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Konfliktens kontext och uppbyggnad 
 
”Konflikt: en interaktion mellan minst två parter där minst en part upplever möjligheterna till 

sina önskemål blockerade av motparten” 
 
För en lyckad utgång vid konflikthantering inom grupper får konfliktkonsulter lära sig att en 
det finns en mångfald av samverkande faktorer att ta hänsyn till vid val av 
konflikthanteringsmetod. Vi har valt att basera detta avsnitt på Friedrich Glasls arbete (se ref) 
Figur 1 tar upp olika faktorer och indikatorer som beskriver som kan hjälpa en lärare att 
avgöra vilken typ av strategi som denne bör ha vid hantering av konfliktsituationer som 
uppstått inom studentgrupper. En kort sammanfattning för innehållet för dessa faktorer 
presenteras nedan. 

 
Konfliktens sociala arena: Arenan definieras efter storlek på gruppen och som lärare är det, 
som vi ser det, främst den första, mikrosociala konflikter, som är aktuell (meso- och 
makrosociala konflikter sker på högre nivåer såsom mellan arbetsplatser eller organisationer).  
 
Konfliktens utlevelseform:  
I en kall konflikt är erkänner inte parterna konfliktens existens vilket gör att konflikten 
utspelar sig i ett ”socialt ingemansland”. Alla direkta uttryck för konflikt undertrycks och 
parterna angriper varandra indirekt, tex via bakhåll och störningar av motpartens arbete. När 
parterna kommunicerar sker det med mycket ironi, cynismer och sarkasmer vilket blockerar 
parternas förmåga till förståelse för varandra. All rädsla och vanmakt leder till en en depressiv 
stämning och stört självförtroende och parterna har svårt att se hur konflikten ska kunna lösas.  
I en het konflikt är tvärtom kommunikationen levande och konfrontationer mellan parterna 
kan urarta i häftiga känslourladdningar. Här sker det mesta inför allas ögon. De stridande 
parterna vill till varje pris vinna över motparten till sin sida och  
 
diskussionerna kan urarta i ”lustfyllda kraftmätningar”.  Båda stridande parterna hävdar sina 
ideers överlägsenhet och i ett rus av övermod kan ogenomtänkta handlingar äga rum.  
Vilken av dessa typer av konflikt som uppstår beror på en mängd faktorer såsom de stridandes 
personligheter och deras grundinställning till verkligheten. Maktbalans och vilken kultur som 
härskar inom organisationen spelar också stor roll. 
 
 

Figur 1. Beskrivning över faktorer att ta hänsyn till vid val av konflikthanteringsmetod. (Bearbetat från 
Glasl, F. 2002) 
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Konfliktens eskalationsgrad:  
Kalla respektive varma konflikters uppbyggnad sker under lite annorlunda former men 
generellt sker heta konflikers uppbyggnad inför öppen ridå och kalla konflikters fördolt. 
Nedan får de första nivåerna mer utrymme då dessa är de som det är mest troligt hinner ske 
inom tillfälliga studentgrupper. 
  
Nivå ett: I något skede krockar någras ståndpunkter och parterna tar strid/byter helt sonika 
ämne. I en het konflikt försöker parterna med ökande intensitet övertyga motståndaren medan 
i en kall försöker parterna tiga ihjäl konflikten. Irritationen kommer här ut indirekt i 
anspelningar och skitsnack. Tappar parterna tron på att konflikten kan lösas renhårigt tas 
steget in i nästa nivå. 
  
Nivå två: I en het konflikt debatteras här lustfyllt och ihärdigt vilket tillåts ta allt mer tid och 
krafter från alla på arbetsplatsen. Parterna försöker hitta anhängare till sina egna överlägsna 
ideer och sakfrågorna driver allt mer ur fokus. I en kall konflikt förhärskar lobbyingtekniken 
och mycket är redan löst på indirekta och ofta tvivelaktiga sätt innan tex möten äger rum. 
Diskrepansen medan den officiella tonen och vad man egentligen tycker blir allt större och 
allt fler frågor förblir olösta. När parterna tappar intresset för att lyssna på motparten och 
denne slutligen tappar rätten att svara för sig tas steget in i nästa nivå. 
  
Nivå tre: I heta konflikter anses det nu att de direkta samtalen blev resultatlösa och därför 
börjar parterna nu arbetet med att bakvägen driva igenom sina egna ideer. Förvarningar om att 
något ska hända gör ändå att motparten blir kränkt och detta visas öppet upp. En allt starkare 
”vi-känsla” inom de egna leden byggs upp och avvikare bestraffas. Inom kalla konflikter är 
lobbyingverkasamheten nu intensiv. Fällor och bakhåll byggs upp med syfte att skada 
motparten som anses får skylla sig själv. Utåt hålls forfarande fasaden men den dåliga 
stämningen färgar arbetsplatsen som blir allt mer förlamad. Förtäckta angrepp mot motparten 
kännetecknar steget in i nivå fyra. 
  
Nivå fyra-fem:  I en het konflikt blir motståndslägrens egna självbild allt mer helgonlik 
medan motståndarens svartnar och man bygger koalitioner i syfte att ytterligare bygga upp 
den egna självbilden. Öppna konfrontationer bygger på misstron. Den allt mer inflammerade 
stämningen leder till en vilja att ge ”dödstöten” på motparten, en spektakulär uppvisning 
offentligt då denne ska avslöjas i all sin uselhet syftande till uteslutning. I den kalla konflikten 
läggs mycket energi på att slutgiltigt tränga in motparten i ett hörn och misslyckandena leder 
till en förlamande känsla av oduglighet. Förtäckt nedsvärtning av motparten syftar till att lyfta 
det egna självförtroendet och även här planeras och sammanställs information för ett totalt 
avslöjande. Efter genomförandet, utförd kontrollerade och behärskade former, kan den nu 
hederslösa motparten bryta samman.  
  
Nivå sex-nio: Via en tid full av rädsla och stress i alla konflikter då motparten via hot ska 
tvingas på plats slås slutgiltigt parternas självförtroende samman och hoten omsätts i 
handling. Motparten förlorar med tiden gradvis sin mänslighet. När parterna inte längre ser 
varandra som människor blir det slutgiltiga målet total förintelse motparten. 
Hur man kan undvika konflikter - exempel grupphantering 
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Att förebygga konflikter 
 
Den bästa konflikthanteringen är att förebygga konflikter. Att förebygga en konflikt är att 
aktivt vara medveten om sin omgivning och de människor som man jobbar med. Det kan som 
i detta fall röra samspelet mellan lärare/student och student/student.  
 
 Grunden i att förebygga konflikter i en grupp är att skapa en trygg och stimulerande miljö.  
En grupp består av samspelet mellan de olika medlemmerna. För att skapa en bra grupp måste 
man många gånger se till varje guppmedlem och de behov som hon/han har. För den enskilda 
gruppmedlemmen är t ex en dålig självkänsla många gånger vägen till osäkerhet vilket i sin 
tur skapar en grogrund för konflikter inom gruppen. En annan orsak kan vara dålig självinsikt 
dvs personen ser inte de egna begränsningar och hur man hanterar olika situationer. I en grupp 
kan dålig självkänsla och självinsikt  vara förödande och därför är en bra bra och tydlig 
handledning av gruppen en  förutsättning för en självförtroende och självinsikt skapande  
konfliktfri mljö.  
 
Att skappa trygghet i gruppen – gruppuppbyggnad 
Ett bra sätt att skapa en trygg och kreativ miljö är att jobba med olika övningar som syftar till 
att stärka medlemmarnas självförtroende gentemot övriga deltagare. En sådan gruppdynamik 
skapas genom att alla känner att det finns tydliga regler om ömsesidig respekt vad gäller: 

• Aktivt lyssnande på sina kamrater 
• Inga omotiverade påhopp 
• Känslan av att man kan välja att vara tyst 
• Det som sägs stannar inom gruppen 
• Kunna ta emot kritik på ett konstruktivt sätt 

 
Gruppuppbyggnad 
När man bygger upp sin grupp är det viktigt att se till de olika deltagarnas egenskaper. I den 
bästa av världar skapas en grupp av lika delar ledartyper, bråkstakar, tjejer och killar. Kan 
man skapa en bra spridning mellan dessa har man kommit en bra bit i att skapa inte bara en 
grupp som kompletterar och skapar bra  effektivetet utan även i fråga om konflikthantering.  
I detta exempel ges läraren en till en början tydlig ledarroll med tydligt ageramde inom 
gruppen när så behövs. Detta blir en signal till ev bråkstakar om att lugna ner sig och en 
trygghetssignal till de som lätt kan känna sig överkörda. Allteftersom gruppen utvecklas i 
riktning mot trygghet och ömsesidig respekt kan läraren släppa efter och mer och mer låta 
gruppmedlemmarna ta över styrningen av gruppen. Dett kan vara en tidskrävande process 
men måste få ta den tid den behöver.  
Vid sidan om gruppuppbyggnaden är en varierad undervisning efter gruppens behov ett sätt 
att undvika att konflikter uppstår. En förutsättning är då att läraren har en bra översikt av 
gruppen och hur den fungerar.   
 
Genom att skapa en miljö där studenten: 

1. känner vilka regler som gäller 
2. känner sig omtyckt 
3. känner sig hörd 
4. känner sig förstådd och respekterad 
5. får hjälp med ev svårigheter 
6. har en tydlig plats i gruppen 
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läggs en grund för en i största möjliga mån konfliktfri miljö.  I denna grupp finns möjlighet 
till ett öppet samtalsklimat med bra förutsättningar för att kunna ge varandra  bra och 
konstruktiv kritik och därmed undvika missförstånd och konfliktsituationer.  
 

Medling som konfliktslösning 
 
Om konflikten befinner sig i ett stadium där parterna inte själva kan lösa den så kan medling 
vara ett ytterst effektivt redskap vid konfliktshantering. Medlingen går till genom att en (det 
kan ibland vara fördelaktigt att anlita flera medlare) utomstående och objektiv person 
underlättar kommunikationen mellan parterna vid särskilda medlarsamtal som kan ske både 
individuellt med de olika parterna samt med alla parter närvarande. 
 
Medlaren 
Medlarens uppgifter är flera och kräver ett visst handlag: 1) Medlarens viktigaste uppgift är 
att möjliggöra kommunikation mellan parterna. Man måste här komma ihåg att medlaren 
varken skall vara ombud, domare eller terapeut utan att medlaren endast skall hjälpa parterna 
att på bästa sätt hantera situationen. 2) Medlaren skall se till att riktlinjer dras upp för hur 
medlarsamtalen skall gå till samt att dessa efterföljs. 3) Medlaren skall se till att maktbalansen 
mellan parterna är så jämn som möjligt. 4) Medlaren får på inga villkor ha några egna 
intressen i den aktuella konflikten. Vidare måste medlaren vara en person som bägge parterna 
har förtroende för. Det är därför viktigt att man är mycket noggrann vid valet av medlare. 
Utöver dessa specifika uppgifter så skall en skicklig medlare också kunna fungera som 
mentalt stöd till parterna så att de inser att en lösning på konflikten är möjlig. Att agera som 
ett gott föredöme under medlingssamtalen är viktigt då man som medlare ofta kan ha stor 
effekt på parternas beteenden. Medlaren bör därför lyssna aktivt, vara öppen för invändningar 
och kritik, visa respekt för känslor, visa nyfikenhet och även kunna stå för sin egen 
villrådighet.  
 
Medling vid olika konflikter 
Rent praktiskt varierar den bästa medlingsmetoden med typen av konflikt. Vid heta konflikter 
kan man ofta sammanföra parterna direkt. Det viktigaste vid en het konflikt är initialt att 
lugna ner parterna och bromsa händelseförloppet. En bromsning kan uppnås genom att 
medlaren tex begränsar diskutionen till vissa frågor och att man delar upp konfliktslösningen i 
olika delmål. Vidare kan det ibland vara fördelaktigt att tvinga vissa starka personer att ta ett 
steg bakåt och ge utrymme för andra. Utöver bromsning så är det viktigt att komma överrens 
om spelregler för kommunikationen (tex begränsning av talartid under möten eller genom att 
bara tillåta ”jag-budskap” istället för ”du-budskap”). Rapportering av resultaten av medlingen 
till samtliga parter är möjliga och ger effektiv positiv respons. Genom att följa dessa enkla 
regler kan man under heta konflikter ofta tidigt börja arbeta med gemensamma mål och 
framtidsvisioner och således lösa konflikten relativt snabbt. 
Vid kalla konflikter krävs betydligt större försiktighet än vid heta konflikter. Ofta är de 
inblandade så negativa att man måste inleda med individuella samtal med de olika parterna. 
Här gäller det först att få parterna att inse att en konflikt faktiskt finns. Detta kan göras genom 
att måla upp ”framtids-scenarion” där parterna får sätta sig in i vad som kan hända om 
konflikten inte blir löst. Det gäller även att värma upp parterna genom att stimulera till 
känslouttryck så att en kommunikation kan starta. Först när parternas självkänsla stärkts och 
man haft tid till fundering över tidigare händelser kan direkta konfrontationer inledas. 
Rapportering av medlingsresultat skall endast ske senare i medlingsarbetet. Nu kan man börja  
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arbeta med framtidsvisioner och till och med ta till mer ”heta” metoder för att slutgiltigen 
ända konflikten. 
Sammanfattningsvis bygger alltså en lyckad medling på en korrekt analys av konfliktstypen. 
Men genom att följa dessa regler så kan medling vara ett kraftfullt instrument vid 
konfliktshantering på alla nivåer.  
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