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Inledning 
I detta arbete ges praktiska råd till hur en handledare ska hantera en konflikt inom en 
studentgrupp vid olika skeden i eskalationen av konflikten enligt Glasl niostegsmodell. 
Hur ska ett ingripande från en handledare ske? När och till vilken grad ska Du som 
handledare kasta dig in i konfliktseskalationsprocessen? 

Vad är en konflikt? 
Ordet konflikt kommer av latinets conflictus vilket betyder sammanstötning. 
Nationalencyklopedien definierar en konflikt som en motsättning som kräver lösning1. 
Maltén ger några forskares definitioner på konflikt. Enligt vissa kan en konflikt ses som 
”en kollision mellan olika kraftfält” eller ”ett spänningstillstånd mellan individen och den 
grupp han tillhör med konsekvent störning i kommunikationsmöjligheterna” medan 
ytterligare en definerar att ”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”. Maltén sammanfattar 
konfliktdefinitionen på följande sätt; ”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en 
kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, 
grundläggande behov eller personlig stil.” 2. Ekstam delar in konflikter i antingen 
konstruktiva eller destruktiva konflikter. En konflikt blir enligt Ekstam konstruktiv om de 
inblandade definierar det underliggande problemet och gemensamt analyserar problemet 
och diskuterar alla möjliga lösningsalternativ. Ekstam menar att detta i sig kan leda till att 
fler och bättre idéer kommer i dagen som kanske annars inte skulle komma fram om inte 
alla var tvugna att redovisa sin ståndpunkt. Det som särskilt skiljer en konstruktiv 
konflikt från en destruktiv är att de alltid är koncentrerade på sakfrågan. En destruktiv 
konflikt lämnar ofta sakfrågan och personerna involverade ger sig på varandra på det 
personliga planet, som individer3.  Konflikter finns på alla olika nivåer. De kan vara 
intrapersonella, konflikter på individnivå eller på gruppnivå, mellan individer samt på 
organisationsnivå. Maltén delar upp konflikter på gruppnivå i sex typer, pseudo- eller 
kommunikationskonflikter, sakkonflikter, rollkonflikter, intressekonflikter, värde- och 
värderingskonflikter samt strategikonflikter. Där den första konflikten uppstår genom 
missförstånd, där en sakkonflikt t ex.uppkommer när oenighet om hur en situtation ska 
beskrivas eller hur arbetet ska läggas upp finns. Rollkonflikter kan gälla vem som ska 
göra vad eller bero på oklara revirgränser. Intressekonflikter kan uppkomma när 
intressen, behov, förväntningar och krav drar åt olika håll. Värde- och 
värderingskonflikter kan gälla vad som anses vara oförenliga ideologiska, politiska eller 
religösa värderingar. Strategikonflikter kan gälla valet av vägar eller medel i ett 
målarbete4. En konflikt kan defineras på en rad olika sätt vilket redovisats ovan. I detta 
arbete kommer nationalencyklopediens definition av konflikt som en motsättning som 

                                                 
1 www.ne.se sökord: konflikt 
2 Maltén, A., Kommunikation och konflikthantering- en introduktion, sid 145, ISBN 91-44-00808-2, 
Studentlitteratur, Lund, 1998 
3 Ekstam, K., Handbok i konflikthantering, sid 20-21, ISBN 91-47-06123-5, Liber Ekonomi, Malmö, 2000 
4 Maltén, A., Kommunikation och konflikthantering- en introduktion, sid 156-160, ISBN 91-44-00808-2, 
Studentlitteratur, Lund, 1998 



kräver lösning användas. Då en konflikt ska lösas, hur ska detta då gå till? Hur ska Du 
som handledare gå in och hejda konfliktens eskalering? Till vilken grad ska Du som 
handledare till en studentgrupp hantera konflikter? 
 

Konflikters eskalation 
Den österrikiske ekonomen Friedrich Glasl presenterar i sin bok Konfliktmanagment. Ein 
Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater från 1997 en 
konflikteskalationstrappa i nio steg. Denna modell har av Jordan bearbetats till svenska 
och finns tillgänglig på hemsidan http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se/. Jordans tolkning av 
Glasl är att konflikter eskaleras enligt en modell där tydliga mönster för förflyttandet i 
konflikteskalationstrappan är möjligt att finna. Jordans bearbetade version av Glasls 
niostegmodell över konflikters eskalation finns att finna i bilaga A5. I de första tre stegen 
är konflikten fortfarande inriktat på sakfrågor och båda parter i konflikten kan fortfarande 
hamna i ett vinna-vinna förhållande. I steg 4-6 lämnar konflikten den ursprungliga 
sakfrågan och istället läggs fokus på motpartens status och inte mot dess argument. Det 
anses inte längre vara möjligt för båda parter att vinna utan konflikten har i dessa skeden 
eskalerats till att resultera i ett vinna-förlora förhållande. Om konflikten eskalerars 
ytterligare kommer den gå igenom steg 7-9 vilket är skeden där parterna inte känner att 
de kan vinna utan det kan endast bli ett förlora-förlora förhållande. I det slutgiltiga skedet 
kan till och med den egna undergången vara accepterad bara motparten utplånas 
samtidigt6,7.  
 
Hur kan en tredje part (t.ex. Du som handledare till en studentgrupp) ingripa vid 
konflikter på de olika eskalationsstegen i Glasls niostegsmodell? Vad för slags ingrepp är 
nödvändigt för att stävja konflikten på respektive nivå? 
 

Metoder att som utomstående part till en konflikt hantera och 
försöka lösa konflikten 
Levin sammanställer följande modell till konfliktlösning. Först gäller det att identifiera 
och definiera problemet. Som handledare ska du aktivt lyssna och låta båda sidor i 
konflikten göra sina synpunkter hörda. Det är även viktigt att båda parter i konflikten 
accepterar definitionen på problemet innan nästa steg i konfliktlösningen kan ske. Under 
detta stadie i konfliktlösningen ska parterna komma med olika förslag till lösning. 
Därefter ska de olika lösningarna värderas vilket kan leda till att ett beslut om hur 
konflikten ska lösas kan fattas.  Det är viktigt att båda parter i konflikten har beslutet klart 
för sig så att beslutet kan hållas. Lösningen måste i slutskedet även genomföras. Det är 
bra att genomföra uppföljningar för att se om beslutet som tagits följts och om inte vad 
som ska ändras för att detta ska kunna ske8.  
                                                 
5 http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se/2akad/231tabelleskalation.pdf 
6Jordan, T., http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se/2akad/23eskalation.html, Institutionen för arbetsvetenskap, 
Göteborgs universitet, 2002. 
7 http://de.wikipedia.org/wiki/Konflikteskalation_nach_Friedrich_Glasl 
8 Lisa Levin under handledning av Gunborg Palme, http://web4health.info/sv/answers/life-conflict-
solving.htm  



En annan modell för konfliktlösning förespråkar att första steget är ”Set the Scene” vilket 
innebär att man som tredje part ska se till att alla inblandade parter i konflikten förstår 
konfliktens ursprung och att alla inblandade parter ska använda sig av aktivt lyssnande. I 
steg 2 ska information om de underliggande intressena, behoven och angelägenheterna 
hos båda parter samlas in. Under steg 3 ska parterna komma överrens om att problemen 
finns och vilka dessa är. Detta steg är viktig då olika personer uppfattar problem på olika 
sätt.  Under steg 4 ska du som handledare leda en diskussion där lösningar till konflikten 
ska kommas på.  Det slutliga steget är att som handledare förhandla fram en lösning på 
konflikten9.  
 
Heathfield poängterar saker som bör undvikas vid konfliktlösning. Viktigt är enligt 
Heathfield att aldrig undvika konflikten i hopp om att den ska försvinna. Som tredje 
utomstående part ska man aldrig möta parterna i konflikten separat. Detta leder enligt 
Heathfield till en risk att polarisera parternas ståndpunkter och som handledare placerar 
man sig i position som domare och inte som eftersökt medlare. Det är även viktigt att 
som handledare förstå att även om inte alla studenter i gruppen är aktivt involverade i 
konflikten så är de berörda av den. För att lösa en konflikt på ett bra sätt ska man som 
handledare alltså möta alla parter i konflikten samtidigt. Be parterna beskriva en specifik 
handling som de vill se en andra parten utföra. Räcker inte detta för att lösa konflikten be 
om utförligare förslag på specifika lösningar och handlingar den motstående parten kan 
utföra för att underlätta situationen. Led sedan parterna i en diskussion som leder till ett 
förpliktigande av båda parter att utföra dessa eftertraktade handlingarna. En handledare 
ska göra klart för alla parter att denne aldrig kommer välja sida och att man har fullt 
förtroende för att de har förmågan att lösa konflikten. Bestäm även en tidpunkt för 
redovisning av framstegen i konfliktlösningen.10 
 
Glasls egen interaktionsmodell vid konflikeskalation går igenom stegen moderation, 
processkonsultation, socio-terapeutisk processledsagning, klassisk medling, 
skiljedomsförfarande samt maktingripande11. 
 

Sammanfattande av ingreppsstrategier som handledare vid 
konfliktskalationssteg. 
Eskalationssteg 1-3 (bilaga A). Handledaren ser till att få till stånd samtal som fokuserar 
på att identifiera och definiera problemet. Handledaren stimulerar befintliga 
självläkningskrafter. Problemet bakom konfliken tas upp till ytan handledaren hjälper till 
att hålla fokus på sakproblemet. Gruppen kommer själv med lösningsförslag och beslutar 
om lösning och genomför lösningen. Handledaren förhåller sig helt opartisk.  
 

                                                 
9 Conflict Resolution: Resolving conflict rationally and effectively, 
http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_81.htm 
10 Heathfield, Workplace Conflict Resolution: People Management Tips, 
http://humanresources.about.com/od/managementtips/a/conflict_solue_2.htm  
11 Ringströms översättning av Glasls Användningsområden för olika medlingsformer: En modell för 
situationsanpassning. 



Eskalationssteg 4-6 (bilaga A). Handledaren träffar konfliktparterna till en början enskilt 
och stimulerar till att identifiera sakproblemet som startade konflikten. Handledaren 
kommer med lösningsförslag samt uppmuntrar konfliktparterna att göra detsamma. Vid 
gemensamt möte enas parterna om en lösning. Handledaren ser till att lösningen 
genomförs. Flera uppföljningstillfällen är viktigt för att konflikten inte ska blomma om. 
 
Eskalationssteg 7-9 (bilaga A). Handledaren tar över. Kallar till gemensamma möten och 
går igenom hela konfliktbakgrunden. Parterna får komma till tals och får komma med 
lösningsförslag. Handledaren bestämmer själv vilken lösning som ska genomföras och 
övervakar genomförandet. 
  
Slutligen, det är kul att handleda, se varje konflikt som en lösbar utmaning! En konflikt är 
aldrig starkare än sin svagaste länk! 
 
 



Bilaga A. Glasls 9-stegsmodell 

 


