta mål. För de flesta av dem är makt kopplat till en tydlig 

ledarroll och en del av ansvarsområdet som kommer med chefskap, för att exempelvis kunna 

ta beslut för verksamheten. Men vissa respondenter anser att den makt som kommer med 

chefskapet är ett medel för att styra medarbetarna i önskad riktning.  

Jag vill inte möta personer på en nivå när de är förbannade, då blir det inge bra. Så då kan jag bara låta det vara 

och så väntar vi till rätt läge uppstår, när jag känner att jag har.. står lite högre och jag känner att mina ord 

kommer väga lite tyngre. 

Butikschef 1 

Ovanstående citat exemplifierar en respondent som använder makt i sin ledarroll. 

Respondenten beskriver att den gärna väntar tills dennes ord kommer att väga tyngre än den 

andres. Genom att vänta ut konflikten och på så sätt återetablera makt, tror respondenten att 

konflikthanteringen kommer gå smidigare. Hen tar upp tidigare i intervjun om problematiken 

kring när det saknas en tydlig ledare på arbetsplatsen. Dessutom betonar hen vikten av att 

parterna lugnar ner sig innan konflikthanteringen. Respondenten använder alltså makt som ett 
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medel för att kunna lösa konflikten enklare och anser att det blir svårare om när maktbalansen 

skiftar. 

En av respondenterna använder makt på ett sätt som kan tolkas mer byråkratiskt (Alvesson & 

Willmott, 2002). Den tillämpning som beskrivs i nedanstående citat tolkas som att 

respondenten använder det som en naturlig del i sin chefsroll. Hen understryker att beslut tas 

genom chefen och strävar på så sätt efter en tillit från sina medarbetare. Genom detta kan inte 

slutsatsen dras att hen strävar efter kreativitet eller ett brett beslutsunderlag. Respondenten 

beskriver att, beroende på situation, kan denne bli “riktigt elak” om en konflikt uppstår.  

Ja, på sista raden så följer jag företagets riktlinjer, mina egna privata. (...). Antigen blir jag riktigt elak eller blir 

jag taktiskt. Väldigt olika.. sen kan man inte kalla det konflikter men det är många anställda som har fått sluta 

genom åren på grund av oärlighet, det är en annan sak det. Då har jag inga problem, då har det blivit lättare 

därför de har gjort mig både besviken och ledsen och arg. Så är det. 

Butikschef 10 

Citaten pekar på att det är hens ord som i slutändan väger tyngst. Ifall medarbetare har gjort 

respondenten besviken eller arg säger den sig ha mycket lättare att kunna vara hård i 

beslutsfattande. För denna butikschef ingår makt i chefsrollen och används för att att kunna ta 

beslut för butikens bästa. Beslut tas genom att följa företagets riktningar, men personliga 

värderingar ligger också som beslutsunderlag.  

Utifrån Lennéer-Axelsson och Thylefors (2013) konflikthanteringsstilar kan ovanstående citat 

tolkas som att respondenten använder sig av den dominerande. Detta då denna stil 

kännetecknas av egenintresse och litet utrymme för diskussion när beslut ska tas. Lennéer-

Axelsson och Thylefors (2013) påpekar även att med denna stil förekommer även sämre 

relationer. Exempelvis menar respondenten att anställda fått sluta under åren på grund utav att 

relationerna brister. Det respondenten beskriver ligger även i linje med den dominanta 

arbetsplatskulturen enligt Gelfand et. al. (2012) studie. Den typen av kultur och ledarskapsstil 

visade sig vara positivt korrelerad med utbrändhet och negativt korrelerad med kreativitet. I 

kontexten av ovanstående respondent, kan otrygghet som skapas bidra till mindre kreativitet 

hos de anställda. Lennéer-Axelsson et. al. (2013) beskriver även att inom den dominerande 

konflikthanteringsstilen medför begränsat beslutsunderlag. Detta är dock svårt att avgöra 

konsekvenserna för arbetsplatsen då denna studie saknar belägg för att konstatera huruvida 

respondentens beslut är negativt för butiken.  
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Det finns dock en tolkning som ligger i en normativ riktning. Då normativ kontroll riktar sig 

till att påverka de anställda, så är det primära syftet att anställda ska agera i enlighet med de 

värderingar och normer som ligger till grund för en företagskultur (Fleming och Sturdy 2009). 

Citatet tolkas som att respondenten gärna ser att arbetstagarna delar och identifierar sig med 

dennes värderingar om exempelvis ärlighet. Sedan även att det är butikschefen som har 

mandat att ta beslut. Utifrån detta kan hen betraktas vara mer auktoritär som ledare. Ur citatet 

tolkas att respondentens chefskap handlar mycket om makt och beslutsfattande. En chef har 

befogenhet att bestämma vilket respondenten förmedlar i intervjun. Citatet pekar dock på att 

eftersom respondenten följer riktlinjer och sina egna värderingar är denne medveten om sina 

val.  

Kommunikation och hänsyn som medel  

Överlag ansåg respondenterna att kulturen på arbetsplatsen var god. De angav som förklaring 

till detta att de har högt i tak och respekterar varandra. Genomgående i intervjuerna pratades 

det om vikten av att de anställda kände trygghet till chefen och litade på denne. Att skapa 

denna miljö beskrev respondenterna som olika svårt, och hade olika strategier för detta. De 

flesta butiker hade regelbundna möten där alla hade möjlighet att delge åsikter. 

Respondenterna sade sig uppleva att när det handlade om konfliktsituationer, var det svårare. 

De menade då att de skapade en miljö där allas åsikter och tankar var välkomna. Det, i sin tur, 

förenklar för personalen att ta tag i konflikter själva. Dessutom bildas en möjlighet att 

diskutera igenom något, innan det blir en konflikt. Detta är en förutsättning till att cheferna 

inte bara kan få reda på konflikter, men också får möjlighet att snabbt sätta in åtgärder. I 

citatet nedan diskuterade respondenten sin relation till de anställda.  

Jag har en ganska bra relation, vi har precis haft utvecklingsdialoger med mina anställda. Har egentligen inte fått 

nån typ av feedback mer än att jag ska fortsätta med den rollen som är; ganska tydlig, rak. Men man, ibland 

måste man vara rak på olika sätt till olika kollegor. Man kan inte vara rak på samma sätt till alla utan vissa måste 

man säga på ett annat sätt och vissa kan man bara säga rakt ut för de förstår och är medvetna. Så att jag tror nog 

de uppfattar mig som en väldigt empatimänniska, men hjärtat på rätt ställe men ändå att de känner sig trygg när 

de frågar mig om saker och är ärlig. 

Butikschef 9 

Respondenten säger sig se till sina anställdas olika personligheter och behandla de därefter för 

att få ut bästa möjliga respons. Hen anser att hen är en trygg och ärlig chef med mycket 

empati och betonar att det är viktigt. I linje med Caesens et. al. (2018) studie, där resultatet 

visade att ju mer det kändes som att chefen värnade om de anställda och värderar deras 
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insatser, ökar möjligheten till en konfliktfri miljö. Följden blir också att en känsla av 

samhörighet skapas.  

I citatet ovan beskriver respondenten att ifall hen behandlar sina anställda med empati men 

samtidigt är rak, ärlig och tydlig, skapas trygghet. Det, i sin tur minskar osäkerhet bland 

medarbetarna enligt denne. Enligt kritisk organisationsteori är att motivera anställda och att 

behandla dem väl ett sätt att stärka identitet (Alvesson & Willmott, 2002). Ovanstående citat 

pekar på att respondenten upplever sig ha en god relation med sina anställda genom att vara 

empatisk men ärlig. Det kan bidra till att, även om stämningen på arbetsplatsen är lättsam och 

utan hierarkier, rollerna chef och anställd är tydligt åtskilda. I samma intervju diskuterar 

respondenten vikten av att kunna vara både vän och ledare. Det betydelsefulla är, alla ska 

känna sig trygga att komma till chefen med exempelvis konfliktsituationer. Genom detta 

råder, enligt dem, en arbetsplatskultur där den anställdes identitet har möjlighet att vara stark 

när den inte känner sig osäker eller otrygg. Teorin pekar på att ifall medarbetaren känner att 

den blir uppskattad och motiverad av sin arbetsgivare ökar identiteten, vilket även 

respondenten visar en medvetenhet om.  

 

5.3 Användning av medel 

Som beskrivet i resultatets inledande del behandlar detta tema hur respondenterna beskriver 

att de agerar i konfliktsituationer, där de använder de medel som de första teman tog fram. I 

uppsatsens inledning diskuterades kort att organisationer ofta har riktlinjer eller policys som 

ska följas vid bland annat konflikter. Vårt resultat visar dock att respondenterna inte alltid tar 

hänsyn till de riktlinjer som organisationen skapat. De uppgav att även om det fanns 

förhållningssätt och planer för hur konflikter åtgärdas inom organisationer, är det sällan de 

används. Resonemanget att konflikter i princip alltid är olika sett till omständighet, 

inblandade individer och vidd återkommer i samtliga intervjuer. De har svårt att besvara 

frågan hur de går tillväga i allmänhet för att hantera konflikter. Därför anser respondenterna 

att hanteringen behöver vara situationsbaserad, vilket förklaras ytterligare i kategorierna 

nedan. De medel som används blir alltså generella och bedöms, av cheferna, vara användbara 

och kunna appliceras i de flesta situationer.  

Eh, vi har en personalhandbok, ehm, där vi har strategier men sen blir ofta situationen så pass unik varje gång så 

vi har ett förhållningssätt men för att vara helt ärlig så kan jag inte den flytande. Nej det gör jag inte, alltså det är 

ju egen erfarenhet som jag har och som jag sa situationsanpassa. Jobbar man nära personalen vet man också hur 
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många reagerar därför jag trivs i en sån här liten arbetsplats där jag är ganska närvarande med allihopa också. 

Butikschef 1 

Ett resonemang som återfinns i intervjuerna är även som citatet ovan pekar på; fördelen med 

att chefen känner sin personal. Genom att förstå och respektera de anställdas individualiteter 

kan chefen på ett mer framgångsrikt sätt hantera konflikter. I de flesta stora organisationer 

finns strategier. Men som respondenten påpekar, är det mest erfarenhet som denne använder i 

konflikthantering. Denna slutsats kan dras tillsammans med studien som Di Pietro och Di 

Virgilio (2013) genomfört. De allra flesta utgår ifrån informella metoder vid hantering av 

konflikter, även om det finns konkreta och uttalade förhållningssätt. Studien visade även att ju 

starkare samhörighet och fler sociala relationer på arbetsplatsen, förekommer informella 

konflikthanteringsstrategier i högre grad. 

Kommunikation och respekt 

Majoriteten av respondenterna framställde god kommunikation och respekt som några av de 

viktigaste medlen. Dessa är grundstenar även i själva hanteringen av konflikterna. För att 

skapa ett bra klimat där det är högt i tak och alla kan delge sina åsikter nämnde flera 

respondenter att de arbetar med att medarbetarna ska känna sig trygga och säkra. Dessutom 

var det viktigt för många att i själva konflikthanteringen inte dra slutsatser för fort utan visa 

respekt för den andra parten. 

Jag försöker först prata med var och en, separat och bilda mig en uppfattning, egen uppfattning, hur situationen 

är och hur den har gått till. Det är ju så, alla tycker att man har rätt jämt. Sen vill jag ha en arbetsplats där det är 

högt i tak där vi ska kunna säga åt varann och vi ska kunna kritisera varann, eller ge varann feedback både 

positiv och negativ och vi ska tolka den på rätt sätt. 

Butikschef 1 

Ovanstående citat tyder på att respondenten upplever kommunikation och respekt som 

essentiella delar i konflikthanteringen. Att respektera varandras åsikter, synpunkter och olika 

sätt att fungera, menar respondenterna är avgörande faktorer för att hantera konflikter. Det 

tillvägagångssätt som respondenten säger sig använda ett exempel på den samarbetande 

konflikthanteringsstilen, som togs upp i uppsatsens begreppsliga ramverk. I citatet beskrivs 

ambitionen att förena två viljor och kunna komma fram till ett beslut som är tillfredsställande. 

Det ska även vara tillfredsställande för konfliktens parter, och självklart också organisationen. 

Enligt Lennéer-Axelsson och Thylefors (2013) främjar denna typ av konflikthantering 

framtida samarbete vilket våra respondenter frekvent tar upp. Därför vill man se till att 

relationer bibehålls och att få parterna så nöjda som möjligt. Respondenterna återkommer 
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även till detta genom intervjun, hur viktigt det är att lösa konflikter enligt denna modell 

eftersom det påverkar framtida arbetsplatsen. I citatet pekar även respondenten på sin egen 

ledarroll och hur den påverkar kultur och konflikt. 

Citaten i ovanstående teman pekar på att chefer säger sig använda sig av ett ledarskap som 

respekt, strävar efter en arbetsplats med högt i tak och främjar trygghet. Trots detta uppstår 

konflikter. Alvesson och Willmott (2012) kritiserar den, enligt dem, allmänna princip om att 

chefer och ledare arbetar för att skapa produktiva, effektiva och harmoniska medarbetare. 

Enligt dem har ledarskap fått en romantiserad bild men är inte alltid så självklar och enkel. 

Huruvida våra respondenter målar upp den ledarskapsbild de önskar eller tror sig ha eller om 

de romantiserar den är svårt att svara på. Däremot kan vi konstatera att respondenterna är 

medvetna om att sättet de för sitt ledarskap på, påverkar kulturen och i sin tur medarbetarna. I 

enlighet med Alvesson (2009) som skriver att ledarskap påverkar kulturen och kulturen 

påverkar ledarskapet, verkar det som att respondenterna medvetet använder sitt ledarskap för 

att påverka kulturen och att de strävar efter den romantiserade bild av detta som Alvesson och 

Willmott (2012) beskriver.  

Mellan medarbetare 

Resultatet visar att chefer föredrar att tillämpa medel på olika sätt vad gäller själva 

konflikthanteringen. Oftast är det medel som används beroende av vilken typ av konflikt det 

är, men att använda sin ledarroll som medel framstår som vanligt. Majoriteten av våra 

respondenter föredrog, när de resonerade om konflikter generellt, att medarbetarna löste 

konflikten sinsemellan utan chefens inblandning. Detta under förutsättning att den inte 

började påverka arbetsplatsen eller andra medarbetare på ett ohållbart sätt. Ett skäl till detta 

var exempelvis att respondenten inte hade tid att sätta sig in i varje konflikt. Istället vill de 

uppmuntra medarbetarna till att kunna hantera dem själva. Detta ansåg de även leder också till 

personlig utveckling. I nedanstående exempel beskriver en respondent hur den vill att folk ska 

hantera konflikter med varandra när man som chef inte är med och medlar. Respondenten 

förtydligar i citatet, om att alla medarbetare tycker olika och att man bör ha respekt för 

varandras olikheter.  

Där hoppas jag att jag har sånt ledarskap att folk löser så med varandra och att man försöker ha den synen jag har 

på konflikter, att det även finns hos de anställda. Att man respekterar att folk inte tycker samma men ha respekt 

för dig och gör det bästa du kan för att lösa det för att alla ska må bra, för det är lite det som är grejen. 

Butikschef 2 
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Flera av respondenterna framställde sitt ledarskap som ett sätt att om denne inte var 

närvarande, så skulle medarbetarna kunna lösa konflikterna själva. De tydliggör att de 

försöker uppnå ett ledarskap som påverkar medarbetarna till att ha samma värderingar som de 

själva har. På så sätt kan de själva åtgärda konflikterna. Detta är under förutsättning att de 

anställda har fått en tydlig bild av hur chefen anser konflikter ska lösas, och i allmänhet 

bemötas. Utifrån resonemanget finns det två skäl till att konflikter ska lösas sinsemellan. 

Dessa är dels för att inte vara beroende av chefen, men också för att utvecklas som person och 

ha förståelse för att man fungerar olika. Medarbetarna behöver gå igenom konflikter för att 

både lära sig och för att komma stärkta ur dem.  

Ovanstående indikerar att kontroll i normativ linje föreligger. Styrningsmekanismen leder till 

ett försök att medarbetarna anammar kriterier och målsättningar hos organisationen (Fleming 

et. al., 2009). I det här fallet är det att medarbetarna ska ta ställning till konflikter som uppstår 

och lösa de själva. Som respondenten i citatet ovan beskriver hoppas den ha ett ledarskap som 

gör att medarbetarna delar dennes värderingar i konfliktsituationer. Att ledarskapet bidrar till 

att de anställda identifierar sig med de värderingar och mål som butikschefen har blir därmed 

ett viktigt medel, enligt teorin om identitetsreglering (Alvesson & Sveningsson, 2019) 

Ambitionen här blir att om medarbetarnas förståelse och tankar formas på ett visst sätt, 

medför det att de i längden kommer bete sig på ett sätt som organisationen anser önskvärt. I 

ovanstående innebär detta att lösa dessa konflikter medarbetare sinsemellan (Alvesson & 

Sveningsson, 2019) 

Med chefen som medlare 

Trots att respondenterna helst såg att medarbetarna löser konflikten på egen hand, finns det 

tillfällen där de känner att de behöver gå in och fungera som medlare. Även här blir 

ledarskapet av hög vikt, men mer inriktat på makt. Som tidigare nämnt är detta oftast när 

situationen blir ohållbar. Här belyser respondenterna vikten av att man som chef inte lägger 

någon värdering, om det inte finns ett uppenbart rätt och fel, samt försöker att hålla sig 

neutral. Det finns en skillnad i våra respondenterna åsikter angåaende när chefen bör gå in och 

medla och det är väldigt abstrakt var gränsen går. 

Ja asså, så fort det växer till något som det behöver vara. Om vi pratar om dom konflikter vi har haft så är det 

just oftast små grejer. Och det ska ju inte behöva bli mer än små grejer som man kan lösa. Är det så att det 

liksom blir väldigt upprepande, samma sak hela tiden, att någon inte sköter något så bra, så är det klart, då måste 

jag gå in och punktmarkera det på ett annat sätt. 

Butikschef 4 
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Respondenterna anser att gränsen för när man som chef behöver gå in och medla eller ta 

beslut är oklar och att man måste situationsanpassa konflikthanteringen. Citatet visar på att de 

helst ser att en konflikt tas tag i på en gång innan den växer. Att agera som medlare förklaras 

som ett sätt att kunna leda och strukturera konfliktsamtalen. Det är ett sätt som lär 

medarbetarna att kunna ta ansvar och ge dem möjligheten att reda ut sina egna konflikter. På 

så sätt behöver inte alltid butikschefen vara närvarande när en konflikt uppstår. Men som det 

framställs i citaten av respondenten bör, vid upprepningar av mindre konflikter som missköts 

tas itu direkt av butikschefen. Respondenten anser sig själv, vid ett sådant läge, vara skyldig 

att kliva in och punktmarkera om situationen går överstyr. 

Detta går att koppla till den erfarenhet butikscheferna tagit med sig och agerar utifrån dessa 

när konflikter uppstår. Majoriteten av butikscheferna beskrev att de agerar utifrån den 

erfarenhet de har haft med konflikter. Detta gör de stället för att utgå ifrån en specifik strategi 

eller mall. Utifrån de konflikthanteringsstrategierna som författarna Currie et. al. (2017) 

presenterar, går det att se en koppling mellan en av dessa strategier med respondentens 

tillvägagångssätt. Då respondenten anser att en situationsanpassad konflikthantering är 

lämpligast, kan man se att den följer i linje med författarnas beskrivning om den 

improviserade konflikthanteringen. Att man i stort sätt undviker bestämda strategier eftersom 

att de kan leda till störningar inom verksamheten. Varje situation är unik, och att hantera varje 

situation lik andra kan leda till att konfliktsituationen hanteras på fel sätt (Currie et. al, 2017).  

Ovanstående pekar på att kommunikation och ledarroll som medel blir iscensatta i hantering 

av konflikter. Även om respondenterna föredrar att gå tillväga olika rent praktiskt är de 

överens om att det är viktigt att ha god kommunikation, respektera varandra och att chefen 

som ledare är tydlig i sin roll. De upplever att detta bidrar till individuell utveckling och 

innovation. En del av tidigare forskning som presenterades i kapitel 2 visar resultat i samma 

linje, exempelvis Hann et. al (2019) studie.  

Resultatet har genomgående visat att respondenterna är medvetna om arbetsplatskulturen, hur 

deras ledarskap kan påverka den och hur den i sin tur kan påverka konflikter. De upplever 

konflikter som något både positivt och negativt samt resonerar kring hur deras roll som ledare 

används i förebyggandet och hanteringen av dem. Vidare visar även resultatet att medel som 

identitetsstyrning, kommunikation och makt kan verka för att hantera konflikter.  
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6. Diskussion och slutsatser 

Studiens syfte har varit att analysera butikschefers upplevelse av konflikter inom detalj- och 

dagligvaruhandeln. Utifrån studien har förhoppningen varit att bidra till ökad förståelse om 

hur olika medel beskrivs påverka konflikter. Detta kapitel inleds med en summering av 

studiens resultat och analys. Därefter följs det upp av en diskussion om hur det kan förstås i 

förhållande till metod, tidigare forskning och teori. Avslutningsvis tar kapitlet upp en slutsats 

och förslag på vidare forskning inom området.  

 

6.1 Summering av resultat och analys 

 

Frågeställningarna som ämnades att besvara var: 

 Hur beskriver butikschefer konflikter mellan anställda på sin arbetsplats? 

 Vilka medel anser sig chefen ha i förebyggandet och hanteringen av konflikter? 

 

Den första frågeställningen utrönade respondenternas upplevelser av konflikter på 

arbetsplatsen sett till omfattning, konflikttyp och definition. Genom detta ramades även det 

ansvar, som de ansåg att de hade, in. Det visades att de upplevde mindre sakkonflikter som 

mest förekommande, där de själva kunde hantera situationen och inte behövde blanda in 

exempelvis facket. Konflikterna blir inte hanterbara för chefen när det blir så stora problem att 

facket behöver ingripa och därmed ligger det utanför deras ansvarsområde. Dessutom ansåg 

respondenterna att det var ovanligt att privata konflikter blev något som de behövde ta ansvar 

över. Det innebär inte att personliga konflikter inte sker, men respondenterna tog inte upp det 

som problem och därmed faller det utanför det ansvarsområde som preciserades. Således blev 

utgångspunkten för resten av resultatet att respondenterna upplever konflikter på deras 

arbetsplats som småskaliga och icke personliga. Respondenterna var överens om att konflikter 

klingar negativt men är också något som leder till kreativitet, bredare beslutsunderlag och 

innovation, vilket även tidigare forskning pekar på.  

 

För att kunna arbeta både förebyggande och vid hanteringen av ovanstående konflikttyper 

visade det sig att cheferna använder sig av olika medel, vilket besvarar den andra 

frågeställningen. Dessa medel är alla kopplade till kultur och handlar i första hand om hur 

chefen ser själv på sin ledarroll och vad hen behöver göra för att uppnå den typ av kultur den 

vill ha. Majoriteten av våra respondenter anser att de har en trygg arbetsplats där det är högt i 
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tak, men nämner också att detta är något de kontinuerligt arbetar med för att upprätthålla. 

Många av cheferna ser sig som medvetna om hur deras agerande påverkar kulturen. De anser 

att för att skapa och bibehålla en kultur som inte låter konflikter blossa upp krävs det att 

ledarrollen är tydlig, att medarbetarna identifierar sig med organisationen samt delar dess 

värderingar och mål, i typisk normativ styrning, samt att skapa ett tryggt klimat för 

kommunikation. Med chefskap kommer även makt och det förefaller sig olika hur 

respondenterna använder detta som ett medel. Det som respondenterna har gemensamt är att 

de alla har sista ordet och har mandat att bestämma, även om många vill inkludera 

medarbetarna så mycket det går i dessa beslut. Detta är även kopplat till tydlig ledarroll och 

hierarkier som i sin tur gynnar identitetsregleringen. En minoritet av respondenterna använder 

makt som ett sätt att tydliggöra hierarkierna och kunna ta beslut utan att nödvändigtvis 

inkludera medarbetarna i besluten. Därmed, oavsett användning, är makt ett medel i 

konflikthantering och för att stärka ledarrollen.  

 

Vidare visade resultatet hur respondenterna föredrog att gå tillväga på olika sätt när det kom 

till själva konflikthanteringen i praktiken. Den övervägande delen av dem beskrev att de 

uppmuntrade medarbetarna till att lösa konflikter själva sinsemellan, under förutsättning att 

den inte påverkade arbetsplatsen eller andra medarbetare på ett ohållbart sätt. Genom detta ser 

vi att kommunikation och respekt som medel blir iscensatta, när respondenterna beskriver att 

de hoppas ha ett ledarskap som vidhåller dem. När konflikten hanteras medarbetare emellan 

upplever även respondenterna att dessa medel stärks. Även om butikscheferna helst såg att 

konflikterna skulle lösas sinsemellan, var de tydliga med att under vissa omständigheter 

behövde de agera som medlare. Detta beskrev respondenterna som ett medel för att kunna 

leda och strukturera hanteringen, och genom att då ha en tydlig ledarroll förenklar man 

situationen när medarbetarna inte kan lösa det själva.  

6.2 Diskussion 

Angående valet av en kvalitativ ansats, var denna avgörande för resultatet i den här studien 

och för möjligheten att låta butikschefernas upplevelser vara i fokus. Det finns en rad olika 

metoder för datainsamling och vårt val landade på semistrukturerade intervjuer. Den 

fenomenologiska metodansatsen var väldigt viktig genom hela arbetet och en förutsättning för 

både datainsamling och analys. I fenomenologin talar man om den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun, där respondentens upplevelser står i fokus utan rätt eller fel. Istället blir 

den subjektiva uppfattningen om vad butikscheferna anser är centralt i 
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konflikthanteringsprocessen. Vidare är deras generella syn på konflikter och arbetsplatskultur 

viktigt. På så sätt var det betydelsefullt att, i intervjuerna, lägga förförståelse åt sidan. Vi anser 

att intervjuer, och särskilt utifrån fenomenologisk ansats, var ett gott sätt att samla in material 

som svarade på frågeställningarna.  

Innan materialet till vårt resultat samlades in gjordes en genomsökning av tidigare forskning. 

Den forskning som fanns att tillgå och var av intresse var ofta utländsk (främst amerikansk 

eller brittisk), vilket gjorde att vi breddade sökningen då ambitionen från början var nordisk 

forskning. I och med det fick vi information från artiklar som omfattade andra typer av 

organisationer inom andra områden, exempelvis vård eller större organisationer. Eftersom 

arbetsplatskultur förmodas se olika ut beroende på organisation, arbetsplats och land, har vi 

behövt vara försiktiga med det. I artiklarna har det därför varit nödvändigt att kunna utläsa 

vad forskarna menar när de skriver stark arbetsplatskultur, eller en ”öppen” ledarroll. Det 

finns dock en poäng med att se kvantitativa studier som relevanta. Förhoppningsvis kan de dra 

generella slutsatser och se signifikanta samband. På så sätt kan de bli kompletterande till de 

djupgående intervjuerna som är empiri i denna uppsats.  

I linje med exempelvis Fotohabadi och Kelly (2018), Hann et al. (2019) och Currie et al. 

(2019) studier visar resultatet av denna uppsats att arbetsplatskultur är starkt kopplad till både 

ledarskap och konflikter. Det blir nästan som en cirkel där arbetsplatskultur, ledarskap och 

konflikt beror på varandra. Forskning visar att när en chef använder en ledarskapsstil som är 

öppen, involverande, trygg och uppmuntrar innovation, påverkar det arbetsplatskulturen i en 

positiv riktning. Det påverkar dock även konflikthanteringprocessen. Enligt respondenternas 

beskrivning och den tidigare forskningen får konflikter snabbare lösning och med bättre 

resultat, än om cheferna använder en stil som går i linje med den dominerande 

konflikthanteringsstilen, som beskrevs i inledningen. Resultatet som vi fått fram visar att våra 

deltagande butikschefer för denna studie, inom handeln är medvetna om hur de påverkar 

arbetsplatskulturen och konflikter genom deras ledarstil. Eftersom det i den här uppsatsen 

utförts en kvalitativ studie har vi på ett djupare plan kunnat reda ut tankegångarna hos 

cheferna. Dessa ligger till grund för hur de skapar sin kultur och hur de löser konflikter. 

Samtliga av våra respondenter ser konflikter som något utvecklande och positivt även om de 

kan försätta individer i obehagliga situationer. Det är därmed enligt respondenterna, inte 

själva konflikten i sig som är positiv utan vad som ligger bakom den – viljan, modet och 

drivkraften att vilja göra en förändring. Detta fenomen presenterades inte i den tidigare 
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forskningen som är studerad, utan fokus har mestadels legat på att konflikten i sig kunde 

bringa ökad innovation hos arbetstagarna. Utifrån respondenternas beskrivning i vårt resultat 

kan vi därmed se att konflikter trots allt välkomnas hos våra respondenter, precis som de 

flesta studier visat tidigare. Dock inte nödvändigtvis för att själva konflikten i sig leder till 

något positivt, utan för att den fungerar som ett kvitto. Ett kvitto på att butikscheferna har 

skapat den kultur de vill ha där arbetstagarna känner sig trygga att föra fram åsikter, vågar 

argumentera för sin sak och vill se förändring.  

Både tidigare forskning och valt teoretiskt ramverk fokuserar på identitet, kontroll och 

ledarskap. Detta innebär att intervjuguiden och därmed resultat är skrivna efter detta. 

Teorierna valdes eftersom vi ansåg att de kunde verka analyserande av resultaten på ett 

tillfredsställande sätt med tanke på syfte och frågeställningar.  

Genom teorin kan vi se förklaringar till butikschefernas tankar och ageranden vad gäller olika 

medel i både förebyggandet och hanteringen av konflikter. Exempelvis har identitetsbegreppet 

och identitetsreglering blivit en central del som visar på att arbetstagarnas identitet påverkar 

kulturen, och att detta är något som respondenterna är medvetna om. Normativ kontroll har 

därmed varit en stor del av analysen och resultatet pekar exempelvis på att respondenterna 

förstår hur delade värderingar påverkar organisationen och därmed konflikter. Vi har inte 

kunnat uttala oss om hur utbredd en neo-normativ riktning är på arbetsplatserna, men däremot 

pekar respondenterna att oliktänkande gärna uppmuntras och anser att det är viktigt att man 

som arbetstagare känner sig trygg. Detta visar att neo-normativ kontroll kan verka både som 

konfliktfrämjande. En respondent anger exempelvis att den gärna vill ha anställda med olika 

åsikter för att få brett beslutsunderlag och att det skapar en konflikt utan att den nödvändigtvis 

är negativ. Samtidigt resonerar cheferna i vikten att skapa en trygg miljö för arbetstagarna och 

att det är viktigt att alla har respekt för att varandras olikheter, vilket gör att den typen av 

kontrollriktning också kan verka hämmande. Slutsatsen som dras är att butikschefer inte är 

helt normativa eller neo-normativa i sitt chefskap, utan kontroll är något situationsanpassat 

som beror på omständighet. Vi kan inte uttala oss om hur strategiska cheferna är angående hur 

sitt sätt att kontrollera de anställda och därmed organisationen sDet vi däremot kan utläsa ur 

resultatet är att det finns en medvetenhet i hur deras ledarskap och agerande påverkar, vilket 

går ihop med den syn på personal som är utbredd idag. 

Som diskuterats i metod-kapitlet ser vi risken med skönmålning. Vid diskussioner om hur 

chefen hanterar konflikter och kultur finns risken att den vill framställa sig själv som en 
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idealisk chef som har en arbetsplats med högt i tak och respekt gentemot 

varandra.  Respondenten kan därmed säga sig ha ett ledarskap som går ut på respekt och tillit 

för att det ligger inom normen idag, som exempelvis Alvesson och Willmott (2012), 

beskriver. Denna norm finns förmodligen på grund av dagens utvecklade human resource 

management. Det innebär dock, även om viss skönmålning föreligger, att respondenterna är 

medvetna om sin ledarskapsstil, hur den önskar vara samt vad det skulle få för typ av 

konsekvenser.  

6.5 Avslutande reflektion och slutsatser 

Denna uppsats skrevs med ambitionen att fånga butikschefers upplevelse av konflikt och 

kultur på deras arbetsplatser. Genom att arbeta i en organisation, oavsett om på chefsnivå eller 

medarbetarnivå, kommer man påverkas av konflikter. De behöver inte vara negativa utan kan 

vara organisationsfrämjande, men med chefsskapet kommer ett ansvar att hantera de som 

uppstår. Vi kan se att många av respondenterna också gärna ser till att arbeta förebyggande.  

 

De positiva effekterna en konflikt kan bära med sig, exempelvis bättre samarbete, individuell 

utveckling och kreativa lösningar, väger enligt respondenterna upp för dess negativa delar. 

När det gäller förebyggande arbete verkar många av våra respondenter sträva i en normativ 

riktning. De tycks vara medvetna om hur de i sitt ledarskap kan påverka kulturen och hur den 

i sig påverkar konfliktsituationer. Överlag beskriver respondenterna sin arbetsplats som trygg, 

god kommunikation och respektfull. Huruvida detta är ett sätt att passa in i den ledarroll som 

ligger inom normen idag eller om det är så de genuint upplever arbetsplatsen är svårt att säga. 

Däremot visar det hur de reflekterar kring konflikt och kultur samt hur detta tillämpas i 

praktiken. I denna uppsats kan vi enbart uttala oss om det respondenterna säger och inte säger, 

men eftersom vi inte gjort en observationsstudie eller har intervjuat deras medarbetare är 

vidden av äkthet i uttalandena svår att fånga. Något som dock står klart är att helt konfliktfria 

miljöer inte existerar hos våra respondenter. Även om de genom att arbeta med de olika medel 

som tagits upp minskar risken för konflikter uppstår det ändå.  

 

Konflikt är, som beskriver i uppsatsens inledande del, ett socialt fenomen. Efter att ha gått 

igenom tidigare forskning och uppsatsens resultat kan vi konstatera att arbetsplatser är ett 

utmärkt fält för konflikter att uppstå på. Faktorer som ledarskap, hur mycket arbetstagarna 

identifierar sig med arbetet och kommunikationsförmåga är tre faktorer som vi kan se är 

viktiga inom organisationer men också har stor påverkan på konflikter. Däremot, eftersom 
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medarbetare kan identifiera sig olika mycket med arbetet, svarar olika på en ledarskapsstil och 

helt enkelt fungerar olika uppstår det ändå konflikter. Men i och med att både tidigare 

forskning och vår empiri pekar på att cheferna är medvetna om detta skvallrar det om att den 

uppfattning om human resource management som vi applicerat är relevant. Övergången från 

styrning av produkt och produktion till styrning av anställda visar sig genom att cheferna 

indikerar en förståelse över hur man påverkar organisationen genom att påverka anställda.  

 

Med detta sagt, är vi helt övertygade om att konflikter är en naturlig, och viktig, del på 

arbetsplatsen. Genom konflikter utvecklas arbetsplatsen och många av respondenterna 

välkomnar dem. Oavsett vilken uppfattning eller syn cheferna har på konflikter, finns en 

medvetenhet i vilka medel den använder i förebyggandet och hanteringen av dem. I linje med 

dagens ledarskapsideal är ambitionen är att de inblandade ska komma överens med varandra 

och trivas på arbetsplatsen. Inte så förvånande, med tanke på human resource management 

som idag genomsyrar organisationer.  

7. Förslag till vidare forskning 

Som vi kan se i den här uppsatsen är konflikter något som förmodligen alltid kommer finnas i 

olika konstellationer av individer, både inom organisationer och i andra institutioner. Detta på 

grund av att samhället är föränderligt. Vi kan, genom implementeringen av human resource 

management se, att hur vi ser på personal och arbetsplatskultur ändras konstant. Detta 

tillsammans med att det saknas kvalitativ forskning inom området, utgör studier inom 

konflikthantering i organisationer ett intressant och relevant ämne. Vi tror även att det är 

relevant sett till att handelsgrupperna är en av de organisationsgrupper som har högst 

personalomsättning. Det finns flera komparativa studier som skulle vara intressanta att 

genomföra. I ett samhälle där jämställdhet aldrig varit viktigare, skulle en komparativ studie 

mellan kvinnliga och manliga chefer vara intressant. Det vore också av intresse att undersöka 

vilken arbetsplatskultur som råder i deras butiker. 

Våra respondenter blev till största del manliga av en slump. En studie med majoriteten 

kvinnliga respondenter skulle därmed kunna jämföras med vår. En annan jämförelse kan 

göras med organisationer där den ansvariga inte arbetar på samma fysiska plats. Därmed finns 

andra förutsättningar för att hierarkier ska råda, exempelvis i industrier. Där kan 

rollfördelningen vara mer tydlig och uttalad än på ett butiksgolv där i princip alla har 

likvärdiga uppgifter. Att se fenomenet utifrån Foucaults maktteori skulle ge resultaten en 
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annan förklaring. Den fokuserar mer på makt och övervakning än ledarskap, vilket är en 

vinkel som hade varit intressant att se det från. Ambitionen med uppsatsen från början var att 

även kunna redogöra för skillnader mellan detalj- och dagligvaruhandeln. Då vi inte kunde 

hitta några observerbara skillnader valdes den diskussionen bort. 
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Informationsbrev 

__________________________________________________ 

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som läser Sociologi med inriktning mot arbetsliv 

och personal C. Vi skriver nu vår kandidatuppsats som behandlar ämnet konflikthantering. 

Det är ett för oss särskilt intressant ämne eftersom konflikter ofta påverkar arbetsmiljön och 

samarbetsförmåga mellan parterna. 

Syftet med uppsatsen är således att få olika personer med personalansvars syn på konflikter 

och konflikthanteringsprocessen. Genom detta hoppas vi kunna dra slutsatser om vad 

fenomenet får för påverkan på arbetplatsen och vilken typ av konflikthantering som är mest 

förekommande bland respondenterna. 

Innan intervjun behöver du känna till ett par saker: 

Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och vi arbetar för att i största möjliga mån bevara 

anonymitet. Namn och arbetsplats kommer inte finnas med i uppsatsen. Intervjun kan när som 

helst avbrytas om så önskas. Intervjun kommer att spelas in för att kunna transkriberas. Efter 

transkribitionen raderas inspelningen. Materialet kommer enbart användas i C-uppsatsen och 

du som respondent kan få ta del av transkriptet vid förfrågan. 

Tveka inte att höra av er till någon av oss, eller vår handledare Daniel, om du har några 

funderingar angående intervjun eller uppsatsen! Stort tack för din medverkan. 

Kim Batte                                                                                                          Louise Lundqvist 

Student Sociologi C                                                                   Student Sociologi AoP C 

Uppsala Universitet                                                                                       Uppsala Universitet 

Kim.Batte.4262@student.uu.se                                       Louise.Lundqvist.6567@student.uu.se 

072 863 39 99                                                                                                         070 005 51 69 

Daniel Normark 

Handledare 

Uppsala Universitet 

Daniel.Normark@ekhist.uu.se 

070 248 50 49 

mailto:Daniel.Normark@ekhist.uu.se
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Intervjuguide 

Översiktligt 

-          Hur många anställda har ni i butiken? 

-          Vad är deras arbetsuppgifter? 

-          Så deras huvudsakliga arbetsuppgifter är alltså X? 

Arbetsplatskultur 

-          Hur skulle du beskriva arbetsplatskulturen? 

-          Hur ser din relation till dem anställda ut? 

-          (Återupprepa så man förstått) 

Konflikter 

-          Vad tänker du på när du hör ordet konflikt? 

-          Hur ofta uppstår det konflikter anställda emellan? 

-          När anser du att man som chef ska ta tag i en konflikt? 

-          Vilka konflikter skulle du säga är vanligast här? 

-          Hur agerar du när en konflikt uppstår? 

-          Vad utgår du ifrån när du ska lösa konflikten? 

-          Vad definierar du som god konflikthantering? 

-          Återkoppla 

-          Anser du att du tillämpar den typen av konflikthantering? 

-          På vilket sätt? 

-          Vad tror du att den typen av konflikthantering har för påverkan på framtida 

arbetsmiljö? 

-          Vad definierar du som dålig konflikthantering? 

-          Påverkar den typen av konflikthantering arbetsplatsen och isåfall hur? 

-          Vad har du som chef för roll i konflikthanteringsprocessen? 
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-          Du nämnde att arbetsplatskulturen är X, på vilket sätt tror du den påverkar konflikter 

och konflikthantering? 

-          Skulle du kunna ge ett exempel på en konflikt situation du varit med om på 

arbetsplatsen?  Följdfrågor: Vad var orsaken? Hur löste man konflikten? Kunde man ha 

gjort det annorlunda. 

Vill personen inte det: exempel: säg att två medarbetare hamnar i en konflikt som är 

rollbaserad; Person A kanske är irriterad på Person B för att denna inte anser att den gör det 

den ska, även om de två inte nödvändigtvis samarbetar just då. Personen som tagit på sig 

ledarrollen kommer till dig och klagar på person B, hur hanterar du det? 

  

 

 


