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Konflikter är en del
av vardagen. Både som
chef och som medarbetare har du ett ansvar
i de konflikter som
uppkommer. Ju mer
du vet om konflikter
och konflikthantering,
desto större chans har
du att lösa och hantera
dessa konstruktivt.
Ledarskapskonsulterna
Gunilla Andersson
och Nils Hallén ger
Pi:s läsare en genomgång av området.
Illustration: Ebba Strid Udikas
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Lär dig hantera konflikter
Vad är en konflikt? Svenska Akademiens
ordlista förklarar ordet konflikt med
motsättning, tvist och strid. Bland forskare och författare finns ingen entydig
definition av begreppet. De flesta böcker
i ämnet konflikthantering har en egen
definition. Om man börjar fråga runt i
sin bekantskapskrets inser man snabbt
att även där finns många olika tolkningar av begreppet. En del har per definition
en negativ tolkning av begreppet, andra
en mer positiv.
Efter att ha läst många böcker i ämnet
konflikthantering har vi fastnat för en
definition som Thomas Jordan, forskare
och lärare vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, har
skrivit.
”En konflikt är en interaktion
mellan minst två parter där minst
en part har önskemål som känns för
betydelsefulla för att släppas, och
upplever sina möjligheter att få sina
önskemål tillgodosedda blockerade av
motparten.”
Med den här definitionen innebär det
att det är en konflikt även om den ena
parten hävdar att det inte föreligger en
konflikt. Ett annat uttryck som vi har
fastnat för är
”Om två personer alltid är överens i en verksamhet, är en av dem
överflödig.”
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Det kräver givetvis att konflikterna
är konstruktiva och leder till en utveckling. Ju mer du vet om konflikters ursprung och faser, konfliktstilar (se nedan), organisationsklimat och konflikthantering desto bättre är förutsättningarna för konstruktiva konflikter. Vi hoppas genom denna artikel kunna bidra till
att öka din kunskap och förmåga att
hantera konflikter.
Var uppstår konflikter?

Vi kan ha konflikter inom oss själva (intrapersonella), mellan varandra (interpersonella) eller utanför oss (apersonella).
Intrapersonella konflikter tampas vi med
dagligen och oftast stannar de i att vara
just inom oss själva. Men ibland skvalpar
de över och påverkar våra relationer med
andra människor.
På det viset kan en intrapersonell
konflikt vandra och skapa en interpersonell, mellanmänsklig, konflikt. Det kan
vara handlingar som gör att mina egna
värderingar sätts på prov, till exempel en
manlig präst som inte kan tolerera att ha
kvinnliga kollegor eller laboratorieassistenten på ett läkemedelsföretag som inte
kan tänka sig att delta i djurförsök.
På en del arbetsplatser lyckas man
lösa dessa konflikter relativt smärtfritt,
på andra inte.
Apersonella konflikter, eller systemkonflikter, är de som på arbetsplatsen
bottnar i organisationens mål, syfte,
struktur, roller och resurser. Otydlighet

och osäkerhet skapar konflikter som yttrar sig i mellanmänskliga konflikter.
Slutligen finns det de renodlade interpersonella konflikterna, som kan bero på
olika åsikter eller värderingar, eller helt
enkelt att man tycker illa om varandra.
Oavsett var konflikten har sitt ursprung så märker vi den i relationen mellan människor. Därför har de flesta chefer en tendens att förskjuta konflikter till
det mellanmänskliga eller interpersonella. De märker att personalen inte kommer överens och slutsatsen blir att tillkalla hjälp med konflikthantering, medan problemet kanske egentligen handlar
om att förse personalen med tydligare
ansvarsbeskrivningar eller sätta upp tydliga mål för verksamheten och göra dem
kända.
Ett annat sätt att dela in konflikter är
i:
Sakkonflikter, som handlar om att man
tycker olika i sak eller i fakta. Så länge
dessa inte grundar sig i värderingar kan
de ofta lösas genom att ta reda på hur det
egentligen förhåller sig eller att analysera
vad effekterna blir av olika förslag.
Rollkonflikter, som handlar om de roller vi kan ha i olika sammanhang. Som
person kan man inta olika roller, vilket
kan vara svårt att hantera. Exempelvis
i ett föräldrakooperativt dagis där man
kan vara både förälder/kund och arbetsgivare Vi tror att det är svårt att helt
separera sin roll från sin person och vi
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blir alltid skeptiska när vi hör någon
säga: ”Jag vet hur jag ska kunna skilja
på mina olika roller”.
Pseudokonflikter, som egentligen
handlar om något helt annat än det man
träter om. Ett typexempel kan vara arbetsplatsen där man diskuterar vilka
mönster man ska ha på gardinerna, men
där konflikten inte alls löses genom att
man fattar beslut om den sakfrågan,
utan den vandrar vidare till något annat när gardinerna väl är uppsydda och
upphängda.
Intressekonflikter, som består i att
man företräder olika intressen. Dessa
finns på arbetsplatser till exempel mellan fack och arbetsgivare, där det också
finns tydliga regler för hur vi hanterar
den typen av konflikter som också underlättar processen.
Värderingskonflikter tillhör de svåraste att lösa. Om olika åsikter härleder
sig från olika värderingar går det kanske
helt enkelt inte att hitta en lösning, utan
lösningen får bli att man särar på sig eller på annat sätt tvingar igenom en lösning där någon part inte blir nöjd.
Konfliktens olika faser

När man jämför olika konflikter och deras förlopp med varandra är det lätt att
hitta likheter. Konflikterna går igenom
olika faser och slutar i en öppen strid där
de inblandade verkar ha tappat all typ av
verklighetsförankring eller förnuft. De
flesta konflikter löses tack och lov långt
tidigare, men om du varit involverad eller haft möjlighet att betrakta en konflikt på nära håll kan du säkert känna
igen den gång som vi beskriver nedan.
De benämningar vi använder här är
hämtade från Kjell Ekstams bok ”Handbok i konflikthantering”, men i annan
litteratur kan man hitta motsvarande faser med olika namn.

Fas 1 Störningsfasen Konflikten
börjar med att människor har motsatta
åsikter. En bit in i störningsfasen blir
parterna mindre och mindre benägna att
lyssna på varandra och samarbetet dem
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mellan börjar bli lidande. Konflikten är
under den här fasen begränsad till dem
som har motsatta åsikter och de som
finns runtomkring kan relativt oberört
arbeta vidare utan att må dåligt av det
som händer.
Omgivningen resonerar oftast som att
man inte behöver lägga sig i, även när
man har kommit en bra bit in i störningsfasen. Än så länge klarar man dock
att upprätthålla effektiviteten i arbetet.
De flesta konflikter kommer bara en
kort bit in i denna fas innan de inblandade själva agerar för att lösa konflikten.
Mot slutet av fasen är det dock dags för
omgivningen att kliva in och hjälpa parterna mot en lösning.
Om ingen lösning finns i sikte glider
man så småningom oundvikligen in i
nästa fas.

Fas 2 Svårighetsfasen Under svårighetsfasen börjar parternas bilder bli
alltmer oförenliga. Det blandas in mer
och mer känslor i stället för förnuft
och många i omgivningen börjar tycka
att det är obehagligt. Fram till nu har
konflikten begränsats till dem som ursprungligen tyckte olika, men de börjar
en bit in i den här fasen att försöka få anhängare till sin sida genom att övertyga
andra. Så i stället för två individer som
träter har man nu två lag som kämpar
mot varandra.
Det är nu svårt för cheferna att undvika att se vad som händer. Trots det
fortsätter många att blunda av rädsla och
brist på civilkurage. De som agerar gör
det inte sällan i form av att inte prata om
det som händer, utan i stället försöka
skapa ett forum för att personalen ska ha
det ”trevligt” tillsammans, i tron om att
det ska lösas av sig själv om de bara lär
känna varandra ordentligt.
Av den anledningen bokas det resor
till Finland eller Grenå eller det klättras
i träd i Bergslagen och till allas förvåning har konflikten efteråt inte lösts utan
kanske till och med förvärrats.

Fas 3 Den offentliga fasen Nu går
de inblandade och deras supportrar in
i ordentlig kamp. Det som började som
en sakkonflikt har helt och hållet gått
över till att bli personrelaterat. Det går
inte längre att hålla sig utanför supporterklubbarna och det börjar talas om
problemen i gruppen även utanför den
omedelbara kretsen.
I den här fasen märks det också på
allvar att effektiviteten gått ner och de
som lever närmast konflikten mår alla
mer eller mindre dåligt av det som händer, en del så dåligt att det börjar märkas
i sjukskrivningstalen.
Det är under den här fasen inte alls
ovanligt att konflikten yttrar sig i form
av mobbning eller att gruppen utser en
syndabock. Den kanske vanligaste syndabocken är chefen, som redan från början står lite vid sidan av gruppen. En
grupp kan därför avverka den ena chefen
efter den andra innan organisationen inser att det inte är cheferna som är problemet, utan en grundläggande konflikt
i gruppen.
Om man inom organisationen vidhåller en attityd av att vänta och se kommer
konflikten in i nästa fas.

Fas 4 ”Krav på lösning”-fasen Nu
är man på avdelningen helt inriktad på
kamp på liv och död. Alla mår riktigt
dåligt och många beskriver att de lever
med en stor ångest som även inkräktar
på fritiden. Det är inte ovanligt att det
här även påverkar privatlivet och relationen med människor utanför arbetsplatsen. Inom gruppen sårar man och
motarbetar numera motståndargruppen öppet. Arbetsgruppen har svårt att
upprätthålla någon form av effektivitet
överhuvudtaget.
Nu fordrar omgivningen en lösning
och ledningen försöker genom olika sorters kraftiga åtgärder att nå ett slut på
konflikten. Dessa åtgärder kan vara omorganisering, omplaceringar och uppsägningar av människor som man anser inte

1. Tänk balanserat Ha en balans
mellan förnuft och känsla och ta befälet över ditt eget beteende.
2. Försök förstå Det innebär inte
att du måste acceptera motståndarens åsikt som den rätta utan att du
försöker förstå varför han/hon har
den åsikten. Försök också tankemässigt ”byta stol” med motparten.
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6. Acceptera motparten Acceptera
motparten som person även om du
inte accepterar hans/hennes ståndpunkt. Lyssna aktivt och låt honom/
henne prata till punkt.
Sammanfattningsvis kan man säga att
”Den villkorslöst konstruktiva konfliktstrategin” handlar om:
Ett kallt huvud
Ett varmt hjärta
Rena händer
Olika konfliktstilar

3. Fortsätt kommunicera Så länge
parterna pratar med varandra finns
det en chans att lösa konflikten.
Tala med motparten inte till och
lyssna aktivt.
4. Var tillförlitlig Var förutsägbar,
tydlig och klar. Säg till när du inte
förstår och erkänn när du har fel. Sist
men inte minst, ljug aldrig.
5. Tvinga aldrig Tvång fördärvar
relationen. Var i stället öppen för
övertygande argument och försök
själv övertyga med argument. Underlätta för motparten att ändra sig.

I många sammanhang talar man om
fem olika konfliktstilar. Bland andra har
Blakes och Moutons (1964) skrivit om
detta (se bild).
Den kompromissande konfliktstilen
innebär att alla parter ger avkall på
sina intressen. Det resulterar ofta i att
ingen är helt nöjd men ingen är heller
helt missnöjd. Den kompromissande
stilen kan vara bra att ta till när det
finns anledning att få ett snabbt slut på
konflikten.
Den undvikande konfliktstilen innebär att man har låg omsorg om både
egna och andras intressen. Den här stilen

Konfliktstrategier och konfliktstilar

Stor

En bra konflikthantering börjar med
en analys av situationen: Vilken typ av
konflikt handlar det om? Vilka är involverade? Vilken fas befinner sig konflikten i? Hur har man hittills hanterat
konflikten? Vilka behov ligger bakom
individernas ståndpunkter? Vilka konfliktstilar kan vara framgångsrika att
använda?
Att ta reda på vilka behov som ligger
bakom de inblandade parternas ståndpunkter är ofta ett underskattat ”verktyg” vid konfliktlösning. Ett enkelt men
illustrativt exempel på detta är följande:
Två systrar bråkar om en apelsin. Deras
mamma löser konflikten med hjälp av en
kompromiss och delar helt sonika apelsinen i två lika stora delar. Hade mamman i stället tagit sig tid att ta reda på
systrarnas bakomliggande behov så hade
hon funnit att den ena systern vill ha
skalet för att göra marmelad och den andre systern ville ha apelsinklyftorna för
att pressa jos.
Eftersom hon inte kände till deras behov slutade konflikten i en kompromiss
där båda var missnöjda.
Författaren Kjell Ekstam beskriver
”Den villkorslöst konstruktiva konfliktstrategin”, som bygger på Harvards principstyrda förhandlingar och som har använts i stora internationella konflikter,
men som också passar bra i våra mer vardagliga konflikter. Den bygger på sex
punkter.

Tävlande

Omsorg om egna intressen

Konfliktens lösning

”Chefen har ett
mycket stort ansvar
för att reagera när en
konflikt börjar minska effektiviteten på
arbetsplatsen eller att
medarbetare börjar
må dåligt.”

Liten

kan samarbeta med andra. Även om dessa åtgärder skulle kunna döda grundkonflikten, så har den spridit sig och gett
upphov till andra konflikter som lever
sina egna liv.
Det enda som de inblandade är överens om är att de aldrig mer vill försätta
sig i den här typen av situation igen. Det
är det inte värt.

Samverkande

Kompromissande

Undvikande
Liten

Anpassande

Omsorg om andras intressen

Stor

Alla dessa fem konfliktstilar behövs men vid olika tillfällen. De flesta av oss har tillgång till
alla stilarna men har starka preferenser för en eller två. Källa: Blakes & Moutons.
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kan till exempel användas när konflikten
är av mindre betydelse eller det är uppenbart att konflikten kommer att lösa
sig av sig själv.
Den tävlande konfliktstilen innebär
helt enkelt att man försöker driva igenom sina egna intressen utan speciellt
mycket omsorg om andras intressen.
Den tävlande stilen kan vara nödvändig
att ta till vid exempelvis nödsituationer när det bästa är att peka med hela
handen.
Den anpassande konfliktstilen innebär att man sätter andras behov och
intressen före sina egna. Den här stilen
kan användas när frågan har betydligt
större intresse för motparten men också
i de fall du faktiskt inser att du tidigare
haft fel.
Den samverkande konfliktstilen
innebär att man värderar både egna och
andras behov och intressen högt. Den
här konfliktstilen är bra att använda när
det är viktigt att parterna fortsätter ha
ett gott samarbete.
Alla konfliktstilarna behövs men vid
olika tillfällen. De flesta av oss har tillgång till alla fem stilarna men har starka
preferenser för en eller två. Den effektiva
konfliktlösaren har tränat upp och har
tillgång till alla fem stilarna. Han eller
hon använder också den konfliktstil som
bedöms mest framgångsrik på kort och
lång sikt vid varje givet tillfälle.
Ett gott organisationsklimat

Klimatet inom organisationen betyder
oerhört mycket för hur man hanterar de
konflikter som uppkommer. Att konflikter skapas varken kan eller bör vi
förhindra, däremot kan vi genom att ta
hand om uppkomna konflikter på ett
konstruktivt sätt ge goda förutsättningar att lära av varandra och skapa goda
mellanmänskliga relationer.
Ett gott klimat kännetecknas av att
man snabbt tar tag i meningsskiljaktigheter och ser det som en naturlig del av
verksamheten. Man lyssnar till varandra
och visar intresse för andras åsikter. Man
bryr sig om varandra inom hela organisationen, och inte bara om dem som
finns närmast eller som man känner sig
mest lik.
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Det kanske tydligaste tecknet på hur
organisationen mår är vad man säger
utåt. Om man försvarar organisationen
när andra talar illa om den, eller om man
spär på med att berätta exempel på hur
hemskt det verkligen är.
Vad är chefens ansvar?

Chefen har ett mycket stort ansvar för
att reagera när en konflikt börjar minska
effektiviteten på arbetsplatsen eller att
medarbetare börjar må dåligt. Därmed
inte sagt att chefen i alla lägen måste
vara den perfekta konflikthanteraren,
men ansvaret att reagera kan man inte
springa ifrån.
Det kan innebära att man tar hjälp
från personalavdelning eller företagshälsovård. Det viktiga är att agera. Få konflikter som har gått så långt att medarbetare börjar må illa försvinner av sig
själva om man borrar ner huvudet i sanden och jobbar vidare med sitt.
Temperaturmätare för när det är dags
att agera kan vara just om man själv eller
omgivningen börjar bli illa berörd av
konflikten.
Chefens roll i en konflikt är ofta som
medlare och man kan som medlare aldrig lösa en konflikt, utan det handlar om
att hantera konflikten och ge dem som
äger konflikten verktyg för att de själva
ska klara av att lösa den.
Första steget blir då att få parterna att
se att de har en konflikt, vilket inte är
en självklarhet i alla lägen. Det kanske
bara är ena parten som ser detta.
I nästa steg gäller det att få parterna
att formulera sig kring om de vill fortsätta ha en konflikt eller inte. Utan en
uttalad vilja från parterna om att de vill
lösa situationen blir det i stort sett omöjligt att åstadkomma en förändring.
Därefter börjar själva arbetet med att
hjälpa parterna mot en lösning. Medlarens roll blir då att hjälpa parterna att
lyssna aktivt på varandra, att åstadkomma en jämbördig relation och styra ifrån
destruktiva samtal och låsningar. Det
hjälper föga att enbart få parterna att
”tala ut”, vilket oftare leder till pajkastning än att gemensamt finna en lösning.
Fokus bör hellre ligga på att blicka framåt och få parterna att formulera sig kring
hur de vill att det ska vara i framtiden,
om vilka behov de har och hur de anser
att de kan nå dit.

Som chef har man också ett stort ansvar för klimatet och för hur man agerar
gentemot varandra. Ett stort antal av de
kränkningar som förekommer på arbetsplatser kan undvikas genom att chefer
tar detta ansvar på allvar. Om man hör
sig själv säga: ”Hos oss har vi en ton som
är rå men hjärtlig.” kan det vara dags att
fundera.
Det finns en stor risk för att den enbart är rå och att människor egentligen
mår dåligt.
Som chef är man redan från början utanför arbetsgruppen, vilket ger större risk
för just chefen att bli utsedd till syndabock. Mer om detta fenomen finns att läsa
i Ingela Thylefors bok ”Syndabockar”.
Du som chef kan skapa ett gott arbetsklimat genom att konsekvent undersöka
behov som ligger bakom de olika ståndpunkterna i konflikter och att fokusera
på lösningar i stället för problem.
Vi hoppas att vi genom denna artikel
har ökat din kunskap något om konflikter och att du därigenom ska känna dig
mer rustad i ditt ledarskap.
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