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Förord 

Denna uppsats har skrivits i samarbete med Swedavia i Göteborg där jag framförallt fått fram mitt 
material från personer i ledningen på företaget. Swedavia är ett statligt ägt aktiebolag som äger och 
driver tio av Sveriges största flygplatser. Av dessa flygplatser är Arlanda störst och Landvetter i 
Göteborg näst störst. Min undersökning har jag enbart genomfört på Swedavia i Göteborg och jag 
vill därför betona att de metoder och arbetssätt som beskrivs i uppsatsen inte nödvändigtvis används 
på övriga flygplatser inom Swedavia. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Birgitta som gett mig bra tips och input genom 
processens gång. Det hade varit svårt att ta sig i mål utan henne. Jag vill även tacka de sju personer 
på Swedavia som ställt upp och avsatt arbetstid för att ställa upp på en intervju. Jag har fått mycket 
användbar information och lärt mig mycket från dem alla, för detta är jag mycket tacksam. 

Karlstad, Maj, 2018 

Jonathan Jonsson  
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Sammanfattning 

Min uppsats har rakt igenom utgått från mitt syfte och frågeställning. Min huvudsakliga 
frågeställning var ”Hur arbetar ledningen på Swedavia i Göteborg med konflikthantering och vad 
kan man göra för att utveckla och bli bättre på det?”. Utöver denna frågeställning hade jag tre 
bifrågeställningar som jag kopplade till den huvudsakliga frågeställningen. Dessa löd ”Vad har 
chefen för ansvar och roll i konfliktsituationer?”, ”Vilken syn har ledningen på konflikter?”, ”Vilka 
sorters konflikter förekommer och hur hanteras de?”. Syftet i min undersökning var att få en djupare 
förståelse för hur man kan hantera och lösa en konflikt ur ett ledningsperspektiv. Andra kapitlet i 
uppsatsen behandlar litteratur och teorier som redan existerar på området. Tredje kapitlet handlar 
om metod och hur jag gick tillväga när jag genomförde min undersökning. Undersökningen jag 
genomfört kretsar kring teorier om synsätt och hantering av konflikter samt hur en ledares roll ser ut 
i en konfliktsituation. För att samla empirisk data till detta har jag genomfört sammanlagt sju 
intervjuer. Samtliga av mina respondenter har haft någon sorts ledaransvar inom Swedavia. I det 
fjärde kapitlet presenterar jag analys och resultat för min undersökning där jag kopplar ihop min 
insamlade data med de teorier jag tog upp i det andra kapitlet. I det sista kapitlet avslutar jag med en 
diskussion där jag summerar mitt resultat samt lämnar förslag på hur man skulle kunna förbättra 
konflikthantering på företaget. 

Nyckelord: 
Kommunikation 
Kompromiss 
Samverkan 
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Kap 1 
Inledning 

Konflikter är något alla individer kommer att utsättas för i livet. Det kan vara i skolan, i 
fotbollslaget eller på arbetsplatsen. De flesta vuxna individer i vårt samhälle har ett arbete att gå till 
dagligen. När man spenderar mycket tid tillsammans blir det oundvikligt att någon gång bli oense. 
Ibland blir det bara småtjafs men då och då kan det utvecklas till någonting större. På en arbetsplats 
har jag under de år jag arbetat märkt att det finns många olika personlighetstyper med olika 
bakgrunder, kulturer och personliga mål vilket gör att det ibland kan vara svårt att komma överens 
med varandra. ”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision, eller annan oförenlighet 
mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil” (Maltén, 
1998). 

Malténs beskrivning av konflikt är en av många andra som finns tillgängliga. I den Svenska 
akademiens ordbok beskriver man ordet konflikt som ett sorts förhållande av motsättning, strid 
mellan individer eller stater, strid mellan åsikter intressen och tankar (Svenska Akademiens Ordbok, 
2018). Denna beskrivning tycker jag passar bra in på konflikter som ibland kan uppstå på 
arbetsplatser där exempelvis ledningen och medarbetare ofta har olika målsättningar och syn på hur 
organisationen ska uträtta saker och ting. Med tanke på att konflikter är såpass vanliga på alla 
arbetsplatser är det viktigt att ledningen arbetar aktivt med konflikthantering . Det är viktigt att man 
läser av en konflikt i god tid där man ibland bör låta vissa konflikter passera om det verkar vara 
bagatellartat . Innan man ger sig in i en konflikt bör man också ställa sig själv frågan och bedöma 
vilka möjligheter man har att lösa konflikten innan man bestämmer sig för att ge sig in i den. Många 
ser konflikter som någonting negativt och det är därför enkelt att fly eller ignorera dem, detta leder 
ofta till att konflikten istället dyker upp senare och risken är då att den blir svårare att hantera än 
den hade varit i ett tidigare läge . Detta är ännu en anledningen till varför det är viktigt att ledningen 
fokuserar och arbetar med konflikthantering (Maltén, 1998).      

I min uppsats kommer jag att fokusera på ämnet konflikthantering och framförallt behandla 
konflikthantering ur ett ledningsperspektiv. Med ledningsperspektiv menar jag högsta ledningen i 
företaget men också personer med ledaransvar på lite lägre nivåer i företaget. Jag valde att skriva 
om konflikthantering med tanke på att det är något som existerar på alla arbetsplatser och tänkte 
därför att det skulle vara bra att skaffa sig bred kunskap om detta. Anledningen till valet att fokusera 
på ledningsperspektivet var på grund av att konflikter på många sätt påverkar företag och 
organisationer och min tanke var därför att det skulle vara intressant att se hur ledningen hanterar 
konflikter och ifall de har någon speciell metod för detta. I boken ”handbok i 
konflikthantering” (Ekstam, 2000, s85-90) nämner Ekstam fem stycken metoder i konflikthantering, 
dessa är kamp/konkurrens, samverkan/samarbete, kompromiss, undvikande och anpassning. Jag 
kommer under arbetets gång att se om detta är något man medvetet anpassar i företaget.  
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Anledningen till att jag valde att skriva med Swedavia är på grund av att jag sedan ett par år jobbat 
som flygplatskontrollant på Landvetter i Göteborg och har därmed fått en bra kontakt med 
ledningsgruppen där. Ledningsgruppen jag ska undersöka är alltså Swedavias ledningsgrupp och 
personer med ledaransvar på Landvetter flygplats Göteborg. 
Syftet med den här uppsatsen är att ge läsaren ett brett perspektiv på konflikthantering och ett 
exempel på hur ett företag kan hantera konflikter. Jag vill även göra läsaren medveten om hur en 
konflikt kan påverka organisationer och jag ska även försöka hitta nya sätt att lösa konflikter. Det 
finns några uppsatser som behandlar detta ämne även om infallsvinkeln på dessa uppsatser är 
annorlunda jämfört med min. Det finns även mycket litteratur och forskning att tillgå angående 
ämnet konflikthantering. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Eftersom att vi alla ska ut i arbetslivet någon gång i livet finns det en stor risk att vi kommer bli 
inblandade i någon sorts konflikt på arbetsplatsen. Jag tycker därför det är viktigt att 
uppmärksamma detta ämne och framförallt viktigt att visa hur ledningen på ett företag väljer att 
arbeta med detta.  

Syftet med min uppsats är att få en djupare kunskap och förståelse för hur ledningen kan ta sig an 
konflikter och försöka lösa dem. Jag tycker det ska bli intressant att se om Swedavia har en särskild 
metod för att hantera konflikter och ifall de möjligtvis arbetar med en plan för att förebygga 
konflikter. Genom att studera teorier och forskning kring ämnet är förhoppningen att kunna koppla 
detta till hur ledningen på Swedavia jobbar med konflikthantering. Jag har valt att ha en 
huvudsaklig övergripande frågeställning samt fyra andra frågeställningar som sedan kan kopplas till 
den första frågeställningen. Genom att fundera kring syftet med undersökningen har jag kommit 
fram till följande frågeställningar.   

Hur arbetar ledningen på Swedavia i Göteborg med konflikthantering? 
- Vilken syn har ledningen på konflikter? 
- Vilka typer av konflikter förekommer och hur hanteras de? 
- Vad har chefen för ansvar och roll i konfliktsituationer? 
- Vad kan man göra för att utveckla och bli bättre på konflikthantering? 

1.2 Avgränsning 
I min uppsats kommer jag att fokusera på personer som sitter i ledningen på Swedavia i Göteborg 
och hur de arbetar med konflikthantering. Swedavia är ett statligt bolag som äger och driver tio 
flygplatser i Sverige. Jag valde att fokusera på ledningen eftersom jag tror att de har ett stort ansvar 
i hur konflikter hanteras i ett företag. Det finns självklart konflikter som kan hanteras på en lägre 
nivå men i många fall går det så långt att ledningen måste gå in och ta tag i det.  Till en början hade 
jag tänkt att skriva om konflikthantering ur ett större perspektiv men efter att ha diskuterat saken 
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med min kontaktperson på Landvetter kom vi fram till att det skulle bli mer hanterbart att fokusera 
på hur ledningen arbetar med konflikthantering. Den stora anledningen till detta var att det 
möjligtvis kunde bli jobbigt och pinsamt ifall jag intervjuade personer som varit inblandade i en 
"one on one-konflikt” och att de då skulle berätta vad som hänt och sedan hur det har löst sig. Jag 
har valt att enbart fokusera på Swedavia i Göteborg och då främst av bekvämlighetsskäl och för att 
jag tror att jag ska få ut tillräckligt mycket material därifrån. När det gäller den teoretiska 
avgränsningen kommer jag i princip enbart att fokusera på teorier som behandlar konflikter och hur 
man ska hantera dem. Det finns teorier man skulle kunna knyta an till konflikter såsom etnicitet, 
genusfrågor och exempelvis ålder. Även om jag tycker att det skulle vara intressant att koppla dessa 
frågor till min uppsats har jag bestämt mig för att inte göra det då arbetet förmodligen skulle bli 
alltför långt och omfattande. Jag kommer ha dessa variabler i beaktning i urvalet men kommer inte 
lägga någon tyngd vid detta i resultat och analysdel. De teorier jag använt mig av är de som är mest 
relevanta för att besvara min frågeställning. 

1.3 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer ett där jag behandlar den teoretiska referensramen. I det här 
kapitlet kommer jag att presentera den aktuella forskningen, teorierna och begrepp som redan 
existerar kring ämnet konflikthantering. Det är viktigt att läsa in sig på tidigare forskning för att få 
en bättre förståelse kring ämnet och för att därmed kunna ställa mer relevanta frågor till mina 
respondenter i intervjuerna. I det tredje kapitlet hittar vi metoddelen och här presenteras 
arbetsprocessen och hur jag gått tillväga i min undersökning samt vilka metodologiska val jag gjort 
och här finns motivering till varför jag gjorde de valen. I det fjärde kapitlet kommer jag att 
analysera resultatet av det jag fått fram i min undersökning. Jag kommer då att använda den 
teoretiska referensramen till att analysera den data jag fått fram genom mina intervjuer. I det femte 
kapitlet följer en sammanfattande diskussion av min undersökning. Jag kommer här att diskutera 
mina slutsatser och även svaret på min frågeställning.  
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Kap 2 
Teoretisk referensram      

För att besvara min frågeställning är det först och främst viktigt att ta reda på vad en konflikt 
egentligen är. Vad associerar man begreppet konflikt med och vad innebär det egentligen? Därför är 
det detta jag kommer ta upp först i detta avsnittt. Därefter kommer jag att beskriva tre typer av 
konflikter som Ekstam (2000) beskriver i sin bok. Dessa är interpersonella, intrapersonella och 
apersonella. Jag kommer även ta upp Ekstams fem olika stilar att hantera konflikter på och ifall 
konflikter alltid är negativa eller om det även kan finnas positiva inslag. Det har visat sig att ordet 
konflikt inte har en definitiv definition. Istället finns det många olika syner på konflikt. Jag kommer 
i min uppsats bland annat att ta upp Mullins och Malténs syn på konflikt. Eftersom att jag ska skriva 
om konflikthantering ur ett ledningsperspektiv är det naturligt att jag tar upp rollen som ledare i en 
konflikt och vilken syn de kan ha på konflikter. När det gäller konflikthanteringsstrategier kommer 
jag främst att inrikta mig på strategier från Maltén och Ekstam men jag nämner även Rahim och De 
bono. 

2.1 Vad är en konflikt? 
Själva begreppet konflikt är ett mycket gammalt ord som härstammar från det latinska ordet 
conflictus. Conflictus i sin tur betyder motsättning, tvist eller sammanstötning (Maltén, 1998, s145). 
Det är ofta så att  konflikter uppstår när olika intressen eller synsätt kolliderar med varandra. 
Konflikter inom organisationer kan ofta ses som dysfunktionella vilket i sin tur kan leda till osämja 
inom organisationen, samtidigt är konflikter en del av vardagen som alltid kommer att finnas i 
organisationer (Morgan, 2006). Maltén listar i sin bok olika forskares syn på konflikt och vad ordet 
konflikt innebär. Nedan listar jag några forskares syn på konflikt. 

”Konflikt är en kollision mellan olika kraftfält” (Lewin, 1951) 

”Konflikt är ett spänningstillstånd mellan individen och den grupphan tillhör med konsekvent 
störning i kommunikationsmöjligheterna” (Newcomb citerad i Coser, 1971) 

”En kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller inriktningar” (De Bono, 1986) 

”Det föreligger konflikt när det dyker upp oförenliga aktiviteter, dvs. när den ena verksamheten 
blockerar, förstör, hämmar eller på ett eller annat sätt skapar problem för den andra 
verksamheten” (Deutsch, 1973)  
(Citerad i Maltén, 1998) 

När man ska försöka se signaler på en pågående eller framtida konflikt finns det vissa tendenser 
man ska hålla utkik efter (Maltén, 1998, s147). Exempelvis kan det vara så att en fungerande 
arbetsgrupp helt plötsligt blir mindre produktiva samt att kvalitén sjunker, möjligtvis kan man också 
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se tendenser i sjukanmälningar samt i personalomsättningen. Det råder oftast en dålig stämning i 
arbetsgruppen och folk blir lättirriterade samt rastlösa, detta är tendenser som man kan anse vara 
normala reaktioner i början av en konfliktprocess (Maltén, 1998). Enligt Tuckman och Jensen 
(1977) är konflikter en naturlig del i utvecklandet av arbetsgrupper. De säger att det finns fem steg 
en grupp går igenom under denna process. Dessa är  formning, storming, norming, performing och 
adjouring. Det är i det andra steget ”storming” som konflikter kan uppkomma. I det här steget visar 
medlemmarna i gruppen otålighet och avundsjuka vilket i sin tur leder till konflikter. I slutändan 
visar det sig dock oftast att resultatet av det här steget blir positivt då man går vidare till steget 
”norming”. I ”norming” steget lugnar allt ner sig och gruppen fungerar bättre igen. Under 
”storming” steget lär man sig saker om gruppens personligheter och hur man fungerar tillsammans 
(Tuckman och Jensen, 1977). Jag skriver om olika definitioner av konflikt eftersom jag vill veta vad 
som tidigare sagts om konflikter och jämföra detta med mina respondenters tankar och syn på 
konflikter. 

2.2 Vilka olika typer av konflikter finns det? 
I handboken i konflikthantering skriven av Ekstam (2000) beskriver han tre typer av konflikter. 
Dessa är interpersonella, intrapersonella och apersonella konflikter. En intrapesonell konflikt 
innebär att man har en inre konflikt med sig själv, en interpersonell konflikt innebär att det har 
uppstått en konflikt mellan individer eller olika grupper, apersonella konflikter innebär att konflikter 
är inbyggda i organisationen genom arbetsroller eller strukturer. Utöver de tre konflikter jag redan 
nämnt finns konstruktiva och destruktiva konflikter. En konstruktiv konflikt är när de inblandade 
gemensamt kan analysera och definierar det underliggande problemet för att därefter komma fram 
tid en lösning. Destruktiva är mer negativt betonat där man ofta har svårt att komma fram till 
lösningar där konflikten nästan alltid slutar i en sorts maktkamp (Ekstam, 2000, Maltén, 1998).   

2.2.1 Interpersonella konflikter 
När det gäller interpersonella konflikter är det konflikter som pågår mellan olika människor eller 
grupper. Konflikterna har ofta sin grund i fakta eller det som i folkmun kallas personkemi (Ekstam, 
2000, s32). En interpersonell konflikt kan i princip handla om vad som helst så länge det är flera 
olika individer eller grupper som är oense om någonting. En interpersonell konflikt grundar sig i två 
huvuddimensioner. Den första dimensionen handlar om kognitiva konflikter. Kognitiva konflikter 
kan till exempel handla om delade uppfattningar om hur en arbetsuppgift ska genomföras men 
också intressen som kolliderar med varandra. Den andra huvuddimensionen är konflikter som 
baseras på relationer. En relationsbaserad konflikt kan uppstå när två parter känner ilska mot 
varandra på ett mer personligt plan än kognitiva konflikter. Det har framkommit att både kognitiva 
och relationsbaserade konflikter har en negativ inverkan på produktivitet och hur nöjda arbetarna är 
med sitt arbete (Doucet et al, 2009).   

Maltén har i sin bok (1998) identifierat några olika sorters konflikter som sker på en interpersonell 
nivå som han sedan har delat upp i undergrupper. Den första gruppen han identifierat kallas 
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kommunikationskonflikter. Kommunikationskonflikter beror på missförstånd mellan individer när 
det gäller information eller så kan det också handla om missförstånd genom språksvårigheter. 
Enkelt sagt kan man säga att det handlar om alla konflikter som uppkommer efter 
kommunikationsproblem både verbalt och genom kroppsråk (Maltén, 1998). Den andra gruppen 
han identifierat kallas för sakkonflikter där man är oense om hur exempelvis ett arbete ska läggas 
upp eller vad som egentligen är ett problem. Den tredje gruppen heter rollkonflikter där man inte 
uppför sig efter vad som förväntas i gruppen. Den fjärde gruppen heter intressekonflikter där 
intressen går åt olika håll som exempelvis när man ska balansera sitt familjeliv med sitt arbetsliv. 
Den sista gruppen Maltén har identifierat kallas värderingskonflikter och detta kan också anses vara 
den svåraste konflikten att hantera. Anledningen till detta är att det ofta är svårt att hitta 
kompromisslösningar vid denna typ av konflikt. Det kan exempelvis röra sig om politiska och 
ideologiska värderingar eller etiska och moraliska frågor (Maltén, 1998). När det gäller både 
interpersonella och intrapersonella konflikter har det visat sig att de ofta har en apersonell grund 
(Ekstam, 2000, s32).  

2.2.2 Intrapersonella konflikter 
När du upplever en intrapersonell konflikt är det en konflikt som existerar inom dig själv och 
konflikten du upplever är inte på något sätt knuten till andra människor. Det är vanligt att man 
upplever intrapersonella konflikter om du exempelvis ställer höga krav på dig själv i olika 
situationer, det kan också vara det att du allmänt känner dig otrygg och osäker (Ekstam, 2000, s32). 
När det gäller intrapersonella konflikter inom arbetslivet är det ofta så att det är vad man kallar för 
”work life balance” som skapar en konflikt. Alltså att man har två roller som man ska försöka 
balansera, en på arbetet och en i hemmet hos familjen (Maltén, 1998). Eftersom att denna typ av 
konflikt existerar inombords kommer de sällan till uttryck utåt sett utom möjligen att man kan bli 
mer lättirriterad och påverka förhållningssättet till omgivningen (Ekstam, 2000, s32).  

2.2.3 Apersonella konflikter  
Apersonella konflikter har sin grund i dåligt utvecklade organisatoriska system. Det handlar ofta om 
att konflikten har ett ursprung i oklar och bristande kommunikation angående mål eller 
resursfördelning (Ekstam, 2000). Man kan säga att det föreligger en oförenlighet mellan idé och 
verklighet (Maltén, 1998). Det är viktigt att man alltid går grundligt tillväga när man analyserar hur 
en konflikt har uppkommit, skulle det vara så att man behandlar en systemkonflikt som en 
mellanmänsklig konflikt är risken att man endast kommer åt symptomen för konflikten snarare än 
det som faktiskt utlöste den. Det är viktigt att man har med sig att en konflikt inte alltid är vad det 
verkar vara utan att man försöker se bakom de tydliga tecknen (Ekstam, 2000, s38).  
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2.3 Ekstams strategier 
Enligt Ekstam (2000) finns det fem olika stilar eller strategier man kan tillämpa när man hanterar 
konflikter. Det finns egentligen ingen stil som är bättre än den andra, beroende på hur situationen 
ser ut finns det en strategier som passar bättre än de andra. Att framgångsrikt hantera en konflikt 
handlar om att ha tillgång till kunskapen om strategierna och att kunna anpassa dessa till de aktuella 
situationer som uppstår. De olika stilarna heter kamp/konkurrens, samverkan/samarbete/ 
kompromiss, undvikande och anpassning (Ekstam, 2000, s85-90). 

1, Kamp/Konkurrens 
Denna stil är ett maktorienterat sätt att hantera en konflikt. Det handlar om att man ska använda sin 
makt för att vinna fördelar. Man skulle kunna säga att man inte löser en tvist mellan människor 
genom att använda denna stil utan att man istället förstärker den. Man gör detta genom ett 
polariserande av de inblandades ståndpunkter och genom sin position sedan använda sig av justa 
men ibland även ojusta metoder för att få ett övertag på den andre. Genom att använda sig av den 
här stilen finns det alltid en klar vinnare och en klar förlorare, på grund av detta har det blivit en 
populär stil att använda bland tävlingsinriktade människor. När det gäller könen finns det ingen 
tydlig skillnad men det man kan märka är att män använder sig mer av en öppen kamp medan 
kvinnor anstränger sig mer för att dölja den (Ekstam, 2000, s85).  

Frågar man andra om när man egentligen ska använda sig av denna stil får man ofta ett negativt svar 
där de flesta säger att det aldrig kan vara bra att använda sig av kampstilen. Att kampstilen skulle 
vara ett dåligt alternativ i alla situationer är dock inte riktigt sant. Det finns ett flertal situationer där 
kamp faktiskt måste anses vara det bästa alternativet. Exempelvis är kamp det bästa alternativet ifall 
man hamnar i en nödsituation och det krävs att det fattas snabba beslut. I vissa fall krävs det att man 
tar impopulära beslut som exempelvis kostnadsnedskärningar i ett företag och även då är 
kampstilen att föredra (Ekstam, 2000, s85). 

2, Samverkan/samarbete 
Att använda sig av en samverkanstil innebär att man utgår från att båda parter i en konflikt har ett 
gemensamt problem som skall lösas. När man använder sig av samverkansstil eftersträvar man att 
båda parterna i en konflikt ska känna sig som vinnare (Ekstam, 2000, s86). Mycket av den här stilen 
går ut på att man ska träffas och diskutera sina olikheter och viken syn man har på saken, för att 
använda sig av samverknsstilen krävs det också att båda parter är villiga att lösa konflikten 
tillsammans Ekstam, 2000, s86). Samverkansstilen kan vara bra att använda i många olika 
situationer men framförallt när man måste hitta en lösning där en kompromiss inte är bra nog. Det 
är även bra att använda när det är av stor vikt att bibehålla en god relation med den man har en 
konflikt med (Ekstam, 2000, s87). Jag tänker att det exempelvis skulle kunna vara 
underleverantörer till det företag man arbetar på och där underleverantörens produkter krävs för en 
fortsatt produktion. 
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3, Kompromiss 
När man använder sig av kompromiss handlar det om att man ska förhandla fram en lösning som 
kanske inte är perfekt men som ändå kan accepteras av båda parter i en konflikt. Båda parterna i 
konflikten måste vara beredda att ge upp lite av sitt för att komma fram till en kompromiss. Att 
kompromissa betyder att man splittrar olikheter mellan parterna och att man utbyter förmåner med 
varandra (Ekstam, 2000). Till skillnad mot samverkansstilen slutar kompromissen alltid i något 
sorts förlorarförhållande. Kompromisser kan vara bra att använda i konflikter där sakfrågan 
egentligen är ganska bagatellartad. Det kan också vara så att båda parterna är lika starka och båda 
kommer med förnuftiga argumentationer (Ekstam, 2000, s87-88). 

4, Undvikande   
Genom att använda sig av undvikande försöker man inte ge sig in i konflikten över huvudtaget. Det 
negativa med denna stil är att konflikten förmodligen aldrig kommer att bli löst och att det istället 
kommer fram vid ett senare tillfälle. Med tanke på detta ska det också sägas att det inte alltid är så 
att en konflikt måste lösas. Så länge det inte stör organisationens verksamhet eller relationerna med 
övriga kollegor kan man låta det hållas. Att använda sig av undvikande som konflikthantering har 
visat sig vara vanligare bland kvinnor än det verkar vara hos män, framförallt har det visat sig att 
chefer i allmänhet gillar att använda sig av undvikande på grund av att de inte vill bli inblandade. 
Trots att undvikande oftast inte är ett bra sätt att lösa konflikter finns det några situationer där det är 
att föredra. När problemet är oviktigt är ett sådant fall, dålig timing, när det uppenbarligen är så att 
konflikten kommer lösa sig av sig själv och när det finns stor risk för skada samtidigt som man inte 
kommer vinna mycket på det (Ekstam, 2000, s88-89). 

5, Anpassning  
Den femte och sista stilen heter anpassning. I den här stilen försöker man betona de gemensamma 
delarna i en uppfattning genom att sudda ut olikheterna. Du går i den här stilen lite längre än du 
gjorde när du kompromissade, i den här stilen ger du helt och hållet upp din egen åsikt och låter 
motpartens gälla istället. Man kan säga att det på sätt och vis är så att man offrar sig i den här stilen, 
det negativa med detta är att det finns en stor risk att de båda uppfattaingarna sedan dyker upp igen. 
Anpassningsstilen är att föredra när du till exempel känner att den person du anpassar dig till blir 
skyldig dig en tjänst en annan gång. Det kan också vara bra att använda när den andra personen har 
ett större intresse av att ”vinna” än du själv har och det kan även vara bra att använda när förlusten 
anses vara större än vinsten (Ekstam, 2000, s89-90). 

För att komma åt kärnan i en konflikt kan man använda sig av en organisationsanalysmodell som 
kallas för ”Weisbords sexboxmodell” (Ekstam, 2000). I Ekstams bok finns det en specialanpassad 
analysmodell som är baserad på denna sexboxmodell. Denna modell är uppbyggd som en cirkel 
med flera stycken olika skal. I mitten av cirkeln hittar vi ”vision och strategi”. I detta område hittar 
vi de övergripande organisationsmålen och i vilken omfattning de accepteras inom organisationen. 
Det handlar också om vilka strategier man vill använda sig av för att åstadkomma målen och även 
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varför organisationen finns och existerar. I det andra skalet hittar vi ”kultur och värderingar”. 
Kulturen i ett företag eller en organisation är summan av värderingar de anställda har och det som 
tar sig uttryck är det man ska lägga tonvikten vid. Det finns alltid en produktiv eller kontraproduktiv 
kultur i ett företag beroende på om de anställda vill företagets bästa eller inte. Kunnande är en 
annan viktig del som tas upp i denna analysmodell, det handlar helt enkelt om vilken kompetens 
medarbetarna har. I modellen betonas det att kompetens inte enbart är kunskapen som finns utan 
även viljan att använda sig av kunskapen. I yttersta skalet hittar vi ”struktur/organisation”  och här 
innefattas organisationens utformning och struktur. Man undersöker i den här delen hur man 
anpassar sig efter kundbehov och hur anpassaingsbar man är all eftersom att kundbevoen ändras 
(Ekstam, 2000, s35) System handlar om hur information och feedbacksystemen är uppbyggda inom 
företaget. Sist men inte minst hittar vi ”ledarstilen” och det är kanske framförallt denna del som är 
intressant i den undersökning jag ska genomföra. Det handlar om en ledares individuella beteende 
och hur denne uppmanar medarbetarna till en möjlighet att vara delaktiga, självständiga och vilka 
utvecklingsmöjligheter som ges (Ekstam, 2000, s34-35). Jag tar upp vilka olika sorters konflikter 
som kan förekomma på en arbetsplats så att jag sedan kan fråga mina respondenter om vilka sorters 
konflikter som förekommer hos dem och vilken sorts konflikt som är vanligast. Ekstams version av 
Weismans sexboxmodell kommer jag försöka applicera på de metoder som används av ledningen på 
Swedavia.  

2.4 Andra Konflikthanteringsstrategier 
Man brukar säga att det finns flera olika strategier eller förhållningssätt för att hantera konflikter. 
Dessa är defensiva strategier, konkurrensstrategier, rituella strategier, kompromisstrategier, 
anpassningsstrategier och samverkansstrategier (Maltén, 1998; Ekstam, 2000). De strategier som 
brukar beskrivas som de ”smala strategierna” är de strategier som har begränsad effekt. Hit hör 
defensiva strategier, konkurrensstrategier och rituella strategier. Den fjärde strategin som anses 
representera ett mer framgångsrikt recept för hur man hanterar konflikter är samverkansstrategin. 
De defensiva strategierna innebär att man försöker lösa konflikter på ett fegt sätt. Det kan 
exempelvis ske genom att ignorera konflikten eller att försöka dölja att det finns ett problem. Man 
skulle kunna organisera arbetet så att parterna inte arbetar tillsammans eller överhuvudtaget slipper 
prata med varandra, detta kallas harmonimodellen. En annan defensiv strategi är att man utser en 
syndabock och exempelvis omplacerar eller avskedar denna person. Genom att separera parterna 
anser man sig då ha löst konflikten. Att utse en syndabock leder sällan till att man löser en konflikt. 
Istället är det så att man manipulerar den, de känslor som legat tillgrund för konflikten finns kvar 
och kommer med stor sannolikhet komma upp till ytan igen (Maltén, 1998, s175). 

Konkurrens eller makt och tvångsstrategier innebär att de inblandade parterna på något sätt är 
beroende av varandra. Genom att på olika sätt utmana varandra i olika kraftmätningar testar man 
varandras styrkor tills någon har förlorat (jmfr Ekstam, 2000). Exempel på maktstrategier från 
verkligheten är strejker från de anställdas sida och lockout från arbetsgivarens sida. Denna strategi 
leder ofta till en underliggande ilska och revanschlust hos den förlorande parten. I grunden är 
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maktstrategier destruktiva strategier. Maktmedel utlöser motmaktmedel från den andra parten och 
allting blir en ond cirkel (Maltén, 1998, s176). 

De rituella strategierna handlar inte så mycket om hur man kommer fram till en slutlig lösning i en 
konflikt. Istället handlar det mer om att lätta på anspänningen i en konfliktsituation. Man försöker 
avdramatisera situationen på olika sätt genom att rikta uppmärksamheten på sakfrågor och 
underlätta kommande beslutsfattning (Maltén, 1998, s177-178).   

Det bästa sättet att hantera konflikter anses vara genom samverkansstrategier. De strategier jag nu 
gått igen har endast begränsad effektivitet. Genom att använda sig av samverkan får man en mer 
långsiktig lösning. I en samverkansstrategi finns tre huvudsakliga delar som helst ska ingå. Dessa är 
problemlösande samtal, förhandlingar och även tredjepartsingripande om det skulle behövas. Det 
går ut på att alla parter i konflikten ska vara engagerade och motiverade att komma fram till en 
lösning. Det föreligger en vinna-vinna situation och denna strategi är den mest konstruktiva. En 
konstruktiv konflikthantering bygger på att man kommer fram till ett gemensamt gruppbeslut som 
man gemensamt kommit fram till. När man använder sig av samverkansstrategier är det främsta 
målet inte att de inblandade ska bli bästa vänner. Man accepterar att det finns motsättningar och 
problem. Det man istället har som mål är att skapa förståelse och tillit så att man åtminstone kan dra 
ett streck över situationen (Maltén, 1998, s178-179). 

Rahims femfaktorsmodell 

Rahim talar om en strategi där han delar upp konflikthantering i fem olika faktorer. Denna modell 
fungerar främst på interpersonella konflikter oh kallas femfaktorsmodellen. Det finns mycket 
forskning som behandlar konflikthantering och metoder för att handskas med dessa. När Rahim 
talar om konflikter talar han främst om två grundliga dimensioner som sedan bildar fem olika stilar 
att hantera en interpersonell konflikt på. De två huvuddimensionerna är ”hänsyn till sig själv” och 
”hänsyn för andra”. Ur dessa dimensioner växer sedan fem olika stilar för konflikthantering fram. 
Dessa är integration, dominerande, kompromissande, undvikande och den obligerande stilen 
(Rahim, 1995, s123). Dessa stilar kan liknas vid vilka konfliktlösningar även Maltén (1998) och 
Ekstam (2000) tagit upp.  

Den integrerade stilen innebär att man har hög hänsyn för sig själv men också för andra parter 
inblandade i konflikten. Använder man sig av integrationen för att lösa en konflikt så sker detta 
genom samarbete parterna emellan. Detta sker genom utbyte av information och öppenhet emellan 
varandra. Genom att undersöka varandras skillnader och likheter kan man komma fram till en 
lösning som är acceptabel för båda parterna (Rahim, 1995, s123). Integrationsstilen kan ses som den 
mest lämpliga strategin för konflikthantering på grund av att den tillåter båda parterna att vara 
delaktiga i vilka beslut som tas (Gross och Guerro, 2000). 

Den obligerande stilen innebär att man har låg hänsyn för sig själv men hög hänsyn för den andra 
parten som är involverad. Genom att använda sig av den här stilen kan man lägga undan en del av 
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sina egna behov för att vara med tillmötesgående mot den andra partens behov (Rahim, 1995). Den 
här stilen är bra att använda sig av om man märker att frågan är mycket viktigare för den andra 
parten än den är för en själv. Man kan också använda detta som ett strategiskt tillvägagångssätt då 
det kan vara så att man behöver stöd från den andre parten någon gång i framtiden (Rahim, 2002). 

Den dominerande stilen innebär att man tar hög hänsyn till sig själv och har låg hänsyn för den 
andra parten. Man kan likna denna stil vid en vinna-förlora situation eller ett påtvingande beteende 
för att få sin vilja igenom (Rahim, 1995). Denna stil kan vara lämplig att använda av en ledare i de 
fall där det är viktigt att snabba beslut tas. Det är också lämpligt att använda för att driva igenom 
kontroversiella beslut som är behövliga (Rahim, 2002). 

Den undvikande stilen är associerad med låg hänsyn för både sig själv och den andra parten. Genom 
att använda sig av den undvikande stilen drar man sig undan konflikter och agerar allmänt passivt 
(Rahim, 1995). Denna stil kan användas när faran eller risken för en konflikt är högre än fördelarna  
är med en konfliktsituation. Den är däremot inte lämplig att använda sig av när sakfrågan i 
konflikten är viktig för någon av parterna eller när ett beslut måste tas snabbt (Rahim, 2002).     

Den kompromissande stilen innebär att man tar måttlig hänsyn både för sig själv och för den andra 
parten. Man associerar denna stil med en ”ge och ta” situation. Det gå ut på att båda parterna ger 
upp någonting för att gemensamt komma fram till en gemensam lösning (Rahim, 1995). Denna stil 
är lämplig att använda sig av då båda parternas mål liknar varandra (Rahim, 2002). 

�  

Figur 1: Rahims femfaktorsmodell (Rahim, 2002) 
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2.5 Konflikthantering ur ett tredje parts perspektiv 
I vissa fall kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av en tredje part i en konfliktsituation. Konflikter 
man själv är inblandad i kan vara svårt att lösa på egen hand. Det rekommenderas då att ta in en 
tredje person i hanteringsprocessen. En tredje person kan exempelvis vara någon annan inom 
organisationen, ett skyddsombud eller en konsult. Det är fördelaktigt om man som tredje person 
förhåller sig neutral och objektiv så att båda parterna kan känna förtroende och trygghet. För att 
lyckas bra som tredje person är det viktigt att man har trovärdighet och samtliga parters förtroende. 
Genom att ta någons parti i konflikten försämrar man möjligheterna till att komma fram med en 
lösning. Fördelen med att ta in en tredje person är att man då enklare attackerar sakfrågan istället för 
att ägna sig åt personliga påhopp. Det rekommenderas att en tredje person kommer in och löser 
konflikten om det rör sig om en konflikt mellan chef och medarbetare. Det kan vara svårt för 
medarbetare att lösa konflikter med sin chef eftersom att denne innehar en maktposition och detta 
gör tredje personens roll viktig. En negativ aspekt med att ta in en tredje person i 
konflikthanteringen är att de inblandade parterna känner att det är deras ensak och vill därför inte ha 
hjälp med en lösning (Larsen, 2002). 

Enligt Larsen (2002) finns det några generella principer för att bli bra på att hantera konflikter. 
Fokus ligger på hur man som hanterare eller tredje part på ett lyckat sätt kan hantera konflikter. Det 
är till en början viktigt att skapa en ”psykologisk gemenskap”. Med detta menar man att försöka 
skapa en känsla av samhörighet parterna emellan. Det kan exempelvis vara gemensamma intressen 
eller utbildning. Att sedan göra tydliga avtal och regler för vad som gäller är nästa steg. Här ska 
man också kontrollera vilka förväntningar som finns, vilka förväntningar som finns på varandra?, 
på dig som tredje person? och på processen?. När man rett ut förväntningarna kan man komma 
överens om ett mål. Som tredje part i en konflikt är det mycket viktigt att man får en god kontakt 
med båda parter om man ska kunna komma fram till en lösning. Man måste sära på vad som är 
fakta och känslor samt sätta sig in i båda parters situation. Ärlighet är en viktig nyckel. Att arbeta 
med konflikter innebär oftast att personliga och starka känslor kommer fram. Detta måste man som 
hanterare ta hänsyn till och visa förståelse. Att känslorna kommer upp till ytan är en förutsättning 
för att sedan kunna gå vidare med processen. Det finns en metod som kallas ”foten i dörren-
metoden”. Det går ut på att man ska få med sig parterna på en liten och enkel fråga till att börja med 
för att sedan gå över till de tyngre och svårare frågorna. Det gäller också att så fort som möjligt 
skaffa sig en klar bild över hela händelseförloppet. Hur konflikten startade och hur den har 
utvecklats. Sedan gör man klart för de inblandade att det först och främst är de själva som måste 
lösa konflikten. Du som tredje person ska bara erbjuda verktyg för att kunna lösa den. Vidare i 
processen är det viktigt att inte börja argumentera för vem som har rätt och vem som har fel. Man 
måste acceptera båda parters subjektiva bild av situationen trots att man själv tycker det verkar 
orimligt, man ska komma ihåg att även din uppfattning är subjektiv. Andra signaler såsom 
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kroppsspråk och tonfall är också viktigt att lägga märke till. Om kroppsspråket säger något annat än 
den verbala utsagan är det viktigt att ta itu med detta och klargöra personens egentliga ståndpunkt. 
Att undersöka om det finns något positivt med situationen som uppstått trots att allt ser hopplöst ut 
kan vara ett bra sätt att ”bygga broar” mellan parterna då man förhoppningsvis kan hitta en 
gemensam nämnare. Att komma upp med en realistisk lösning är viktigt och det kan då vara bra att 
veta hur mycket förhandlingsutrymme man har. Man måste ta reda på hur mycket parterna är 
beredda att kompromissa. Ibland kan det vara bra att se saker ur nya sammanhang. När man 
kommunicerar och handlar sker detta i ett sammanhang. Om detta sammanhang ändras kan vi 
istället uppmärksamma saker vi inte tänkt på tidigare och därmed se situationen i ett nytt sken. 
Slutligen kan sägas att som tredje person ska man alltid hålla sig i bakgrunden när man hanterar 
konflikten. Det är de inblandade parterna som ska vara i fokus (Larsen, 2002, s94-99). 

Jag tar upp olika strategier för konflikthantering på grund av att mitt syfte med denna undersökning 
är att få reda på hur ledningen på Swedavia arbetar konflikthantering. Jag vill också veta hur man 
möjligtvis kan utveckla strategier för konflikthantering. Jag kommer försöka gör detta med hjälp av 
de svar jag fått från mina respondenter samt den information ni tagit del av i den här delen. 

2.6 Är konflikter positiva eller negativa? 

När man hör ordet konflikt associerar man ofta detta med något negativt. De flesta skulle säga att 
ordet konflikt är negativt laddat. Det är dock inte så enkelt att man kan säga att alla konflikter är 
negativa, det finns olika typer av konflikter och det finns sätt att urskilja en konstruktiv konflikt från 
en destruktiv (Ekstam, 2000, s20). 

När konflikter hanteras på ett sätt där man respekterar varandras åsikter och analyserar varandras 
ståndpunkter kan man säga att det är en konstruktiv konflikt. Det går ut på att man i första steget 
respekterar varandras ståndpunkter, därefter ska man gemensamt försöka definiera det 
underliggande problemet och undersöka var konflikten har sin grund. I det andra steget börjar man 
diskutera och undersöka vilka gemensamma lösningsalternativ som är möjliga. I det tredje och sista 
steget kommer man gemensamt fram till en lösning som på bästa sätt tillfredsställer båda parternas 
behov (Ekstam, 2000). Uppfyller man dessa tre kriterier är det tal om en konstruktiv konflikt och 
man kan då säga att konflikten har lett fram till något positivt. Konstruktiva konflikter är vanligast i 
grupper som har ett understödjande klimat. Ett understödjande klimat menas med att samtliga i 
gruppen accepterar varandras olikheter och åsikter (Ekstam, 2000, s20). Det kan vara så att även 
konstruktiva konflikter blir hetsiga men till skillnad mot destruktiva konflikter håller man sig alltid 
till sakfrågan. 

Destruktiva konflikter uppstår när man lämnar sakfrågorna och istället fokuserar på att angripa 
motståndaren på ett personligt sätt och omvandlar då sakkonflikten till en personkonflikt (Ekstam, 
2000, s20). Det slutar oftast med att dessa konflikter slutar i en maktkamp där man lämnar allt 
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samarbete och lägger all energi på att ”vinna” konflikten. Vanligtvis blir det så att känslorna tar 
kommando över förnuftet (Ekstam, 2000, s20). Destruktiva konflikter uppstår oftast i grupper där 
det råder ett försvarsklimat. Ett försvarsklimat kännetecknas av kontroll, övertalning, hot om straff 
och försvar (Ekstam, 2000, s21). Den stora skillnaden mellan konstruktiva och destruktiva 
konflikter är alltså att konstruktiva konflikter håller sig till sakkonflikten medan destruktiva 
konflikter utvecklas till personkonflikter. Anledningen till att jag tar upp positiva och negativa 
effekter med konflikter är för att kunna koppla detta till mina respondenters tankar och syn på 
konflikter. 

2.7 Olika syn på konflikt 
Som jag tidigare nämnt finns det olika synsätt på begreppet konflikt och konflikter inom 
organisationer. Många anser att konflikter enbart är någonting negativt för organisationen men det 
kan också vara något positivt. Det kan till exempel vara så att en konflikt leder till att bättre idéer 
formas och att, man blir mer flexibel och letar andra vägar för att hitta lösningar på ett problem 
(Mullins, 2005, s905). 

Mullins syn på konflikter 
I Mullins bok (2005) har man identifierat fyra olika perspektiv på konflikter. Dessa är 
enhetsperspektivet, pluralistiska perspektivet, radikala perspektivet och det konstruktiva 
perspektivet (Mullins, 2005, s904-905). 

Det första perspektivet Mullins nämner är enhetsperspektivet. Det handlar om att organisationen är 
en naturlig integrerad och samverkande plats som Mullins jämför med en glad fungerande familj . 
Med ett visst stöd från ledningen försöker alla arbeta för att nå samma mål (Mullins, 2005, s903). 
Inom organisationer som är av den här typen ses konflikter som något dysfunktionellt och oönskat 
(Maltén, 1998, s151-152) som kan förklaras  genom dålig kommunikation, en eventuell krock 
mellan olika personligheter eller helt enkelt av bråkmakare inom organisationen (Mullins, 2005, 
s904). Det andra perspektivet som tas upp är det pluralistiska perspektivet. Inom det pluralistiska 
perspektivet pratar Mullins om att konflikter är en inbygd del i organisationer som är en direkt orsak 
till organisationens struktur. Det är mer sannolikt att en pluralistisk ledare accepterar att konflikter 
inom organisationer kräver att man handskas med dem försiktigt samtidigt som man försöker 
försona parterna (Mullins, 2005, s904). Det radikala perspektivet är associerat med ideer som 
originellt kommer från Karl Marx. Det utmanar det traditionella synsättet på konflikter och ser 
skillnad på makt och kontroll (Mullins, 2005, s904).  I det här perspektivet tycker man inte att en 
konflikt nödvändigtvis behöver vara negativt. Konflikter är en följd av den ojämställdhet som 
existerar inom en organisation och en konflikt skulle kunna leda till förbättring ur den synpunkten. 
Konflikter är en naturlig del av klasskampen, i det här fallet mellan arbetare och chefer (Mullins, 
2005, s904). Organisationens design, ledningssystem och vilken sorts teknologi man använder är 
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alla en del av kampen om makt och kontroll inom en organisationon enligt det radikala perspektivet 
(Mullins, 2005, s904). Enligt det radikala perspektivet är det också viktigt att man belyser och ger 
uppmärksamhet till relationer mellan formella och informella aspekter inom organisationen. Man 
ska även studera behov för individen, organisationen och mellan arbetare och ledning (Mullins, 
2005, s904). Enligt det konstruktiva perspektivet tror man att konflikter  med rätt ledning kan 
vändas till något positivt. Konflikter kan bli sedda som en konstruktiv kraft som kan leda till en 
stegvis förbättring inom en organisation när det exempelvis gäller design av organisationen eller 
hjälp för beslutsfattande (Mullins, 2005, s905). Konflikter kan vara till hjälp för intern och extern 
förändring. Om konflikten sköts på ett bra sätt kan hanteringen minska den skadliga influensen och 
förhindra en vinna-förlora situation (Mullins, 2005, s905). Mullins radikala och konstruktiva 
perspektiv skulle kunna liknas vid Malténs vitaliserande syn (1998).   

Malténs syn på konflikter 
I Malténs bok (1998) har han identifierat tre olika perspektiv på konflikter. Dessa är den undvikande 
synen, den naturliga synen och den vitaliserande synen (Maltén, 1998, s151-152).   

Precis som Ekstam (2000) har Maltén identifierat undvikande som ett sätt att ta sig an konflikter 
och han kallar den för den undvikande synen. På grund av att de flesta människor ser konflikter som 
något negativt anser man därför också att de bör undvikas (Maltén, 1998, s151). Jämfört med 
sydeuropéer är svenskar mycket reserverade när det gäller konflikter. I södra Europa lever man ut 
sina känslor på ett helt annat sätt än vi gör här i norden. I Sverige finns det en norm vi lär oss från 
tidig ålder att vi ska ligga lågt och hålla oss undan. Detta har hämmat oss i läran om 
konflikthantering. Det är vanligt att vi sopar saker under mattan eller att vi låter andra ta tag i 
problemen. På sätt och vis kan man säga att vi svenskar generellt är konflikträdda. Några av 
symptomen för konfliktundvikande är tvekan, osäkerhet och rädsla. Det undvikande perspektivet 
ses som ett destruktivt hanteringssätt eftersom problemen har en tendens att komma tillbaka om 
man inte tar itu med dem (Maltén, 1998, s152).  
Maltén tar i sin bok upp den ”naturliga synen”. I vissa fall ser man konflikter som något naturligt. 
Utan att tänka på det ställs vi dagligen inför många olika konfliktsituationer. På sätt och vis skulle 
man kunna säga att hela livet handlar om en lång problemlösningsprocess. Konflikter ses som ett 
naturligt inslag i organisationsutvecklingsprocessen i organisationer inom ”human relation” skolan. 
Konflikter är inte nödvändigtvis negativa och i de flesta fall försvinner de med tiden, den naturliga 
synen säger att man helt enkelt måste lära sig att leva med konflikter i vardagen (Maltén, 1998, 
s152). 

I den vitaliserande synen som Maltén tar upp handlar det om en radikalt annorlunda inriktning. Här 
ses konflikter som en del av vardagen och som något positivt eftersom skapar eftertankar och leder 
till en viss självkäritik vilket i många fall sedan leder till förnyelse. En konflikt är konstruktiv och 
produktiv i sin natur, inom den vitaliserande synen fokuserar man på att hitta möjligheterna och 
enligt Maltén krävs det dynamik och spänning för att få till organisatorisk och personlig utveckling. 
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Möter man en konflikt på ett konstruktivt sätt kan man få ut något positivt av den, det handlar om 
att idéer och tankar ställs mot varandra och att vi klargör våra ståndpunkter och åsikter (Maltén, 
1998, s152). Bearbetning av konflikter kan motverka stagnation och även stimulera 
utvecklingsarbetet. Kunskapen om varandras styrkor och svagheter är värdefull, man ökar även sin 
egen självkännedom och den egna självtilliten.Med kunskap om detta är man bra förberedd inför 
framtida konflikten och hur man ska hantera dem, några karakteristiska drag inom den vitaliserande 
synen är stimulans, utmaning och förändringstrygghet (Maltén, 1998, s153).   
Anledningen till att jag tar upp olika syn på konflikter är för att detta ska ligga till grund för min 
jämförelse med mina respondenters syn på konflikter.                 

2.8 Hur ser en ledares roll ut i en konflikt? 
En ledare kan vara inblandad i en konflikt på tre olika sätt inom en organisaton. Antingen är man 
inblandad personligen och har då en stor roll i hur konflikten slutar beroende på hur man hanterar 
den (Doucet et al, 2009, s340). Väljer man att aktivt sätt att hantera en konflikt genom att 
konfrontera eller att samarbeta med parterna, eller väljer man helt enkelt att undvika konflikten? 
(Ekstam, 2000, s85-89; Maltén, 1998, s151). Det andra sättet en ledare kan vara inblandad i en 
konflikt inom en organisation är att på eget initiativ gå in i en konflikt mellan medarbetare. Oftast 
sker detta när konflikten har gått så pass långt att det nått ett dödläge och som ledare ska man då 
agera som en medlare eller skiljedomare. Det tredje sättet som en ledare kan vara inblandad i en 
konflikt inom en organisation är genom ledarskapsstilen. Med detta menar man att sättet man leder 
på kan påverka om det uppstår konflikter eller ej men också påverka konflikter antingen positivt 
eller negativt (Doucet et al, 2009, s340-341). När Doucet et al talar om ledarskapsstilar kommer han 
fram till att det finns tre olika stilar. Dessa är den transformella ledaren, den transaktionella ledaren 
och laissez-faire ledaren. 

En ledare av slaget transformell kan på sätt och vis ses som en vägvisare eller guide. Den 
transformella ledaren är motiverande, inspirerande och lyhörd inför sina medarbetare (Doucet et al, 
2009, s341). Med hjälp av tranformellt ledarskap kan man minska antalet konflikter på en 
arbetsplats. Man kan göra detta med hjälp av de fyra demensionerna som kopplas ihop med 
transformerat ledarskap. Den första dimensionen går ut på att man som ledare samarbetar med 
medarbetarna för att utveckla en gemensam vision. Den andra dimensionen går ut på att ledaren är 
en förebild och visar att samarbete är bästa vägen framåt och att arbetsmiljön blir mycket bättre. 
Den tredje dimensionen innebär att om det uppstår en konflikt på arbetsplasten är det viktigt att man 
som ledare gör det till ett gemensamt problem och att man sedan löser det genom samarbete. Den 
fjärde dimensionen är att ledaren är lyhörd och därmed inspirerar sina medarbetare att också bli det 
och därmed få en ökad förståelse för varandra (Doucet et al, 2009, s343). Kotlyar och Karakowski 
har i en studie kommit fram till att det också finns många nackdelar med att vara och att bli ledd av 
en transformell ledare. Man kom i undersökningen fram till att transformellt ledarskap i hög 
utsträckning kan leda till dysfunktionella konflikter. Den transformella ledarens egenskaper smittar 
av sig på medarbetarna och gör att arbetsgruppens självkänsla och självförtroende är hög vilket gör 
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att de blir mer emotionellt kopplade till arbetsuppgifterna och detta kan i sin tur generera till fler 
konflikter än om de inte hade varit känslomässigt kopplade till arbetsuppgifterna (Kotlyar och 
Karakowski, 2006, s397). 

Den andra ledarskapsstilen kallas för den transaktionella ledaren. Den transaktionella ledaren 
arbetar på ett sätt där man använder sig av personliga mål för sina anställda för att skapa motivation. 
Denna ledarskapsstil kännetecknas också av olika former av utbyten som oftast är i form av resurser  
med medarbetarna för att öka produktiviteten och samarbete (Doucet et al, 2009, s341). För att 
minska konflikter använder sig ledaren av tydliga regler och ett belöningssystem vilket i många fall 
leder till att frustrationen inom arbetsgruppen hålls på en minimal nivå (Doucet et al, 2009, s344).   
I Kotlyars och Karakowskis studie kom man fram till att det mest effektiva sättet att minska 
dysfunktionella konflikter var genom transaktionellt ledarskap (Kotlyar och Karakowski, 2006, 
s398). 

Den tredje ledarskapsstilen kallas för laissez-faire ledaren. Det som främst kännetecknar denna 
ledarstill är att den är ganska slapp och ger medarbetarna ganska fria händer att styra själva. Detta 
kallas för ”låt gå ledarskap”. När man talar om konflikter är oftast denna ledare en som undviker 
konflikter så gott som möjligt. Det är alltså upp till medarbetarna själva att lösa konflikter i hög 
grad (Doucet et al, 2009, s343). 

Anledningen till att jag tar upp ledarens roll i en konflikt är på grund av att mitt syfte är att 
undersöka konflikthantering ur ett ledningsperspektiv där samtliga av mina respondenter har någon 
typ av ledarroll. 

2.9 De Bonos Sex Tänkande Hattar (6TH) 
De Bono är en internationellt respekterad konsult vad gäller management har utvecklat en teknik 
som kallas de sex tänkande hattarna. Man använder främst denna teknik för att utveckla och dela 
idéer, fatta bättre beslut vad gäller vilka idéer man ska gå vidare med samt hitta likheter i hur man 
tänker. De Bonos idé går ut på att det finns sex påhittade hattar. Var och en av dessa hattar har olika 
färgar och varje hatt representerar en viss typ av tankestil. Det är möjligt att växla mellan hattarna 
och man växlar då också mellan olika tankestilar. De sex tänkande hattarna främjar kreativt 
tänkande och är ett bra sätt att förebygga eller hantera konflikter (Management Centre, 2015). 

De Bono utvecklade tekniken när han märkte att vid tider då kritiska och viktiga beslut behövde tas 
brukade arbetsgrupper befinna sig i ett låst tänkande vad gäller vilket beslut eller lösning man ska 
ta. Detta gjorde arbetsgrupperna oförmögna att gå framåt. Det är vanligt att arbetsgrupper som 
arbetar tillsammans hamnar i samma tankegångar när man ska komma på lösningar på ett problem. 
Det som behövs i ett sådant fall är kreativt tänkande och samt idéer på hur man kan ändra 
arbetsgruppens sätt att göra saker på. Det är här De Bonos hattar kommer in i bilden. Hattarna 
fungerar som en ram för fokuserat, systematiskt och kreativt tänkande (Management Centre, 2015). 
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Dessa hattar kan man även applicera på en konflikthanterings situation då det ofta är kreativt 
tänkande som är lösningen. 

De Bono hade identifierat sex olika sätt att tänka. Därav att det är sex stycken hattar. Han valde att 
ge varje hatt en färg för att det skulle bli enklare att komma ihåg om man visualiserade och 
associerade tankegången med en färg. Varje hatt representerar en viss typ av tankegång. För att 6TH 
ska fungera krävs det att alla inblandade är involverade i en diskussion samt är villiga att komma 
fram till en lösning. Genom att röra sig gemensamt genom de olika tankegångarna kan man få fler 
idéer sett ur olika perspektiv. Genom att låta alla i gruppen bära samma ”hatt” samtidigt försäkrar 
man sig om att alla får möjlighet att komma upp med lösningar från de sex olika perspektiven 
(Management Centre, 2015).  

De sex hattarna 

Jag kommer nu att presentera de olika hattarna och berätta vad varje hatt innebär och står för enligt.                                                                                                                            
Den vita hatten (fakta och information) handlar om faktabaserad data. Man tar här upp vad som är 
känt och vilken information som möjligtvis inte finns med. Anledningen till att han valde färgen vit 
till denna tankekategori är att fakta oftast är antecknat på papper. Den röda hatten (känslor och 
intuition) fokuserar på känslor. Den fokuserar på vad individer känner angående frågan under 
diskussion. Det är viktigt att betona att det enbart är känslor som spelar in här och det som kommer 
upp i den här tankegången inte behöver vara rationellt eller på något sätt förklarligt. Den gula hatten 
(förmåner och fördelar) representerar solsken och optimism. I den här tankegången ska de 
inblandade fokusera på möjliga fördelar och möjligheter kopplade till situationen i fråga. Den svarta 
hatten (risker och problem) representerar motsatsen mot den gula. Här tar man upp de mörka 
tankarna och de värsta scenariorna av den aktuella situationen som diskuteras. Man fokuserar på 
problem, risker och utmaningar (Mangement Centre, 2015). Den gröna hatten representerar nya sätt 
att tänka och ber de inblandade att diskutera nya perspektiv från samma situation eller att förbättra 
det nuvarande perspektivet. Detta är en form av ”brainstorm” som är ett vida känt uttryck.                                                                                                 
Den blåa hatten representerar den blå himlen och översikt. Till skillnad från de andra hattarna jag 
tagit bärs den här hatten endast av en person nämligen den som hanterar eller leder diskussionen. 
Personen med den blå hatten ska leda och styra åt vilket håll en diskussion ska gå åt. Den ska också 
sätta upp regler för hur saker och ting ska gå till samt överse processens gång och bestämma när 
man ska gå vidare. I slutet ska personen med blå hatt summera och komma fram med en 
handlingsplan för hur man ska fortskrida (Management Centre, 2015). Anledningen till att jag tar 
upp De Bonos sex tänkande hattar är på grund av att det är ett bra sätt att främja kreativt tänkande 
och ett bra sätt att sätta saker i nya perspektiv vilket kan vara till hjälp när man arbetar med 
konflikthantering.                                                                                     
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2.10 Summering 
I den teoretiska referensramen har jag tagit upp teorier som jag kopplar till mitt syfte och 
frågeställning. Vidare i min undersökning kommer jag att referera tillbaka till de teorier jag tagit 
upp här i min analys. Jag kommer då att jämföra mina respondenters svar med tidigare forskning 
och sedan förhoppningsvis komma fram till ett resultat. 
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Kap 3 
Metod 

I det här kapitlet förklaras hur jag gått tillväga vid genomförandet av undersökningen. Jag kommer 
att berätta och redogöra för den metodform jag valt och varför detta är den bästa metoden. Vidare 
kommer det även redogöras för vilka respondenter jag valde ut för undersökningen och varför dessa 
blev utvalda.  Efter detta följer en redogörelse för hur jag arbetat fram min intervjuguide och på 
vilket sätt den har hjälpt mig i undersökningen. Därefter kommer en redogörelse för hur jag 
bearbetat den data som framkommit genom mina intervjuer och hur jag fick fram ett resultat och 
senare även en analys av detta. I slutet kommer det tas upp vilka etiska krav som finns och hur jag 
följt upp dem. Sist men inte minst kommer jag diskutera validiteten och reliabiliteten i min 
undersökning.    

3.1 Tillvägagångssätt och metodval 
Jag valde att använda mig av den kvalitativa metodformen intervjuer. Med tanke på mitt syfte som 
var att få en djupare förståelse för hur ledningen hanterar konflikter ansåg jag att bästa 
tillvägagångssättet för att få denna information var genom kvalitativa intervjuer. Jag diskuterade 
med min kontaktperson på Landvetter angående vilken metod som skulle passa bäst till min 
undersökning och han höll med om att en kvalitativ undersökning skulle vara mest relevant. Genom 
att göra intervjuer skulle jag få den djupaste förståelsen för deras arbete och även ha chansen att 
ställa följdfrågor när tillfälle gavs. En annan fördel med att genomföra intervjuer var att jag kunde 
läsa av kroppsspråk och förklara eventuella otydligheter. På detta sätt kunde jag minska 
missförstånd som eventuellt skulle kunna uppstå om jag genomfört en enkätundersökning. En annan 
fördel med att genomföra intervjuer var att intervjuguiden kunde förbättras och utvecklas efter varje 
intervju. Jag hade exempelvis en fråga som löd ”vad arbetar du med och vad är din befattning?”. 
Det framkom att detta i själva verket var en onödig och felformulerad fråga eftersom att jag alltid i 
förväg visste vad mina respondenter arbetade med och vad deras befattning var. Det som jag i själva 
verket var intresserad av var deras arbetsbeskrivning och vilka specifika uppdrag de hade. Denna 
fråga ändrade jag redan efter min första intervju då både jag och respondenten tyckte det var en lite 
konstig fråga eftersom jag redan hade information och vetskap om vilket arbete och vilken 
befattning de hade. Det var även så att jag fick lägga till en fråga i min intervjuguide efter min 
första intervju. Frågan jag lade till var om de någonsin använde sig av en tredje part för att lösa 
konflikter?  Jag lade till denna fråga då detta kom på tal redan under min första intervju. 

Trost (2005) säger att intervjuer i de flesta fall ger ett mer omfattande material som forskaren kan 
dra fördel av. Med ett omfattande insamlat material kan man hitta många nya intressanta vinklar. 
Kroppsrörelser, ansiktsuttryck och i vilken ton samtalet förs är samtliga faktorer man går miste om 
ifall man istället hade genomfört en enkätundersökning (Trost, 2005, s7). Som hjälp till att utforma 
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min intervjuguide hade jag relevant litteratur som inspirerade mig genom att jag undersökte tidigare 
teorier som väckte min nyfikenhet och som jag ville undersöka närmare. Det är även viktigt att 
kunna luta sig tillbaka på litteratur och tidigare teorier för att kunna koppla detta till den data jag 
fick fram genom intervjuerna. Genom tidigare teorier och data jag själv fått fram kan jag också se 
om empirin och teorierna överensstämmer. Jag har använt mig av ett deduktivt tillvägagångssätt 
som enligt Patel & Davidsson (2003, s25) är en teori eller teorier där man dra slutsatser om enskilda 
fall. Genom att använda mig av deduktion kunde jag skapa mig en bra bild över ämnet 
konflikthantering och utforma min intervjuguide därefter. 

Det negativa med att ha en bra bild över ämnet och ha mycket kunskap om det på förhand är att 
man skapar sig en egen förförståelse. Detta är någonting jag blivit uppmärksam på under mina 
intervjuer. Det är också något som tyvärr oundvikligen präglat delar av mitt arbete då det är svårt att 
helt utestänga. Förförståelse innefattar åsikter och uppfattningar vi har om någonting på förhand 
(Dalen, 2015, s17). Samtidigt som man kan se förförståelsen som ett problem finns det andra 
perspektiv inom forskningen som man istället kan se det som en tillgång. Hermeneutiken är ett 
exempel på detta där förförståelsen ses som en tillgång snarare än ett problem (Patel & Davidsson, 
2003, s28-30). Enligt mig har förförståelsen varit en tillgång när jag kodat och tolkat mina 
intervjuer. Jag menar att med hjälp av min förförståelse har jag enklare kunnat hitta gemensamma 
nämnare. 

3.2 Motivering för val av metod 
Jag ansåg att bästa sättet att besvara min frågeställning skulle vara att använda mig av en kvalitativ 
metod, i mitt fall blev det kvalitativa intervjuer. Det som kännetecknar kvalitativa intervjuer är att 
de i princip alltid har en låg grad av standardisering. Detta innebär att det inte finns några fasta 
svarsalternativ och att intervjuaren lämnar stort utrymme för respondenten att formulera sig fritt. 
Det finns olika sätt att genomföra kvalitativa intervjuer, i mitt fall valde jag att ställa frågorna i en 
bestämd ordning men man kan också ställa frågor mer ostrukturerat (Patel och Davidsson, 2003, 
s78). Om jag istället hade varit intresserad av hur vanligt konflikter på arbetsplatser var eller i hur 
hög grad man ansåg att det var ett problem så hade istället en kvantitativ metod varit en bättre 
metod att använda. Vid undersökningar där man är ute efter en generell bild snarare än en fördjupad 
bild är exempelvis enkäter ett bättre alternativ. I kvalitativa undersökningar fokuserar man på 
upplevelsedimensionen och inte enbart på en beskrivning om förhållandet angående någonting 
(Dalen, 2015, s15-16) Eftersom att jag var intresserad av att få en fördjupad bild för hur 
företagsledningen vid Swedavia arbetar med konflikter och hur man hanterar dessa så ansåg jag att 
en kvalitativ metod passade bättre. För att få en så djup bild som möjligt ansåg jag att intervjuer öga 
mot öga med personerna skulle passa bäst. Vid undersökningar där man har som mål att förstå sig 
på människor lämpar sig en kvalitativ metod bättre (Trost, 2005), i mitt fall handlade det om 
förståelsen för ledningen på Swedavia. En av de stora fördelarna med att genomföra intervjuer är att 
jag inte enbart fångar vad respondenterna säger utan även hur de väljer att uttrycka sig och vilken 
typ av kroppsspråk de använder. En annan kvalitativ metod som möjligtvis skulle fungera är 
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observationer. Jag valde dock att inte använda mig av detta eftersom att det är mer tidskrävande 
samt att konflikter är ett känsligt ämne. Observationer hade på så sätt varit ett olämpligt val. Jag är 
tämligen säker på att valet av intervjuer är den metod som lämpar sig bäst för mitt syfte. När jag 
genomfört intervjuerna har respondenterna fått chans att ge sin egen syn på konflikter och 
konflikthantering samtidigt som de inte behövt använda sig av namn i konflikter de tagit upp 
eftersom jag endast varit intresserad av hur hanteringen av konflikter ser ut. Nackdelen med en 
intervju jämfört med en enkät skulle kunna vara att man inte får reda på hela sanningen i en 
intervju, respondenten kanske känner sig obekväm i att man inte känner sig helt anonym. Trots att 
jag var tydlig med att endast jag visste vilka respondenterna var är känslan ändå att man är mer 
anonym i en enkätundersökning. 

3.3 Urval 
Jag valde inför mitt arbete att skriva om konflikthanteringen ur ett ledningsperspektiv på Swedavia i 
Göteborg. Med tanke på detta var det viktigt att välja ut respondenter som på ett eller annat sätt 
hade ett ledaransvar inom företaget. Jag har intervjuat sju stycken personer på Swedavia som 
arbetar som ledare och som ofta får ta hand om konflikter. Vid valet av respondenter har jag valt 
personer med ledaransvar på olika nivåer inom företaget. Med tanke på att det på förhand fanns 
bestämda krav och variabler att utgå ifrån i undersökningen kan man säga att jag har gjort ett 
strategiskt urval (Trost, 2005). De variabler jag främst utgick ifrån var att respondenterna skulle ha 
någon typ av ledaransvar och att personen på regelbunden basis hanterade konflikter. När jag valde 
ut respondenterna var det önskvärt att  få varierade svar. Därför valde jag att intervjua både kvinnor 
och män, av de sju respondenterna som intervjuats var två kvinnor och fem män. Jag ville även ha 
personer med olika lång erfarenhet för att därmed få än mer variation. Den respondent med längst 
erfarenhet i min undersökning hade arbetat i arton år med konflikthantering medan andra i 
undersökningen endast arbetat ett par år med konflikter. 

Det är viktigt att tänka på att antalet respondenter i en kvalitativ undersökning inte är för stor. Om 
man istället är ute efter en stor mängd respondenter skulle det passa bättre med en kvantitativa 
enkätundersökning. Anledningen till att man inte kan välja ut ett stort antal personer i en 
intervjuundersökning är att bearbetning och genomförande är relativt tidskrävande. Samtidigt är det 
viktigt att materialet man samlat in är relevant och håller en bra kvalité som ger utrymme för analys 
och tolkning (Dalen, 2015, s58). När jag presenterar respondenterna har jag valt att inte nämna 
några namn med tanke på konfidentialitetskravet som måste tas i beaktning. Citaten som används 
kommer att vara från en av mina respondenter men jag kommer inte gå in mer på vem som sagt vad. 
I min frågeställning är jag endast intresserad av hur personer med ledaransvar hanterar konflikter. 
Jag har därför inte fokuserat på vare sig kön eller ålder. Trots att dessa är relevanta variabler vid 
valet av respondenter för att kunna få så varierade svar som möjligt är det inte något som kommer 
läggas vikt vid i analysen. 
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3.4 Intervjuguide 
Intervjuguiden är ett viktigt verktyg när man ska genomföra kvalitativa intervjuer. I samtliga 
undersökningar där man tänker använda sig av intervju som metod finns det behov för att utforma 
en intervjuguide. Innan man utformar en intervjuguide är det viktigt att man är påläst på det ämne 
man undersöker (Trost, 2005). Guiden innehåller centrala frågor och teman som tillsammans ska 
täcka de viktigaste områdena av undersökningen. När man utformar en intervjuguide handlar det 
mycket om att omsätta undersökningens problemformulering eller frågeställning till teman och 
underliggande frågor. Jag hade på förhand formulerat frågor som jag själv ansåg vara relevanta för 
att besvara frågeställningen. Vid utformandet av en intervjuguide kan det vara lämpligt att använda 
sig av ”områdesprincipen”. Det innebär att man inleder intervjun med frågor som får respondenten 
att känna sig bekväm. Allteftersom intervjun fortskrider går man sedan över till de lite mer centrala 
frågorna där det också är viktigt att ställa följdfrågor när respondenten öppnar upp för detta (Dalen, 
2015, s35). I min egen intervjuguide inledde jag med bakgrundsfrågor där svaren inte behövde vara 
särskilt välutvecklade och där man kunde ge lite enklare svar. Det var exempelvis ”vad arbetar du 
med?” och ”vilken utbildning har du?”. Det är vanligt att man inleder en intervju med neutrala 
frågor. Det vanligaste är att man börjar med bakgrundsvariabler som kan vara intressant för studien. 
Man brukar vanligtvis också avsluta intervjuerna på ett neutralt sätt. Efter att ha fått reda på 
respondentens bakgrund gick jag sedan över till frågor angående konflikthantering. Mellan början 
och slutet på intervjun ska man ha de frågor som är relevanta för frågeställningen (Patel och 
Davidsson, 2003, s73). Det som främst varit bra med intervjuguiden är att jag fått hjälp att hålla mig 
till ämnet. Om det var så att man ”svävade” iväg mot andra saker kunde man snabbt gå tillbaka till 
relevanta frågor med hjälp av intervjuguiden. Jag har använt samma intervjuguide vid samtliga av 
mina intervjuer. 

3.5 Hur jag genomförde intervjuerna 
Eftersom att jag sedan ett par år tillbaka redan är anställd av Swedavia var det inga som helst 
problem att få kontakt med de personer jag haft för avsikt att intervjua. Av de personer jag tagit 
kontakt med var det inte någon som avböjt att ta sig tid att bli intervjuad och delta i min 
undersökning vilket jag är oerhört tacksam och glad för. En första kontakt med respondenter kan 
med fördel tas via telefon, mail eller personligen. När man tar kontakt ska man presentera sig och 
berätta en kortfattad beskrivning av vad man har för avsikt att undersöka (Trost, 2005). Några av de 
personer jag avsåg att intervjua tog jag kontakt med flera månader i förväg. Att vara ute i så god tid 
kan tyckas vara lite överdrivet men jag tyckte det var viktigt att förbereda sig och komma igång i ett 
så tidigt stadium som möjligt för att slippa stress. När jag kontaktade respondenterna skedde detta 
via mail eller personligen. Det jag gjorde var då att presentera mig själv, berätta lite om min 
utbildning, vad jag skulle undersöka, vad mitt syfte var och ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. 
Efter att vi diskuterat detta kom vi överens om ett datum och tid för intervjun. För att inte 
respondenterna skulle känna någon form av tidspress var jag ute i god tid och frågade vilken tid de 
hade möjlighet att ställa upp. Jag var också medveten om att detta ökade chansen för att de skulle 
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vara villiga att ställa upp. Vid tillfället för intervjun utgick jag vid samtliga tillfällen från min 
intervjuguide. Med tanke på att jag anpassat och byggt vidare på deras svar med följdfrågor har inte 
samtliga intervjuer sett exakt likadana ut. Jag såg till att mina frågor skulle vara öppna i så hög grad 
som möjligt för att då kunna få fram personliga svar från samtliga av mina respondenter. Trots att 
inte alla intervjuer varit exakt likadana har ändå min undersökning varit strukturerad i och med att 
jag utgått från en tydlig halvstrukturerad intervjuguide som behandlar ämnet konflikthantering. 
Intervjuguiden är halvstrukturerad i och med att det inte finns fasta svarsalternativ. Det är viktigt att 
inte ställa några ledande frågor eftersom att respondenterna då hade kunnat få en känsla för vilket 
svar jag som förväntas av mig som intervjuare (Trost, 2005). När jag genomförde intervjuerna var 
jag också noga med att visa förståelse för respondentens svar, detta är viktigt för att de inte ska inta 
en försvarsposition (Patel och Davidsson, 2003). 

För att respondenterna skulle känna sig så avslappnade och trygga som möjligt lät jag dem själva 
välja var intervjun skulle äga rum. Samtliga respondenter föreslog att vi skulle ta det i eller i 
anslutning till deras kontor vilket jag tyckte lät bra. På detta sätt behövde vi inte bli störda av andra 
kollegor under intervjun samt att de kunde känna sig avslappnade. Jag genomförde total sju 
intervjuer och längden på dessa varade från 30 minuter till 55 minuter. Jag anser att jag fått ut 
tillräckligt med information från dessa intervjuer. Jag valde att spela in samtliga intervjuer på min 
telefon för att sedan transkribera dessa i efterhand. Jag var noga med att informera och få samtycke 
från respondenterna för att få spela in. Valet att spela in intervjuerna grundade jag främst på att jag 
skulle kunna gå tillbaka i efterhand och lyssna på deras svar och tonläge. Vid genomförandet av 
intervjuerna är det en bra idé att använda sig av någon slags teknisk utrustning för inspelning av 
intervjun. Detta eftersom det är är bra att få med sig respondenternas egna ord som sedan kan 
citeras. Det är viktigt att man som intervjuare behärskar inspelningsutrustningen så att stämningen 
under intervjun blir så avslappnad som möjligt (Dalen, 2015, s37). Det positiva med att spela in en 
intervju är att intervjuaren slipper tänka på att anteckna och kan istället koncentrera sig på 
respondenten och frågorna. Det negativa med att spela in är att det tar tid att lyssna igenom 
intervjuerna samtidigt som saker som kroppsspråk och gester kan missas (Trost, 2005). Med tanke 
på detta tänker jag att det kanske hade varit bättre att vara två personer vid intervjuerna då den ena 
hade kunnat koncentrera sig på att tolka gester och kroppsspråk medan den andre ställt frågorna. Jag 
har ändå noterat kroppsspråk och gester i så stor utsträckning jag kunnat.  

Innan jag startade intervjuerna var jag noga med att förklara att den enda som skulle höra 
inspelningen var jag själv och att jag endast skulle använda det i syfte av min undersökning. Jag 
berättade även att jag inte skulle använda namn i min uppsats så att de då skulle känna sig trygga i 
att vara anonyma. Jag var noga med att behandla all information konfidentiellt. När man talar om 
konfidentialitet menar man att det som tas upp under intervjun stannar mellan mig och respondenten 
och att ingen annan får information om vem som har intervjuats och vem som sagt vad. Total 
anonymitet kan dock inte försäkras eftersom att jag själv som intervjuare vet vem jag har intervjuat 
(Trost, 2005). Dock så kommer mina respondenter att vara anonyma för de som läser min uppsats. 
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3.6 Databearbetning 
Efter att intervjuerna är genomförda är det dags att inleda arbetet med bearbetning och analys av 
den data som framkommit under intervjuerna. När intervjuerna är gjorda har man samlat på sig flera 
typer av data. Först och främst har man ljudfilerna och utskrifterna. Det är detta som kommer att 
utgöra huvuddelen av materialet. I andra hand tar man upp noteringar om de yttre förhållandena 
samt lite om respondenternas bakgrund. Härefter tillkommer anteckningar om beteende 
respondenterna visar upp under intervjun, detta kan exempelvis vara kroppsspråk eller tonfall.  

Utifrån detta kan man dela upp datakällorna i tre olika grupper, verbala utsagor, icke verbal 
kommunikation och kontext-miljö (Dalen, 2015, s69-70). Jag har vid ett flertal tillfällen lyssnat på 
intervjuerna flera gånger för att kunna upptäcka om jag möjligtvis missat eller feltolkat någonting. 
När man analyserar kvalitativa intervjuer finns det inte någon förutbestämd metod när man 
bearbetar och analyserar data (Trost, 2005). Det första jag gjorde efter att intervjuerna var 
genomförda var att så fort som möjligt sätta mig ner och transkribera dessa. Efter att jag 
transkriberat intervjuerna läste jag noggrant igenom dem samtidigt som jag strök under ord jag 
tyckte verkade viktiga att betona.  

Analysen av mitt material har varit inspirerat av Corbin & Strauss (1990) grounded theory. När jag 
genomfört samtliga av intervjuerna och transkriberat dessa började arbetet med att jämföra 
respondenternas svar med varandra för att hitta likheter och skillnader. Detta kan liknas vid att leta 
efter concepts som betonas inom grounded theory där man försöker hitta likheter mellan concepts 
och kategorier. Efter att jag genomfört transkriberingen försökte jag koppla mina respondenters svar 
med de teorier jag tagit upp i den teoretiska referensramen. Vid tolkningen av intervjuerna har jag 
varit kreativ för att på så sätt försöka få ut så mycket relevant information som jag kunnat. Vid 
tolkning av intervjuer är det både nödvändigt och en tillgång att vara kreativ. Samtidigt är det 
viktigt att man är försiktig vid tolkningen av materialet så att respondenternas svar ej blir feltolkat 
(Trost, 2005). Utöver de verbala utsagorna som jag haft möjlighet att lyssna på ett flertal gånger har 
jag också antecknat viktiga punkter vad gäller den ”icke verbala kommunikationen” (kroppsspråk) 
och ”kontext/miljö” och hur detta möjligtvis hade kunnat påverka intervjuerna (Dalen, 2015) 

3. 7 Etiska reflektioner 
Vid genomförandet av en undersökning finns det en del etiska aspekter som måste tas i beaktning. 
Främst är det fyra stycken huvudregler som gäller, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är mycket viktigt att man tar dessa regler i 
beaktning i samband med att man genomför en undersökning. Jag kommer nu presentera och gå in 
lite djupare på var och en av dessa krav och beskriva hur jag hanterat dem.  
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1, Informationskravet 

Enligt Vetenskapsrådet kallas den första huvudregeln kallas informationkravet. I kort kan man säga 
att det handlar om att informera respondenterna om syftet med undersökningen. “Forskaren skall 
informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings- uppgiftens syfte”. Det är också 
viktigt att man är tydlig om att medverkan är frivilligt samt att det som sägs under intervjun endast 
kommer att användas i syfte undersökningen. När jag själv tog kontakt med mina respondenter 
skedde detta antingen via mail eller via personlig kontakt. Eftersom jag själv är anställd av företaget 
var det enkelt att få tag i kontaktuppgifter till samtliga personer jag var intresserad av att intervjua. 
Vid förfrågan om de var villiga att ställa upp var jag noga med att berätta vad jag skulle göra, varför 
jag skulle göra det och hur jag skulle gå tillväga. Det är viktigt att ge ut denna information för att 
inge en trygghet hos respondenterna (Vetenskaprådet, s7).

2, Samtyckeskravet 

Den andra huvudregeln kallas samtyckeskravet. I kort kan man säga att man alltid måste få en 
bekräftelse från respondenten att det är okej att denne medverkar i undersökningen. “Deltagare i en 
undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” (Vetenskapsrådet s.9). För att 
tillgodose denna regel var jag tydlig mot mina respondenter om att deras medverkan var frivillig. 
Eftersom att konflikthantering dessutom kan tänkas vara ett känsligt ämne förklarade jag att jag inte 
var ute efter några namn i en konflikt, det var endast hanteringen som var det intressanta för mig.

3, Konfidentialitetskravet 

Den tredje huvudregeln kallas konfidentialitetskravet. I kort kan man säga att detta handlar om att 
man ska ta tillvara på respondentens anonymitet. “Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet s.12). Jag har varit tydlig mot  
respondenterna att jag inte kommer att sprida vidare personlig information om dem. Under 
intervjuerna har jag spelat in dem på min telefon för att sedan transkribera dem. Jag kommer inte att 
benämna mina respondenter på något sätt under min analys. Det jag kommer säga är att jag 
intervjuat ledare och chefer på olika nivåer inom Swedavia i Göteborg. Vid citering i min resultatdel 
kommer jag endast berätta att en av mina repondenter sagt detta. Eftersom Swedavia är ett stort 
företag med många anställda är det också omöjligt att räkna ut vem som sagt vad.

4, Nyttjandekravet 

Den fjärde och sista huvudregeln kallas nyttjandekravet. I korthet kan man säga att det handlar om 
att endast nyttja informationen till den enskilda undersökningen. “Uppgifter insamlade om enskilda 
personer får endast användas för forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet s.14). Jag förklarade för 
mina respondenter att jag endast skulle använda materialet jag fick från dem till min egen 
undersökning för att sedan förstöra det när jag fått fram mitt resultat.
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3.8 Validitet och Reliabilitet 
När man talar om reliabilitet menar man hur tillförlitlig en undersökning är, att det som undersökts 
har gjorts på rätt sätt. Främst kopplar man ihop reliabilitet med kvantitativa undersökningar. För att 
stärka reliabiliteten och tillförlitligheten i min undersökning har jag använt mig av en strukturerad 
intervjuguide samt att jag också varit noga med att notera tonläge och kroppsråk i samband med 
respondenternas svar. Eftersom att jag spelade in mina intervjuer behövde jag inte koncentrera mig 
på att skriva ner vad respondenterna sade. Istället antecknade jag svaren vid ett senare tillfälle. För 
att få en hög reliabilitet är det också viktigt att man ställer frågorna på ett liknande sätt samt att 
miljön man intervjuar i är ungefär den samma. I samtliga av mina intervjuer intervjuade jag mina 
respondenter i deras egna kontor vilket jag gjorde för att de skulle känna sig så avslappnade som 
möjligt. När man inte har verktyg eller andra metoder att mäta reliabilitet på ett bra sätt får man 
göra det på ett annat sätt. Tillförlitligheten i undersökningen är till stor del grundad på intervjuarens 
och observatörens förmåga att bedöma och tolka svaren  (Patel & Davidsson, 2003, s101). I det här 
fallet är både intervjuaren och observatören samma person, nämligen jag själv.  

Ett begrepp som kopplas ihop starkare med kvalitativa undersökningar är validitet. Begreppet 
validitet innebär att man undersöker det man har som mål att undersöka. Det jag hade som mål att 
undersöka var konflikthantering ur ett ledningsperspektiv. För att uppnå en hög validitet måste man 
först göra en definition av ”konflikthantering ur ett ledningsperspektiv”. När man har definierat vad 
det är kan man konstruera ett verktyg som gör det möjligt att mäta just detta (Patel & Davidsson, 
2003, s99). Verktyget i mitt fall var intervjuguiden där jag utgick från litteratur och teorier för att 
kunna ställa relevanta frågor. För att öka validiteten i undersökningen är det också viktigt att man 
klargör sin anknytning till det som studeras (Dalen, 2015, s117). Min anknytning var att jag läst om 
ämnet och därefter format en viss förförståelse för hur man handskas med konflikter.  

För att vara en trovärdig undersökning måste det påvisas att den data man samlat in gjorts på ett 
relevant och korrekt sätt samt att man ska kunna koppla den insamlade datan till frågeställning och 
syfte. Frågorna jag ställt till respondenterna har samtliga varit relevanta för att besvara min 
frågeställning. De enda frågorna som kan tyckas vara irrelevanta vid en första anblick är 
bakgrundsfrågorna som jag ställer i inledningen av intervjun. Tanken med dessa var att 
respondenten skulle kunna svara på frågor utan att tänka efter och därmed få respondenten att 
slappna av i högre grad. På grund av detta har jag inte tagit med de inledande frågorna 
överhuvudtaget i min analys. Innan jag inledde min undersökning genomförde jag två stycken 
provintervjuer. Jag tyckte att intervjuerna gick bra och valde därför att ha kvar min intervjuguide 
som den såg ut. När jag väl inledde min undersökning så framkom det dock att min första fråga i 
guiden ”vad är ditt jobb och vilken befattning har du?” kunde anses orelevant eftersom jag redan 
kände till vad respondenterna arbetade med. Jag ändrade vinklingen på frågan något men lade ingen 
tyngd på det eftersom jag visste att jag inte skulle lägga någon vikt vid dessa frågor i min analys. 
Inför min undersökning var jag noga med att beakta samtliga av de etiska forskningsprinciperna 
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vilket leder till ökad trovärdighet i min undersökning. Att jag redogjort för hur hela min process 
under undersökningen gått till var ett medvetet val. Jag gjorde detta för att läsaren i så stor 
utsträckning som möjligt ska kunna avgöra själv hur trovärdig undersökningen är. Under 
intervjuerna har jag varit noga med att ställa följdfrågor till respondenterna. Samtidigt som jag gjort 
detta har jag också varit medveten om att inte ställa överdrivet många följdfrågor eftersom att jag då 
möjligtvis skulle kunna ”smitta” respondenterna med min förförståelse. De följdfrågor jag ställt är 
till stor del frågor som bygger vidare på ett resonemang respondenten redan inlett. Att vara objektiv 
är en förutsättning för att undersökningen ska vara trovärdig men att vara helt objektiv är en 
omöjlighet. Det man ska tänka på är att minimera återspeglingar av subjektiva åsikter i så stor 
utsträckning som möjligt mot respondenterna (Trost, 2005). 

3.9 Summering 
Detta kapitel har förklarat vilken metod som valts samt vilket tillvägagångssätt jag valt att 
genomföra undersökningen på. Vidare har jag motiverat varför kvalitativa intervjuer användes som 
metod och varför de respondenter som intervjuats blivit intervjuade. Jag berättar också hur  
intervjuguiden blivit utformad samt hur den varit ett viktigt verktyg i undersökningen och även hur 
intervjuerna genomfördes. Vidare har jag också gått igenom hur den insamlade datan bearbetats, hur 
de etiska kraven som finns applicerats i undersökningen samt i vilken utsträckning min 
undersökning visar validitet och reliabilitet. 
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Kap 4 
Analys och Resultat 

I kapitlet som handlar om analys och resultat kommer jag att koppla ihop den teoretiska 
referensramen och min frågeställning med den data jag samlat in från mina intervjuer. Min 
övergripande frågeställning var ” Hur arbetar ledningen på Swedavia i Göteborg med 
konflikthantering?”. Utöver denna hade jag även fyra andra frågeställningar som kan kopplas till 
denna fråga. Den första hade att göra med synen på konflikter. Den andra frågan handlade om vilka 
typer av konflikter som uppstår och hanteras. Den tredje handlade om hur en chefs ansvar såg ut i 
en konfliktsituation. och det är denna frågeställning jag ska koppla den insamlade datan till. Hela 
analysen kommer att vara baserad på mitt syfte och frågeställningar. Jag kommer att dela in 
analysen och resultat under rubriker för att gör det extra tydligt för läsaren. Till att börja med 
kommer jag ta upp vad mina repsondenter tänker och ser på konflikter, jag kommer vidare ta upp 
olika sorters konflikter som kan uppstå och vad man kan göra för att lösa eller hantera dessa 
konflikter. Jag kommer sedan gå in på vilka metoder man använder för att hantera konflikter och 
vilka metoder man har för att förebygga konflikter. Slutligen kommer jag ta upp vilken roll mina 
respondenter ser att ledningen har i konfliktsituationer. Sist kommer jag att föra en sammanfattande 
diskussion där jag kommer med förslag på utveckling och förbättring som jag relaterar till den 
insamlade datan och den teoretiska referensramen. 

"Alla konflikter går inte att lösa men allting går att hantera på ett mer eller mindre bra sätt”.  
 (Citat från interjvuperson) 

4.1 Tankar och syn på konflikter 
En av de första frågorna jag ställde under mina intervjuer var vad man tänkte på när man hör ordet 
konflikt. Jag fick här lite olika svar från mina respondenter. Missuppfattningar, olikheter och 
upprörda känslor är ord som dykt upp under intervjuerna, att man inte har samma upplevelse eller 
uppfattning av någonting. Morgan (2006) säger att konflikter uppstår när intressen och synsätt 
kolliderar. Det stämmer också bra överens med DeBonos (1986) bild av konflikt då han säger att det 
är en kollision mellan intressen och värderingar. Att två eller flera personer som inte kommer 
överens var en annan syn som kom på tal. Detta kan jag koppla till Lewins syn (1951) som säger att 
det är en kollision mellan olika kraftfält. Vidare i min intervju frågade jag också om   

En av mina respondenter säger att konflikter faktiskt brukar leda till någonting positivt. På grund av 
att detta kom på tal i min första intervju var detta en fråga jag lade till i min intervjuguide. Frågan 
löd ”är konflikter enbart negativa eller kan de leda till något positivt?”. De flesta av mina 
respondenter svarade på ett liknande sätt på denna fråga. Det är inte alltid så att konflikten i sig är 
positiv. Däremot leder resultatet oftast till någonting positivt. Det kan exempelvis vara att man lär 
sig mer om sin egen personlighet, sin arbetsgrupp eller helt enkelt att man har upptäckt en brist i 
organisationen som måste åtgärdas. På så sätt  kan man säga att konflikter främjar utveckling och 
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förståelse vilket man måste anse vara positivt. I min teoridel tog jag upp Ekstams (2000) syn på 
konstruktiva och destruktiva konflikter. Ekstam säger då att en konstruktiv konflikt handlar om att 
man respekterar och lyssnar på varandras åsikter och sedan analyserar varandras ståndpunkter. En 
av mina respondenter säger så här om konflikter.  

En konflikt kan vara jättepositiv. Det skulle kunna bli en ”aha-upplevelse” för 
någon av parterna där man faktiskt lär sig någonting av en konflikt.  
Tidigare innan jag blev teamchef hade jag en konflikt med en av mina kollegor. Jag 
påpekade att sättet denna uppträdde på inte var lämpligt och detta skapade 
spänningar (stora spänningar) emellan oss. I efterhand har faktiskt denna personen 
kommit och sagt tack för att jag påpekade det. Detta är ett bra exempel på att en 
konflikt kan vara positiv.  

När jag intervjuat mina respondenter är det tydligt att de mestadels haft erfarenheter av konstruktiva 
konflikter då många av dem har en syn på konflikter som någonting positivt. För att uppnå en 
konstruktiv konflikt finns det tre steg man ska följa (Ekstam, 2000). Till att börja med ska man 
undersöka det underliggande problemet, sedan undersöker man lösningsalternativen och till sist 
kommer man fram med en lösning. En av anledningarna till att konstruktiva konflikter verkar vara 
vanligare förekommande än destruktiva konflikter är att arbetsklimatet på arbetsplasten verkar vara 
mycket öppet. En av mina frågor i intervjuguiden löd ”hur är arbetsklimatet på arbetsplatsen?”. Det 
framkom att arbetsklimatet på arbetsplasten är mycket öppet och att de flesta av mina respondenter 
anser att det existerar ett understödjande klimat. Enligt Ekstam (2000) är det vanligare att 
konstruktiva konflikter förekommer i grupper där man har ett öppet och understödjande klimat. En 
av mina respondenter säger så här angående hur denne ser på konflikter. 

 En konflikt handlar om att två eller flera parter låst sig fast i ett dödläge. En 
händelse som har skapat meningsskiljaktigheter har gjort att det bildats någon sorts 
kris. Att konflikter uppstår är inget konstigt, alla individer och grupper går i cykler. 
Allting kan inte alltid vara bra utan någonstans måste det uppstå en kris eller konflikt 
för att man ska kunna komma vidare i utvecklingen. Jag tror att konflikter i grund 
och botten är bra eftersom att det är naturligt. Om det inte uppstår konflikter betyder 
detta att aggressionen istället byggs upp inombords som tar mycket energi. Ibland 
måste luften rensas. Om företaget hanterar konflikter så brukar det gå bra. Om de 
däremot inte hanterar dem kan detta leda till sjukskrivningar och byte av jobb och 
produktionen blir sämre. Detta drabbar såklart företaget ekonomiskt negativt. Man 
ska inte vara rädd för att det sker konflikter och man ska inte vara rädd för att 
hantera dem heller.  

 Det som framkommer här är att min respondent säger att konflikter är naturligt och vanligt 
förekommande. Detta stämmer överens med vad Tuckman och Jensens teori (1977)  säger att 
konflikter är en naturlig del i en grupprocess och att det oftast leder till positiva resultat. Jag kopplar 
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det även till Malténs (1998) naturliga syn som också säger att konflikter är en naturlig företeelse 
och något som alltid kommer att förekomma. Den naturliga synen säger att konflikter är något vi 
måste lära oss att leva med. Respondenten säger att det måste uppstå en kris för att kunna utvecklas. 
Enligt Malténs (1998) vitaliserande syn ses konflikter som en positiv företeelse som gynnar 
eftertanke och självkritik, det krävs spänning och dynamik för att få till utveckling både ur ett 
organisatoriskt men också på ett personligt plan. Även Mullins (2005) var inne på samma spår där 
det pluralistiska perspektivet säger att konflikter är en inbyggd naturlig del i organisationer medan 
det radikala perspektivet säger att konflikter i många fall leder till positiva resultat.  

En annan fråga jag hade var hur en konflikt kan påverka företaget ur ett stort och litet perspektiv. 
Samtliga av mina respondenter var överens om att konflikter kunde påverka företaget på många 
olika sätt. Att konflikter kan ha ekonomiska konsekvenser för företaget är de alla överens om. En av 
mina respondneter sade så här. ”Konflikter sprider negativitet i arbetsgruppen. Mycket rykten som 
florerar och medarbetarna i gruppen väljer sida i konflikten. Det kan leda till säkerhetsbrister och 
ekonomiska förluster". 

När det gäller den negativa påverkan på företaget är det i första hand destruktiva konflikter 
respondenterna talar om. En destruktiv konflikt handlar om att man lägger sakfrågorna åt sidan och 
istället börjar ägna sig åt personangrepp, detta leder ofta också till en maktkamp (Ekstam, 2000; 
Maltén, 1998). Dessa konflikter kan enligt Ekstam leda till att man fokuserar på konflikten istället 
för på arbetet man ska utföra. När jag genomfört mina intervjuer är detta en syn som bekräftats. Av 
det jag fått höra från mina respondenter är dessa destruktiva konflikter en ganska sällsynt företeelse. 
Anledningen till detta verkar vara att de med ledaransvar på företaget har en tendens att snabbt ta 
tag i hanteringen av en konflikt. En av respondenterna säger så här angående påverkan på företaget.   

Det kan påverka mycket. Därför ska man arbeta med det kontinuerligt och inte sopa 
det under mattan. Konflikter påverkar samarbetsförmågan och därmed 
produktiviteten, stämningen sprids och företagets namn kan i värsta fall svärtas ner. 
När jag hör talas om att det försiggår en konflikt på min avdelning lägger jag allting 
annat åt sidan och fokuserar på att lösa konflikten så fort som möjligt. Det är viktigt 
att hantera så snabbt som möjligt för att inte förvärra situationen. 

En annan av mina frågor handlade om ifall mina respondenter ansåg att de hanterade konflikter på 
ett aktivt eller passivt sätt. På denna fråga svarade samtliga utom en att de hanterade konflikter på 
ett aktivt sätt. Detta har i sin tur lett till att destruktiva konflikter sällan förekommer. Av de som 
svarade att de aktivt hanterade konflikter svarade också samtliga att det var mycket viktigt att 
hantera konflikten så fort som möjligt innan den växte sig större. Den respondenten som svarade att 
denne hanterade konflikten på ett passivt sätt blev jag nyfiken på hur det kom sig att det var så och 
hur synen på konflikter såg ut jämfört med de andra respondenterna. Respondenten sade detta 
angående vilket sätt denne väljer att hantera konflikter. ”Jag är nog ganska passiv till att börja med. 
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Jag har ofta svårt att dyka in i situationer och veta vad jag ska säga. Ibland är det dock bättre att 
vara passiv och invänta vad som händer”. 

När detta kom på tal undrade jag om det kunde vara så att det kunde finnas fördelar med att vänta ut 
konflikter och se hur de utvecklade sig. Det min respondent svarade på detta var att det ibland 
kunde vara bra att vänta ut och se om det faktiskt var så att man som chef var tvungen att gå in i 
situationen eller om medarbetarna kunde lösa situationen på egen hand. När man hanterar konflikter 
handlar mycket om att ha fingertoppskänsla och att kunna känna av när man ska gå in i en situation 
eller när man kanske ska avvakta. Detta kan jag koppla till Malténs (1998) och Ekstams (2000) teori 
om den undvikande stilen. I de flesta fall är detta ett relativt dåligt sätt att hantera en konflikt på. 
Det min respondent är inne på är att det dock kan vara bra att vara passiv till en början för att sedan 
gå in om situationen förvärras. Detta kan kopplas till Doucet et als (2009) teori om laissez-faire 
ledarskap vilket innebär att man ger medarbetarna ganska fria tyglar att lösa saker själva. 

4.2 Konflikter som uppstår och hanteras  
I min intervjuguide hade jag en fråga som löd ”vilken är den vanligaste typen av konflikt på 
arbetsplasten enligt dig?” och en annan där jag frågade vilka faktorer som vanligtvis låg bakom 
konflikter. Eftersom att samtliga av mina respondenter arbetar på en stor arbetsplast uppstår det 
många olika sorters konflikter. Det vanligaste svaret jag fick var att den vanligaste typen av konflikt 
här var känslomässiga och personlighetsrelaterat samt att man stör sig på varandras arbetssätt. Men 
det kom också på tal andra typer av konflikter som exempelvis rörde organisationens mål och 
värderingar vilket kan anses vara en typ av apersonell konflikt samt konflikter som uppkommer på 
grund av stress vilket är en så kallad intrapersonell konflikt. 

Den utan tvekan vanligaste konflikten mina respondenter kommit i kontakt med är interpersonella 
konflikter. Interpersonella konflikter är konflikter mellan olika individer eller grupper. Den 
utlösande faktorn i dessa konflikter brukar vara personkemi (Maltén, 1998). Detta är något som 
mina respondenter bekräftar då samtliga nämner att de vanligaste konflikterna är 
personlighetsrelaterade. De interpersonella konflikterna brukar enligt Maltén (1998) delas upp i 
kognitiva och relationsbaserade konflikter. Det som framkommer under mina intervjuer är att dessa 
två konflikter är ungefär lika vanliga. En kognitiv konflikt kan vara att man har olika uppfattningar 
över hur en arbetsuppgift ska lösas medan en relationsbaserad konflikt baserar sig på att man inte 
kommer överens på ett personligt plan. Detta är en mycket vanlig faktor till hur en konflikt 
uppkommer. En av mina respondenter nämner att många på flygplatsen arbetar skift och att detta 
kan leda till sömnbrist. Sover man dåligt blir man också mer lättirriterad. Detta i samband med att 
flygplasten kan vara en mycket stressig plats att vara på vid vissa tidpunkter kan leda till att man 
hamnar i konflikter som kanske egentligen är helt onödiga. Det kan alltså vara så att en apersonell 
konflikt kan utvecklas till en interpersonell konflikt. Det har också uppstått konflikter  där 
organisationens mål och värderingar varit grund till konflikt vilket då är en apersonell konflikt 
(Maltén, 1998). Hur dessa olika konflikter hanteras kommer jag gå in mer på senare i uppsatsen. En 
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sak som flera av mina respondenter tar upp är att kommunikationen är mycket viktigt. Den 
vanligaste situationen som tas upp är två medarbetare som på något sätt inte kommer överens och 
detta är en typisk interpersonell konflikt. En annan situation som togs upp handlade om en 
medarbetare som hade problem med att hantera stress detta kan tolkas som en intrapersonell 
konflikt vilket är en konflikt som existerar inombords. Konflikter där schemaläggning och 
ledningssynpunkter är huvudorsaken kan tolkas som apersonella konflikter vilket är konflikter som 
är grundade i organisatoriska mål (Maltén, 1998). Samtliga av mina respondenter berättar att 
kommunikationen är viktigaste verktyget för att lösa samtliga av dessa konflikter.  

Vid interpersonella konflikter ser tillvägagångssättet ut på så sätt att chefen först samtalar med den 
ene inblandade parten för att sedan prata med den andra. Efter detta sitter man ner tillsammans och 
går igenom situationen. Det viktigaste i dessa situationer är att båda parter får berätta sin syn på 
situationen. I situationer med den stressade personen vilket kan ses som en intrapersonell konflikt 
gjorde man också så att man pratade ut om situationen. I de apersonella  konflikterna vilket är 
konflikter som baseras på organisatoriska mål visar det sig också att det viktigaste är att sätta sig ner 
och prata ut om situationen. Jag kan koppla detta till Ekstams strategier (2000) samverkansstrategi 
och även kompromiss strategin. Inom samverkansstrategin säger han att man utgår från ett problem 
som båda vill lösa och försöka hitta en lösning där båda parter känner sig som vinnare. Enligt 
Maltén (1998) är samverkansstrategin den bästa och mest långsiktiga lösningen på en konflikt. Han 
säger att det finns tre huvudsakliga delar som ska ingå där problemlösande samtal och förhandlingar 
är de två viktigaste delarna. Den tredje delen säger att man ska ta in en tredje part om så krävs men 
detta är mer som ett hjälpmedel för att styra samtalen. När man använder sig av kompromisstilen 
går det ut på att man ska försöka hitta den bästa lösningen som kanske inte är perfekt men som ändå 
är acceptabel för båda parter (Ekstam, 2000). Detta är ett ämne som en av mina respondenter tog 
upp där han sade att man oftast inte söker en perfekt lösning utan snarare den bästa lösningen. En av 
respondenterna sade så här angående lösning och hantering av konflikter.   

Av de konflikter jag hanterat är det ett fåtal av dem som man faktiskt kan kalla för 
lösta. Oftast är det så att man kommer fram till någon sorts kompromiss. När det är 
konflikt mellan två medarbetare försöker jag alltid få till att vi kan sitta alla tre och 
prata igenom situationen. Då brukar det bli bäst. Ibland är det någon av parterna 
som inte vill prata eller ta till sig information och detta kan göra det svårare. Oftast 
går de dock med på att sätta sig ner och prata. Det jag brukar göra är att jag sätter 
mig ner separat med var och en av parterna för att förbereda dem separat. Jag gör 
detta för att få information från båda synvinklarna. Jag provar alltid att fråga 
parterna om det finns möjlighet att man kan ge med sig lite för att då lättare kunna 
komma fram till en lösning. Förbereder man båda parterna av att ge med sig lite så 
brukar man kunna hitta något gemensamt att bygga vidare på sedan. 

Ett flertal av mina respondenter kom in på att konflikter i första hand inte ska lösas. Istället ska 
målet vara att hantera en konflikt på bäst möjliga sätt och få parterna att åtminstone förstå och 
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acceptera varandra. Jag har tidigare varit inne på att interpersonella konflikter är den vanligaste 
typen av konflikt på arbetsplatsen. Den vanligaste typen av problem vid en konfliktsituation är att 
en av parterna inte är villig att lösa konflikten och det är då i princip omöjligt att hantera på ett bra 
sätt. Larsen (2002) är inne på att det är viktigt att skapa en psykologisk gemenskap för att kunna 
lösa konflikten. Samtliga av mina respondenter säger att det är viktigt att båda parterna vill lösa 
konflikten och att man hittar gemensamma nämnare att bygga vidare på för att kunna tillämpa en 
samverkansstrategi eller någon sorts kompromiss vilket är något Maltén (1998) och Ekstam  (2000) 
också är inne på.  

4.3 Chefens ansvar och roll vid en konfliktsituation 
Vid frågan ”hur stor är chefens och ledningens ansvar vid en konfliktsituation fick jag lite olika 
svar. Samtliga av mina respondenter var överens om att chefen bör ha uppsikt och vara uppmärksam 
på hur det står till i arbetsgruppen. Det är dock inte alltid en chef måste ingripa i en konflikt. Det 
handlar här mer om fingertoppskänsla från dennes sida. Det är inte alltid en chef är tillräckligt bra 
rustad för att hantera en konflikt. Ansvaret ligger mest på att man har en skyldighet att 
uppmärksamma den för att sedan eventuellt kalla in hjälp om det skulle behövas. Det finns tre olika 
sätt en ledare kan vara inblandad i en organisatorisk konflikt. Dessa är aktivt eller passivt, medling 
och genom ledarskapsstil (Doucet et al, 2009). En av respondenterna säger ”det är väldigt viktigt att 
vara opartisk. Ha kunskap. Man måste vara lugn och saklig för att skapa trygghet. Det är få saker 
som ställer ledarskapet på sin spets som en konflikt. Man måste vara lugn och trygg i situationen”. 

Att vara opartisk är enligt respondenterna en av de viktigaste sakerna att tänka på när man hanterar 
en konflikt. Om man börjar försvara någon av parternas ståndpunkter kan man istället förvärra 
situationen eftersom den andre parten känner sig orättvist behandlad. Som chef måste man kunna 
lyssna och respektera de olika åsikterna och ståndpunkterna trots att det ibland kan verka orimligt 
för dig själv personligen. Detta säger även Larsen (2002) är en av de viktigaste egenskaperna när 
man som chef ska hantera en konflikt. En av respondenterna säger så här om viktiga egenskaper hos 
en chef. 

Det är viktigt som chef att läsa av situationen och kolla hur illa det är. Kanske 
måste man ingripa eller så är det någonting man kan lösa själva. Som chef känner 
man medarbetarna på ett sätt som inte medarbetarna känner varandra. Det är viktigt 
att man är lyhörd och verkligen har koll på vad som händer. Vilka är inblandade 
och varför sker det här? Chefens roll varierar beroende på hur allvarlig konflikten 
är. Om jag ser att det är en skitgrej vet jag att detta är någonting medarbetarna kan 
lösa själva. Om jag behövs så går jag in.  

Det här tycker jag man kan koppla till transformellt ledarskap och laissez-faire ledarskap (Doucet et 
al, 2009). Transformellt ledarskap går ut på att vara en vägvisare i de situationer där det krävs. En 
laissez-faire ledare lämnar större utrymme för de anställda att ta ansvar själva. Jag tolkar 
respondentens svar som att det är viktigt att inte enbart använda sig av en enskild ledarskapsstil. 
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Istället kan man variera ledarskapsstilarna för att vara en duktig chef. Detta intryck förstärks 
ytterligare då en annan av mina respondenter berättade att det inbland kan vara bra att avvakta 
situationen för att sedan bedöma om man borde ingripa. Detta kopplar jag också till ett laissez-faire 
ledarskap då det i första hand blir medarbetarna själva som förväntas lösa konflikten. Jag kan även 
koppla det till Malténs (1998) undvikande syn som säger att eftersom konflikter ses som något 
negativt är det något vi försöker undvika så långt som möjligt. En av mina respondenter säger så här 
angående hur en ledare kan uppträda i en konfliktsituation. 

2 medarbetare hade starka anklagelser mot varandra. Den ene tyckte att den andre 
betedde sig på ett felaktigt sätt i arbetet. Till en början vägrade de prata med 
varandra. De ville inte ens vistas i samma rum. Min uppgift här var att förklara för 
dem varför vi var på arbetet. Det är inte så att de var tvungna att umgås på sin 
privata tid. Men på arbetstid är det viktigt att man kan samarbeta med varandra. På 
arbetet ska det inte synas några problem, man behöver inte vara vänner men det är 
trots allt viktigt att man kan stå ut med varandra. Samarbete är otroligt viktigt! När 
vi hade pratat klart insåg de att de måste samarbete. Jag lämnade rummet i 15 min 
och lät dem sitta och prata tillsammans. När de båda två fick veta hur den andra såg 
på saken var det enklare för dem att komma överens efteråt. Idag är det inga 
konstigheter när de arbetar med varandra. Denna konflikt är jag nöjd med resultatet. 
Allting handlar om kommunikation och att ge och ta i vissa situationer. 

Denna situation tycker jag man kan koppla till transaktionellt ledarskap (Doucet et al, 2009). 
Transaktionellt ledarskap går ut på att man ska använda sig av mål för de anställda för att skapa 
motivation. I den här situationen berättar respondenten att det är viktigt att de kan samarbeta med 
varandra på arbetstid trots att de inte umgås privat. Målet för att skapa motivation här blev då att 
kunna samarbeta med varandra under arbetstid. Jag ser även tecken på transformellt ledarskap i 
denna situation då det är tydligt att respondenten fungerar som en vägvisare under processens gång. 

Slutsater jag kan dra av detta är att det är bra att variera sin ledarskapsstil. Att enbart använda sig av 
en enskild ledarskapsstil är dysfunktionellt då det finns fördelar och nackdelar med samtliga 
ledarskapsstilar (Kotlyar och Karakowski, 2006). En ledare som exempelvis enbart använder sig av 
transformellt ledarskap i hög utsträckning kan leda till dysfunktionella konflikter inom en grupp. 
Det bästa sättet att motverka dysfunktionella konflikter är i sin tur genom transaktionellt ledarskap. 
Det bästa vore förmodligen att variera dessa två ledarskapsstilar. Transformellt ledarskap höjer en 
grupps självförtroende medan transaktionellt ledarskap handlar mer om utbyten av resurser för att 
uppnå ett bra resultat. En variation av dessa borde vara bästa sättet att uppnå goda resultat. 
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4.4 Metoder för att hantera och förebygga konflikter 
Två av mina frågor i intervjuguiden handlade om olika sorters metoder för att hantera och 
förebygga konflikter. Till att börja med tänkte jag redogöra för vad jag fick reda på angående hur 
man förebygger konflikter för att sedan gå över till hur man hanterar konflikter. 

Vid frågan ”har ni någon metod för att förebygga konflikter?” var det två svar som återkom vid ett 
flertal tillfällen. Dessa var teambuilding och att ge rikligt med information till medarbetarna. Ett par 
år tillbaka hade man få personer som kunde hantera en konflikt på avdelningen i fråga eftersom 
endast två stycken gruppchefer hade personalansvar. Detta ledde till att information hade svårt att 
förmedlas och konflikter blev olösta. Genom en analys av arbetssituationen på en av företagets 
avdelningar kom man fram till att det behövdes fler närvarande chefer samt att man behövde fler 
kanaler för att förmedla information. Det bestämdes att det skulle genomföras en omorganisation 
för att råda bot på detta. Det man gjorde var att skapa tolv team med tillhörande teamchef. 
Teamcheferna har personalansvar och ska alltid vara tillgängliga och då även på helgerna. Detta var 
inte fallet innan omorganisationen då man endast hade två chefer som var lediga på helgerna, i 
nuläget har man tolv teamchefer, två gruppchefer och en enhetschef.     

 Teamcheferna ska alltid ta hand om en konflikt i första hand för att sedan ta hjälp från högre 
instanser om det skulle behövas. Upplevelsen är att arbetsklimatet har blivit bättre och att 
information lättare förmedlas till medarbetare vilket är ett sätt att förebygga missförstånd och 
konflikter.   

Ett annat svar som återkom ett flertal gånger var att det var viktigt att ha tydliga policys och 
riktlinjer att förhålla sig till samt att man alltid ger så mycket information som möjligt till 
medarbetarna för att förhindra missförstånd. Det är även viktigt att man klart och tydligt informerar 
medarbetarna om vad det är som gäller också. På Swedavia har man något som kallas ”code of 
conduct” vilket är en typ av riktlinjer eller regler för hur man ska uppföra sig. Detta är något alla 
anställda måste skriva under på. Att ha regler kan ses som en kamp eller konkurrens strategi  som 
Ekstam (2000) tar upp. Genom att ha regler att luta sig tillbaka mot har man skaffat sig ett övertag 
mot den part som eventuellt har brutit mot dessa regler och därmed ta konsekvenserna av detta. En 
av mina respondenter sade så här angående betydelsen av regler och hur man kan använda det som 
verktyg. 

Det är viktigt att jobba mycket med spelregler. Tänka på hur vi omsätter våra 
värderingar till praktiskt agerande är ett bra sätt att förebygga konflikter. Det 
ultimata verktyget för interna konflikter på en arbetsplats är att det finns tydliga 
policys och riktlinjer man kan luta sig tillbaka mot när kan hanterar en konflikt för 
att då kunna ta ett så bra beslut som möjligt. Om det är tydligt att någon av parterna 
brutit mot regler eller värderingar är det enklare att besluta om eventuella påföljder. 

När det gäller hur man ska uppföra sig har man nolltolerans mot exempelvis mobbing, sexuella 
trakasserier och andra typer av trakasserier. Genom att ha detta kan man undvika konflikter genom 
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att ta reda på fakta. Om det är så att en av parterna faktiskt brutit mot ”code of conduct” kan det få 
allvarliga konsekvenser för denna. Exempelvis kan man få en erinran eller i värsta fall också bli 
avskedad. När jag intervjuat mina respondenter återkommer många av dem till att tydliga policys 
och riktlinjer är viktiga i arbetet för att förebygga konflikter men också i det vidare arbetet med 
hanteringen av konflikter. I mina intervjuer frågade jag om Swedavia hade någon bestämd metod 
för att hantera konflikter. På denna fråga fick jag till en början liknande svar där samtliga svarade att 
man inte hade någon ”by the book” metod som man använde. Däremot har samtliga med ledarroll 
på Swedavia gått på interna ledarskapsutbildningar. Vissa av mina respondenter hade längre 
erfarenhet av konflikthantering jämfört med andra. Det jag märkte var att de med längre erfarenhet 
verkade ha utvecklat en mer välutvecklad personlig metod som de litade på skulle fungera. En av 
mina respondenter berättade det här angående metoder att lösa konflikter. 

Det finns "by the book” metoder som vi fått lära oss på utbildningar, men alla 
konflikter är olika och det finns egentligen inga rätta svar. Man har ofta personliga 
metoder som man får med erfarenhet. Man måste lösa konflikter så tidigt som 
möjligt. 

Att lösa konflikter i ett tidigt skede var något som återkom i ett flertal av mina intervjuer. 
Anledningen till att det är viktigt att ta tag i en konflikt i ett tidigt skede är att förhindra att den 
växer sig större och därmed blir svårare att hantera. Under intervjuernas gång frågade jag hur man 
gick tillväga när man hanterade en situation med två parter samt en situation där man hade många 
fler att ta hänsyn till. Så här sade en av respondenterna angående tillvägagångssätt vid konflikter där 
två parter är inblandade. 

Vid konflikter där det är två medarbetare som är osams brukar jag sitta ner och gå 
igenom situationen med dessa. Jag förutsätter alltid att de båda parterna har 2 olika 
versioner av vad som inträffat. Målet för mig handlar om att de ska dela detta med 
varandra och sedan kvittera den andres syn på saken. Det handlar mycket om att 
vädra ut frågan och sedan kola på vad som kan hända om vi inte löser den här 
situationen. Vad är riskerna och vad finns det för möjligheter om vi skulle kunna 
lösa situationen istället. Jag frågar de båda personerna vad de önskar och hur deras 
målbild ser ut. Medan allt detta pågår letar jag efter nånting gemensamt som jag 
kan bygga vidare på. Det går ut på att bygga broar. Det är inte ofta man löser det, 
istället är det så att man hanterar det på ett rimligt sätt.  När jag först sätter mig ner 
med de båda parterna gör jag klart för dem vilka regler som gäller. Jag frågar inte 
ens vad de tycker om mitt upplägg utan istället frågar jag om de vill lägga till 
nånting. Det viktiga är att det alltid är jag som sätter spelreglerna. Det handlar i mitt 
fall mycket om att skapa trygghet för de inblandade eftersom att de känner sig 
otrygga i den situationen som har uppstått.  
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När det gäller hur man hanterar konflikter med fler än två parter inblandade sade två av mina 
respondenter så här angående hur komplicerat detta är i jämförelse med en konflikt med endast två 
parter. 

Dessa konflikter är mycket mer komplicerade. Det som är viktigt att ta med 
sig är att det inte enbart finns en lösning eller hantering utan att varje gång 
det uppstår någonting måste man fråga sig hur man ska gå tillväga just den 
här gången. Om man jämför med hur det är när två parter är osams så är det 
här en helt annorlunda situation. En konflikt vi hanterade för ett par år 
sedan handlade om en av våra avdelningar där medarbetarna delades upp i 
två läger. Grunden till konflikten var ett inlägg på sociala medier som 
uppfattades som rasistiskt. Många av kollegorna började kommentera 
inlägget och det var många upprörda känslor. Det var många kränkningar 
och det var uppenbart att avdelningen var uppdelad i två grupper. Några 
backade ett gäng och andra backade upp det andra gänget. När vi fick den 
här konflikten till vårt bord var vår första tanke att vi måste ta reda på 
fakta. I det här fallet uppfattade jag det som att faktainsamlingen var det 
viktigaste för att vi skulle kunna hantera situationen på ett så bra sätt som 
möjligt. Det var uppenbart att man inte kunde göra alla nöjda i den här 
situationen. Därför var det viktigt att ta beslutet för den stora massans 
bästa. Snarare än för vissa individer. Man ska inte söka den perfekta 
lösningen utan istället söka den bästa lösningen som företaget sedan kan stå 
för. Det ultimata verktyget för interna konflikter på en arbetsplats är att det 
finns tydliga policys och riktlinjer man kan luta sig tillbaka mot när kan 
hanterar en konflikt för att då kunna ta ett så bra beslut som möjligt.  

Det första vi gjorde när vi fick den här konflikten på bordet var att prata 
med alla involverade en och en i syfte att bara lyssna. Vi sade att alla fick 
lov att berätta sin version av vad som hände utan att bli avbrutna eller 
dömda. Det blev ca ett tiotal av dessa samtal. Utifrån dessa samtal kunde vi 
uttyda en kärna av personer som var inblandade och vi ansåg att dessa 
behövde träffas i grupp och gå igenom det som inträffat. Vi använde ett 
strukturerat sätt för hur man skulle samtala i gruppen. Om alla ska prata 
fritt finns det risk för att det blir stökigt. Vi gick då in som samtalsledare 
för att strukturera upp samtalet. När vi samlat gruppen gick vi igenom fakta 
och känslor kring det inträffade. Ibland kan det vara svårt att särskilja 
känslor och fakta. Man måste bena ut vad man vet och vad man tror. Sedan 
utredde vi om någon av de inblandade hade brutit mot arbetsrättsliga regler 
eller policys och sedan agerade vi mot detta. Hanteringen av denna konflikt 
tog ca ett halvår.  

�43



Det svaren visar är att tillvägagångssätten för hur man hanterar konflikter varierar beroende på hur 
många parter som är inblandade. Trots att det är annorlunda för hur man hanterar konflikter 
beroende på hur många som är inblandade handlar det ändå i stora drag om att ta reda på fakta och 
prata ut om situationen. Detta kan jag koppla till Larsens (2002) metod för hur man hanterar 
konflikter som tredje part. Vissa av mina respondenter hade mer erfarenhet än de andra. Jag undrade 
om det var så att erfarenheten var viktig i konflikthantering. En av respondenterna med mest 
erfarenhet  sade då att även någon med ganska liten erfarenhet av konflikthantering kan följa 
metoden som används. Det som är skillnaden och som kommer med erfarenheten är att man litar på 
metoden och processen samt att man har en inre trygghet vilket smittar av sig på de inblandade 
parterna. Här nedan beskriver jag vilken process som används. Jag har valt att kalla den 
sjustegsmodellen eftersom den består av sju steg.  

1, Skapa trygghet 
Till att börja med när man hanterar konflikter är det viktigt att man får samtliga inblandade parter 
trygga i situationen. 

2, Spelregler 
Det andra han brukar göra är att sätta upp spelregler och klargöra för dem att han är helt opartisk i 
konflikten. Efter detta låter han parterna ge sin syn på saken. Under tiden som de berättar försöker 
han visualisera deras ståndpunkter och upplevelser. Han brukar rita upp och skriva ner exakt vad de 
säger så att allting blir så tydligt som möjligt. Detta gör att man kan hänvisa tillbaka till saker de 
tidigare sagt. Det är då också enkelt att hitta gemensamma nämnare som man kan bygga vidare på. 

3, Ventilera 
Det tredje steget brukar han dela upp i två steg. Det första han gör är att be båda parterna skriva ner 
vad som har hänt i 5 min. Därefter be han den ene läsa upp vad den har skrivit för att sedan kvitteras 
av den andre parten. Efteråt låter han den andre läsa upp vad den har skrivit för att sida kvitteras av 
den andre parten. Det andra han gör är att be parterna att fundera över vad situationen fick dem att 
känna. Det är viktigt att man förstår vad som är känslor och vad som är fakta innan man går vidare. 
Att en av parterna förklarar hur man känner för att sedan bli kvitterat av den andre parten är saker 
som återkommer under hela processen. Det går ut på att dela känslor och tankar som den andre 
sedan ska kvittera.  

4, Fundera över risker med att konflikten inte blir löst 
Här handlar det om att man ska måla upp en mörk och negativ bild och undersöka det värsta 
scenariot ifall konflikten inte blir löst. 
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5, Fundera på vilka möjligheter som finns om vi löser den 
Här handlar det om att måla upp en ljus och positiv bild. Att undersöka det bästa scenariot ska inge 
en känsla av tillförsikt hos parterna och en förståelse för att en lösning ligger i bådas intresse. 

6, Om du fick önska fritt, vad vill du ska hända?  
Här kommer parterna fram med egna önskemål om en lösning. 

7, Handlingsplan 
Till sist tas en handlingsplan fram där man bestämmer hur man ska gå tillväga och eventuellt hur 
man sedan ska följa upp det. 

Det jag främst tycker är intressant med denna sjustegsmodell är att många olika av teorierna som 
tagits upp i teoretiska referensramen kan kopplas till denna metod. Till att börja med ser jag likheter 
med Rahims femfaktorsmodell. Framförallt kan jag koppla Rahims (1995) integrerade stil, 
obligerade stil och den kompromissande stilen. Den integrerade stilen handlar om att man löser 
konflikten genom samarbete parterna emellan. Detta kan liknas vid Ekstams och Malténs 
samverkansstrategier (Ekstam, 2000; Maltén, 1998). Den obligerande stilen innebär att man kan 
lägga undan sina egna behov för att tillfredsställa den andre partens behov och även den 
kompromissande stilen handlar om att ”ge och ta”. Kompromiss är också något som Ekstam och 
Maltén tagit upp.  

Jag ser också likheter med Larsens (2002) teorier om hur man hanterar konflikter som tredje part. 
Till att börja med tar han upp att det är viktigt att vinna förtroende och skapa trygghet hos de båda 
parterna samt att man förhåller sig neutral. Larsen säger vidare att det är viktigt att skapa en 
psykologisk gemenskap vilket min respondent gör i steg ett och två. Nästa steg är att utforma regler 
och val för vas som ska gälla under samtalen är nästa steg, detta gör min respondent i steg två. Efter 
detta ska man starta en diskussion där man särar på fakta och känslor vilket min respondent gör i 
steg tre. I steg fyra, fem och sex i min respondents metod handlar mycket om att bygga broar mellan 
parterna genom att hitta gemensamma nämnare samt att se saker ur både ett positivt och negativt 
perspektiv. Detta är något även Larsen (2002) tar upp. De Bonos tänkande hattar kan också kopplas 
till denna modell. Den vita hatten handlar om fakta och information som tas upp i steg ett och två. 
Den röda hatten fokuserar på känslor och att man ska sära på fakta och känslor detta görs i steg tre. 
Den gula hatten tar upp fördelar samt målar upp en ljus bild av scenariot, detta görs i steg fem. Den 
svarta hatten fokuserar på risker och problem vilket görs i steg fyra. Den gröna hatten representerar 
nya sätt att tänka vilket görs i steg sex där parterna får tänka fritt över vad de vill ska hända. Den blå 
hatten representeras av hanterar som sedan ska komma upp med en handlingsplan vilket görs i steg 
sju. När jag jämför de olika hattarna och vad de står för med de steg som tas upp i sjustegsmodellen 
tycker jag det tydligt framkommer att den modell som används av respondenten till stor del är 
baserad på De Bonos teori om de tänkande hattarna.    
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Kap 5 
Sammanfattande Diskussion 

I min undersökning kan jag dra slutsatser utifrån min teoretiska referensram och min insamlade 
data. Kommunikation är ett nyckelord när det gäller konflikter. Brister i kommunikation är en av de 
vanligaste faktorerna till att en konflikt uppstår. Kommunikation är också lösningen på konflikten, 
genom att tydligt och klart kommunicera samt få en förståelse för varandra är oftast den bästa vägen 
för att lösa en konflikt. Den vanligaste typen av konflikter på arbetsplasten är interpersonella 
konflikter även om intrapersonella och apersonella konflikter också förekommer. Mina 
respondenter sade också att chefen har ett ansvar att uppmärksamma och att hantera en konflikt. Det 
jag blev mest förvånad över och som jag kanske inte hade väntat mig när jag startade min 
undersökning var att alla mina respondenter nämnde att utgången av konflikter oftast är positiv. 
Anledningen till att konflikter oftast leder till något positivt är att man får en bild över vad som kan 
förbättras på ett personligt eller organisatoriskt plan. När det gäller metoder för konflikthantering 
anser jag att det fungerar ganska bra med tanke på avsaknaden av destruktiva konflikter. Det jag 
reagerade på var att samtliga av mina respondenter startade konflikthanteringen på samma sätt 
vilket var genom att prata och diskutera med parterna. Efter detta steg tyckte jag det var tydligt att 
personer med mer erfarenhet hade en större verktygslåda vad gäller metoder för fortsatt hantering. 
Det jag framförallt tänker på då är att visualisera det parterna säger. När man visualiserar skriver 
man upp oh ritar det som sägs. Detta görs för att då lättare kunna gå tillbaka och peka på 
gemensamma nämnare och eventuella motsägelsefulla ämnen som kan komma på tal. När det gäller 
visualisering var det endast en av mina respondenter som nämnde detta som en viktig nyckel samt 
en annan som snuddade vid ämnet. För att förbättra konflikthanteringen tycker jag detta kan vara en 
av sakerna att ta upp för de personer med lite mindre erfarenhet. När det gäller sjustegsmodellen 
som jag tog upp i min resultatdel var detta den respondent med mest erfarenhet som berättade om 
den. Ett förslag från mig för att förbättra konflikthanteringen är att utbilda personer med ledaransvar 
med hjälp av denna modell med en gång för att då effektivisera konflikthanteringen ytterligare. I 
dagsläget finns det god kunskap bland samtliga av mina respondenter men i mina ögon är 
sjustegsmodellen en bra metod att hantera konflikter och denna metod var det endast en av 
respondenterna som talade om. Jag skulle därför föreslå att denna metod förmedlas under 
ledarskapsutbildningarna på företaget. 

Min undersökning har handlat om hur ledningen på Swedavia i Göteborg hanterar konflikter och det 
var detta som var min övergripliga frågeställning. Utöver denna frågeställning hade jag fyra andra 
bifrågeställningar som kan kopplas till huvudfrågan. Dessa var ”vilken syn har ledningen på 
konflikter?”, vilka typer av konflikter förekommer och hur hanteras de?””vad har chefen för roll 
och ansvar i en konfliktsituation?” och ”vad kan man göra för att utveckla och bli bättre på 
konflikthantering?”. När det gäller synen på konflikter framkom det åtminstone för mig ett 
förvånande resultat. Det visade sig att de flesta såg på konflikter på ett positivt sätt. Det menades att 
konflikter är nödvändiga för att utvecklas och förbättras.  När det gäller chefens ansvar framkom det 
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att chefen har ett stort ansvar och att han eller hon alltid har ett ansvar att uppmärksamma och 
hantera en konflikt. När det gällde frågan om vilka konflikter som uppstod och hanterades så 
framkom det att alla sorters konflikter förekom men att interpersonella konflikter var den absolut 
vanligaste typen. Att ha en kunskap om hur konflikter uppstår och hanteras är värdefull kunskap för 
alla eftersom sannolikheten att man någon gång blir inblandad i en konflikt är mycket stor. Mina 
förbättringsförslag handlade framförallt om att förmedla sjustegsmodellen till samtlig personal med 
ledaransvar på företaget för att då effektivisera konflikthanteringen ytterligare.     
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrund: 

Vad arbetar du med och vad är din befattning? 

Vilken arbetsbeskrivning och specifika uppdrag har du?  

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat med det du gör? 

Vad gjorde du innan du började arbeta här? 

Hur många anställda har du ansvar för och på vilket sätt? 

Frågor relaterade till ledarskap 

Vad är det första du tänker på när du hör ordet konflikt? Varför? 

Har du själv varit inblandad i en konflikt? Hur uppkom den? Hur löste ni den? 

Vilken roll har ledningsgruppen/cheferna vid en konflikt och hur stor är den? 

Skulle du säga att du hanterar konflikter på ett aktivt eller passivt sätt? 

Brukar du vilja ha stöd av andra kollegor när du hanterar en konflikt eller föredrar du att göra det 
ensam? Varför? 

Vad skulle du säga är den viktigaste egenskapen hos en chef när denna ska hantera en konflikt? Har 
du själv dessa egenskaper? Hur har du isåfalll fått dem (erfarenhet/genetiskt)? 

Frågor relaterade till arbetsklimatet: 

Hur är arbetsklimatet på arbetsplatsen enligt dig (Öppet eller stängt) och vad kan du göra för att 
påverka detta? 

Är det ofta ni i ledningsgruppen måste hantera konflikter och har du ett exempel på när ni lyckats 
hantera det på ett bra sätt och ett annat exempel där ni lyckats mindre bra? 

Har ni någon särskild metod för hur ni hanterar konflikter? 

Om ja: Hur har metoden uppkommit?  
Om nej: Hur hanteras konflikter om ni inte har det? 
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Finns det något typ av konflikt som är mer vanligt förekommande? (Interpersonell, intrapersonell, 
apersonell) 

På vilket sätt kan en konflikt påverka företaget? Stort och litet perspektiv? På vilket sätt? Har ni 
någon metod för hur ni ska förebygga konflikter på arbetsplasten? 

Om ja: Hur har den uppkommit? Om nej: Varför inte? 

Vilka är de vanligaste faktorerna enligt dig som är grunden till en konflikt? Finns det exempel där ni 
blandar in en tredje part för att lösa konflikter? 

Om ja: I vilka situationer gör ni det? Om nej: Varför inte? 

Är det alltid så att en konflikt är negativ eller finns det situationer där en konflikt faktiskt kan vara 
positiv? 
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