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Abstract 

Syftet med vår studie är att undersöka huruvida det går att urskilja några generella villkor för 

konstruktiv konflikthantering. Utrymme ges också åt frågan om vilka återkommande mönster 

som kan finnas gällande psykologiska och relationella brister som försvårar konstruktiv 

konflikthantering och/eller stärker konfliktsituationer. Även frågan om lärande genom 

konflikterfarenheter berörs. Studien baserar sig på åtta stycken kvalitativa intervjuer med ett 

antal konsulter, en chef och några medarbetare. Studien har en hermeneutisk och induktiv 

ansats. Det empiriska materialet har analyserats och tolkats utifrån ett kulturbiologiskt 

perspektiv på människan, utifrån Johan Asplunds teorier om problemlösning och social 

responsivitet, samt utifrån Thomas Jordans och Titti Lundins utvecklingspsykologiska 

perspektiv. Materialet visar att det verkar finnas generella, återkommande faktorer som måste 

ges utrymme för att en konstruktiv konflikthanteringsprocess ska kunna iscensättas. 

Ledarskap, ansvarstagande och bekräftelser är exempel på sådana faktorer, liksom känslan av 

delaktighet och öppen kommunikation. Materialet visar också att flertalet faktorer åter-

kommer som tvärtom försvårar konstruktiva konflikthanteringsprocesser och/eller stärker 

konfliktsituationer. Inte minst återkommer kommunikationsbrister som avgörande faktorer. 

Slutligen visar materialet att konflikterfarenheter också tycks vara förbundna med olika typer 

av lärande, exempelvis fördjupad självinsikt. Frågan om utvecklingspotentialen i konflikter 

diskuteras som en viktig faktor för både den individuella och sociala utvecklingen.  

  

Nyckelord: konflikter, konflikthantering, lärande, psykosocialt klimat, problemlösning, kom-

munikation. 
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Abstract 

The aim of our study is to investigate whether it is possible to discern general conditions for 

constructive conflict management. Space is also given to the issue of recurring patterns in 

terms of psychological and relational shortcomings that hinder constructive conflict 

management and/or strengthen conflicts. Also, the issue of learning through conflict 

experiences is regarded. The study is based on eight interviews with a number of consultants, 

an executive and some employees. The study has a hermeneutic and inductive approach. The 

empirical data have been analyzed and interpreted from the perspective of cultural biology, 

from Johan Asplund's theories about problem solving and social responsivity, and from 

Thomas Jordan's and Titti Lundin's developmental psychology perspective. The material 

shows that there seems to be general, recurring factors that must be given space in order to 

facilitate a constructive conflict management process. Leadership, responsibility and acknow-

ledgements are examples of such factors, as well as a sense of participation and open com-

munication. The material also shows that a number of factors recur that hinder constructive 

conflict management processes and/or strengthen conflicts. Not least do communication gaps 

recur as critical factors. Finally, the material demonstrates that conflict experiences also seem 

to be associated with different types of learning, such as increased self-awareness. The issue 

of developmental potentials in conflicts is discussed as an important factor for both individual 

and social development. 

 

Keywords: conflict, conflict management, learning, psychosocial environment, problem sol-

ving, communication. 
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Inledning 

Föreliggande undersökning är inspirerad av den socialpsykologiska idén om problemlösning 

som en social process. Johan Asplunds teori om tänkandet som en intersubjektiv företeelse är 

den bärande utgångspunkten. Utifrån detta perspektiv betraktas tänkande som ett fenomen 

som kommer till uttryck i interaktionen mellan flera individer. Problemlösning äger därför 

rum i konversation och samspel mellan människor, i gemensamma kommunikationsprocesser 

(Asplund, 1987). Konflikthantering kan ses som ett särfall av problemlösning som en social 

process. Konflikter förutsätter ett gemensamt hanterande för att kunna lösas; kommunikation 

och samspel är den grund på vilken konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.  

       I fokus för denna undersökning är arbetsplatskonflikter: den konstruktiva hanteringen av 

dessa, faktorer som försvårar processen och/eller underblåser konflikter, samt vad de inbland-

ade parterna kan lära sig genom konflikterfarenheter. I likhet med konflikter i andra 

sammanhang är arbetsplatskonflikter en ständigt återkommande företeelse. Inom ramen för 

arbetslivet och dess sociala processer är organisationers vardag färgad av konflikter; mellan-

mänskliga spänningar är inte bara en naturlig del av organisationslivet, utan förmodligen 

oundvikliga (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Föreliggande undersökning är också inspirerad 

av idén om ett samband mellan konstruktiv konflikthantering och fördjupad självinsikt och 

fördjupad insikt i andra människor. De långsiktiga efterverkningarna av en sådan process kan 

då bli en tillgång för de inblandade parterna. 

       Ett dialektiskt perspektiv på fenomenet arbetsplatskonflikter ger vid handen att hantering 

och lösning är den ena sidan av myntet, medan konflikters orsaker och uppkomst är den 

andra. Dessa två aspekter av fenomenet går inte att hålla isär. Detta faktum visas av den 

omständighet att i samma grad som de önskvärda villkoren för konstruktiv konflikthantering 

inte föreligger, upprätthålls eller underblåses de relationella spänningarna, med risk för eska-

lering av konflikten. Och omvänt, i den mån villkoren är uppfyllda, motverkas spänningarna, 

vilket främjar en konstruktiv relationell dynamik parterna emellan. 

       Den aktuella undersökningen baserar sig på intervjuer av tre kategorier av informanter – 

fyra konsulter, en chef och tre anställda (närmare bestämt f.d. anställda, på olika arbetsplatser) 

– för att utforska deras respektive erfarenheter av arbetsplatskonflikter. Undersökningens 

utgångspunkter är dels ett antal socialpsykologiska teorier, dels tidigare forskning rörande 

konflikthantering, med tillhörande utvecklingspsykologisk begreppsbildning (med specifikt 

fokus på begrepp relevanta i ett socialpsykologiskt sammanhang). Tre frågeställningar väg-

ledde insamlandet av empiriskt material via intervjuer.  
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       Givet de potentiellt negativa ekonomiska, hälsomässiga och psykosociala konsekvenserna 

av (olösta) arbetsplatskonflikter, är det angeläget att kunna besvara frågan om hur man kan 

övervinna ett relationellt tillstånd av psykologiska och kommunikativa låsningar, till förmån 

för ett tillstånd där dessa låsningar och blockeringar har övervunnits, så att inte minst den 

gemensamma arbetsglädjen kan befrämjas.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka och belysa villkoren för konstruktiva 

konflikthanteringsprocesser i den praktiska verkligheten i arbetslivet – närmare bestämt 

huruvida det finns generella villkor som måste uppfyllas för att möjliggöra en sådan process. 

Undersökningen fokuserar specifikt på huruvida informanterna upplever att sådana villkor 

existerar. Utrymme ges också åt frågan om vad det kan vara som brister på arbetsplatser – 

psykologiskt och relationellt – när konfliktsituationer tvärtom ges näring och/eller inte 

hanteras på ett konstruktivt sätt. Detta kan då ses som en undersökning av villkoren för 

konstruktiv konflikthantering från det motsatta hållet, vilket också ligger i linje med ovan 

nämnda dialektiska perspektiv. Återigen är det informanternas upplevelser som står i fokus. 

Ett ytterligare syfte är att belysa vilka former av, och möjligheter till, lärande och insikter som 

informanterna upplever att arbetsplatskonflikter kan erbjuda.
1
  

               

Problemformulering och frågeställningar  

En bärande idé här är att en konstruktiv och framgångsrik konflikthanteringsprocess innefattar 

ett perspektivskifte för de inblandade parterna (i arbetslivet), varigenom ”motmänniskor” kan 

bli till ”medmänniskor” och låsningar kan bli till lösningar. Lärande kan då vara en integrerad 

del av detta perspektivskifte. Därför är det också av intresse att undersöka vilka faktorer som 

reducerar förutsättningarna för en sådan vändpunkt.  

       Tyngdpunkten i denna undersökning ligger mer på hantering än på lösning. Kanske når 

man inte en optimal lösning på problemet så att samtliga inblandade parter är helt nöjda. 

Fokus ligger här på vad som krävs för att öppna upp det psykosociala klimatet i önskad 

riktning, så att ett konstruktivt bearbetande av konflikten möjliggörs (vilket sannolikt också 

bidrar till att förebygga framtida konflikter). En annan bärande idé är att varje inblandad part 

bär på en del av den gemensamma lösningen, detta då den intersubjektiva problemlös-

                                                           
1
 Detta kan i ett vidare perspektiv också gälla för konflikter i andra sammanhang. 



8 
 

ningsprocessen hänger på vad varje individ tillför (eller inte tillför) och därmed inte minst 

vilket förändrat emotionellt klimat man tillsammans skapar.  

       Konflikter ser olika ut i olika situationer. Varje given konfliktsituation baserar sig på en 

uppsättning specifika individer och betingelser som är unika för just den konflikten. 

Konsekvensen blir att arbetet och insatserna för att lösa upp knutarna måste anpassas till de 

specifika behoven. Men tesen i denna undersökning är att det trots detta faktum skulle kunna 

finnas vissa generella villkor för konstruktiv konflikthantering i arbetslivet. Denna tes grundar 

sig på övertygelsen om att vi människor i grunden är likadana och att det därför finns 

elementära faktorer som är avgörande för att eliminera relationella spänningar. Tesen är 

därför inspirerad av idén om allmänmänskliga mönster i konfliktsammanhang. Därför är det 

av intresse att undersöka den eventuella förekomsten av generella villkor för konstruktiv 

konflikthantering, då dessa villkor kan förmodas återkomma i varje konfliktsituation – oavsett 

konfliktens historia, typ eller vilka de inblandade parterna är. Den första av de tre fråge-

ställningarna fokuserar på detta. Den andra frågeställningen tar fasta på dialektiken ovan, 

vänder på perspektivet och undersöker eventuella regelbundenheter i faktorer som hämmar 

konstruktiva konflikthanteringsprocesser i arbetslivet. Den tredje frågeställningen utforskar 

huruvida det finns några mönster i vilka insikter konflikterfarenheter kan medföra; detta berör 

frågan om vilka potentialer till lärande och självinsikt konflikterfarenheter kan rymma.
2
  

       Ur ovanstående utkristalliserar sig följande konkreta frågeställningar:  

(1) Upplever konsulterna och chefen att det finns återkommande, generella villkor som måste 

uppfyllas för att möjliggöra konstruktiv konflikthantering på arbetsplatser?  

(2) Upplever konsulterna, chefen och medarbetarna att det finns faktorer som är avgörande för 

att konflikter ges näring och/eller inte hanteras på ett konstruktivt sätt? 

(3) Upplever konsulterna att människor gör värdefulla insikter i samband med konflikt-

erfarenheter på arbetsplatser? Upplever chefen och medarbetarna att de gjort värdefulla in-

sikter utifrån sina konflikterfarenheter?  

       Kriteriet för konstruktiv konflikthantering i denna undersökning är att samtliga parter 

upplever en ömsesidig tillfredsställelse med det som uppnåtts. Konsekvenserna av detta blir 

då reducerad eller eliminerad oro, ängslan, rädsla etc. Eller annorlunda formulerat: en norm-

alisering av parternas upplevda spänningsnivå, ledande till en avsaknad av yttre, mellan-

mänskliga konfliktbeteenden. För att uppfylla detta kriterium krävs något mer än en 

”pseudolösning”; det krävs något mer autentiskt än ett överslätande av faktiska problem; det 

                                                           
2
 Denna sistnämnda frågeställning är inspirerad av det perspektiv på konflikter och lärande som Thomas Jordan 

och Titti Lundin företräder (Jordan & Lundin, 2001; Jordan, 1998). 



9 
 

är inte ”uppifrånstyrt”, det handlar inte om någon ”falsk ansvarsfullhet” eller ”harmonisyn” 

som skyler över de egentliga problemen. 

 

Disposition 

I det som följer närmast kommer en diskussion kring konfliktdefinitioner, en redogörelse för 

forskning av särskild relevans för den aktuella undersökningen, diskussioner kring bl.a. 

kommunikation, konflikthantering och utvecklingspotentialer. De teoretiska utgångspunkterna 

redovisas sedan, närmare bestämt ett kulturbiologiskt perspektiv på människan, vidare Johan 

Asplunds teorier om problemlösning och social responsivitet, samt Thomas Jordans och Titti 

Lundins utvecklingspsykologiskt orienterade modeller kring konflikter och lärande. Därefter 

följer en redogörelse för olika metodologiska aspekter av undersökningen, presentationen av 

det empiriska materialet, samt en socialpsykologisk analys och tolkning av materialet utifrån 

redovisade teorier. Sedan vidtar en sammanfattning, slutsatser och avslutande reflektioner. 

Allra sist återfinns en litteraturförteckning.  

 

Bakgrund 

Definitioner och tidigare forskning 

Konflikter kan inte på definieras på något enkelt sätt. Det finns ett antal olika infallsvinklar på 

fenomenet. En vanlig typ av definition lyder som följer: ”En konflikt uppstår vid en 

sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, 

värderingar, grundläggande behov eller personlig stil” (Maltén, 1998, s. 145). Möjligen kan 

man invända mot många akademiska beskrivningar och definitioner att de är tämligen 

ensidigt inriktade på den mer ”objektiva” och utifrån synliga motsättningen, och att de bortser 

för mycket från en mer subjektivt förankrad, upplevelsebaserad dimension.  

       Det finns forskning som visar att det finns skäl att ompröva konventionella definitioner. 

Enligt forskning som Thomas Jordan och Titti Lundin genomfört, finns ett glapp mellan å ena 

sidan de definitioner av konflikter som presenteras i akademisk litteratur om 

konflikthantering, och å andra sidan de konflikterfarenheter som Jordans och Lundins 

informanter redogjort för. Essensen i många akademiska definitioner är att konfliktparterna 

har oförenliga mål, varsin agenda och hamnar i en viljekamp, samt att det verkligen är klart 

vilka ståndpunkter som finns och att en konflikt faktiskt föreligger. Men detta synsätt motsägs 

av majoriteten av Jordans och Lundins informanter, vilka istället upplevt frustrerande 

situationer, där frustrationen till stor del berott på kommunikationsproblem. Dessa problem 
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har ofta grundats i att andra inblandade parter vägrat kommunicera om de svårigheter som 

informanterna varit tyngda av. Konkreta sakfrågor och lösningar på desamma har inte utgjort 

kärnan i konflikterna; istället har kärnan bestått i att motparterna på ett obstinat sätt blockerat 

alla ansträngningar att kommunicera kring svårigheterna. Ett dysfunktionellt mellan-

mänskligt klimat, snarare än tydliga stridsfrågor rörande t.ex. resurser, positioner, policy-

frågor och oförenliga mål, har varit den gemensamma nämnaren. Inte sällan har någon av 

parterna haft övertaget och samtidigt förnekat att det ens funnits en konflikt (Jordan & Lun-

din, 2001).   

       Jordan och Lundin påpekar också att konstruktiva lösningar på konflikter inte alls måste 

vara en naturlig följd varken av en god social kompetens eller välslipade färdigheter när det 

gäller att förstå bakomliggande orsaker till konflikter. Den enskilda individens kapaciteter 

ifråga om konflikthantering kan ofta inte åstadkomma alltför mycket, eftersom det relationella 

sammanhanget begränsar kommunikationsmöjligheterna; inblandade aktörer rentav vägrar 

prata om viktiga problem. Trots goda intentioner, färdigheter och analysförmåga, kan resul-

tatet ändå bli känslor av maktlöshet. Icke desto mindre kan en välgrundad förståelse gällande 

situationens uppkomst föra med sig en betydligt mindre risk att den enskilde blir 

känslomässigt sårad av sina konfliktupplevelser. Ingående reflektion kring sig själv, andra och 

den psykosociala miljön, är istället ofta associerad med förmågan att lära av de svåra 

erfarenheterna – och därför att utvecklas genom dessa. Bitterhet och cynism behöver inte alls 

bli fallet (ibid.). 

 

Kommunikationens roll  

I händelse av konflikt uppstår frustation hos konfliktparterna när de blir hindrade eller 

blockerade av motparten. Till detta kommer konfliktens känslomässiga laddning, vilken beror 

på själva konfliktens natur. Förmågan att inta ett ”objektivt” och nyanserat förhållningssätt 

gentemot motparten sviktar.
3
 Ett centralt inslag i en konflikt är också att kommunikationen 

försvåras. Eftersom konfliktsituationer kan medföra en mer eller mindre blockerad förmåga 

för parterna att få sin vilja igenom, kan de bli ensidigt inriktade på att i maximal utsträckning 

driva sin vilja igenom, på motpartens bekostnad. Perceptionen av motparten och dennes 

egenskaper snävas till på ett negativt sätt, så att ”överkörningen” och genomdrivandet av de 

egna själviska impulserna underlättas; detta genom att motparten ”görs” till en mer ondsint, 

                                                           
3
 Innebörden i att inta en ”objektiv” hållning kan tolkas i termer av att behålla så mycket av nyktert omdöme och 

klarsyn att man inte blir totalt uppslukad av de omedelbara känsloimpulser som annars så lätt finner uttryck i 

attityder och handlingar som ofta kan vara destruktiva. 
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dum och svag människa än vad denne egentligen är. Dessa omständigheter är direkt 

korrelerade med den reducerade förmågan att tänka klart, inta den andres perspektiv och på ett 

balanserat sätt väga argument för och emot (Bohm & Laurell, 2003). 

       Genom god kommunikation kan dock problemlösning ske på ett konstruktivt sätt. I 

kommunikationssituationer finns en viktig distinktion mellan att å ena sidan gå med 

motparten, och å andra sidan gå emot denne. I det senare fallet gäller principen att tryck 

skapar mottryck. Den viktiga skillnaden är att i det ena fallet gäller konstant självhävdelse 

(vilket skapar mottryck), i det andra fallet gäller ömsesidigt lyssnande. I händelse av konstant 

självhävdelse behåller parterna kontrollen över status quo, vilket förvisso kan skänka 

trygghet, men till priset av långsiktig stagnation. I en lyckad kommunikationssituation når 

parterna en ömsesidig förståelse för deras olika bilder av verkligheten, vilket inte är detsamma 

som att ha en gemensam uppfattning om verkligheten. I vissa fall där läget mellan två parter 

är mycket låst, kan en utomstående aktör, t.ex. en konsult, erbjuda ett utifrånperspektiv och 

därigenom blottlägga mönster som de inblandade parterna inte alltid ser. För att 

kommunikationen ska nå fram gäller det att inta ett funktionellt synsätt, dvs. tala till 

situationen och fokusera på det som motparten kan förändra hos sig själv; se det som fungerar 

och inte fungerar för ett visst syfte och sätta upp mål tillsammans. Detta istället för ett 

diagnostiskt synsätt, där man slösar energi på att sätta etiketter på varandra och händelserna. 

När människor sätter etiketter på varandra, tas dessa sällan emot på ett konstruktivt sätt, utan 

tenderar istället att väcka försvarsreaktioner. Rädslan att väcka svårhanterade känslor och 

reaktioner hos motparten, är en av de stora kommunikationssvårigheterna (Engquist, 1992). 

När människor går in i konflikter, är det logiskt att de känner ångest och börjar fantisera om 

vad som kommer att ske; rädslan att inte kunna kontrollera den icke-rationella delen av den 

egna personen kan infinna sig (Ahrenfelt & Berner, 1992).  

       Fundamentalt är att parterna bekräftar varandra, så att de känner sig ”sedda”. Detta kan 

de göra genom återkoppling, så att de därigenom bekräftar inte bara vad den andre säger, utan 

också lyfta fram hur de själva uppfattar det budskap motparten förmedlar (Engquist, 1992). 

Att ge varandra feedback är en nyckelfunktion genom vilken missförstånd kan undvikas. Ett 

sådant samspel möjliggör för parterna ett ventilerande av känslor och tankar (Maltén, 1998). 

       Ovanstående resonemang kring kommunikation kan ses i ett utvidgat sammanhang. Till 

att börja med filtrerar vi en hel del information vi får. Detta filter bär vi inom oss och det 

uppstår ur våra erfarenheter. Det finns flera aspekter att ta i beaktande när det gäller detta 

filter: hur vi mår rent allmänt påverkar filtret, olika försvarsmekanismer har sin del, kulturen i 

den organisation vi ingår i spelar också en roll etc. Vi kommunicerar med ord och beteenden 
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som visar vilka vi är. Varje arbetsplats – t.o.m. varje avdelning på en och samma arbetsplats – 

har sitt språk och sina beteenden, med tillhörande filter som växt fram utifrån den kultur som 

präglar just den arbetsplatsen (Ahrenfelt & Berner, 1992).  

       Konstruktiv konflikthantering handlar väldigt mycket om att se konflikten för vad den 

faktiskt är, vad den betyder och vad parterna kommer – eller inte kommer – överens om, och 

utifrån detta kunna mötas på vägen, där målet är att de inblandade aktörerna blir nöjda. 

Konstruktiv konflikthantering inbegriper att samtliga parters behov respekteras. Istället för att 

föra en strid mot varandra, kan parterna vara tydliga med sina behov och samtidigt hjälpa 

andra. De som inte får sina behov tillfredsställda kan ha en tendens att stå i vägen för andra 

människor, som vill nå sina mål. Men många grundläggande mänskliga behov är tvärtom 

lättare att uppnå om man istället samtidigt arbetar för att andra också ska uppnå dem (Ydrén, 

http://www.hanterakonflikter.se). 

  

Konfliktinterventioner 

Ur ett konsultperspektiv behöver alltid en viss interventionsstrategi väljas i arbetet med de 

inblandade parterna i den aktuella konflikten. Vilken metod för konfliktintervention som väljs 

beror på vilken ”diagnos” konsulten ställt på konflikten. För att kunna ställa diagnos måste ett 

antal faktorer tas i beaktande, inte minst hur konfliktparterna förhåller sig till de olika 

aspekterna av konflikten. Varje inblandad parts subjektiva varseblivningar, tankar och 

känslor, önskningar och beteenden spelar därför en roll i sammanhanget. Dessa 

individspecifika komponenter kan vara färgade av oklarheter, låsningar och/eller överdrifter, 

vilket i sin tur kan färga av sig på hur individen ifråga uppfattar de för konflikten centrala 

frågorna eller hur konfliktprocessen uppfattas. Även hur individen uppfattar sin egen och 

motpartens roll, och relationen mellan dem, kan påverkas av nämnda faktorer. Samma sak 

gäller hur man uppfattar den kontextuella inramningen, dvs. den situation och det samman-

hang som arbetsplatsen utgör (Jordan, 2002). 

       För att belysa detta ytterligare: den inkallade konsulten kanske upptäcker att 

konfliktparterna har väldigt oklara och suddiga föreställningar om konfliktens sakfrågor. 

Detta kan inte minst gälla hur man upplever att motparten uppfattar sakfrågorna. 

Konsekvensen kan i en sådan situation bli att parterna pratar förbi varandra, vilket leder till en 

hel del irritation och felaktiga föreställningar kring vad som sker. I det läget kan konsulten 

behöva lägga ner tid på att sondera terrängen för att fastställa vilka konfliktfrågor som är 

centrala för de inblandade parterna. Det kan också vara så att konsulten upptäcker att det 

största hindret för en önskvärd och konstruktiv hantering av konflikten utgörs av de 

http://www.hanterakonflikter.se/
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önskningar som de inblandade parterna har om hur motparten ska vara. I de fall dessa 

önskningar är ”orealistiska” behöver konsulten använda en interventionsmetod, vars syfte är 

att förändra parternas inställning till varandra, så att deras förväntningar på vad som går att 

åstadkomma blir mer ”realistiska”. Eller så upptäcker konsulten att parterna under konfliktens 

gång har hemfallit åt mindre önskade beteendemönster, som i själva verket blivit till 

försvårande hinder för det samarbete som konstruktiv konflikthantering förutsätter. I ett 

sådant läge behöver konsulten fokusera på att, ihop med parterna, arbeta sig fram till en 

överenskommelse om vilka beteenden som i fortsättningen är lämpliga och önskvärda och 

vilka som inte är det (ibid.). 

       Om det mer specifikt är en intern konsult som leder konfliktanalysarbetet, kan detta 

innebära en viss problematik, på grund av dennes eventuella ”hemmablindhet” och makt-

position. Detta kan medföra att den interna konsulten styr processen på ett sätt som inte är 

optimalt. Ett mer klokt val kan, i vissa lägen, vara att anlita en neutral, extern konsult. Många 

gånger blir nämligen konflikter så ”inkapslade” att de inte kan lösas inom den aktuella 

organisationen; i sådana fall kan en tredje part behöva tillkallas för att bistå med sökandet 

efter en slags ”gyllene medelväg”. Den bästa strategin i konfliktbearbetningen är i alla 

händelser samverkan. I god kommunikation kan framgångsrika samverkansstrategier uppnås. 

En extern konsult kan med sin kunskap och erfarenhet se arbetsplatsen med ett utifrån-

perspektiv, även om denne inte är insatt i arbetsplatsens kultur. Om parterna har svårigheter 

med att göra framsteg i samtalen, hjälper en utomstående konsult dem att hamna på ”rätt spår” 

och stimulerar dem till en gemensam problemanalys. Därigenom kan konstruktiv konflikt-

hantering underlättas. Konsulten fungerar som en katalysator, vars främsta uppgift är att föra 

parterna närmare varandra och hjälpa dem nå en ömsesidig förståelse. Men detta är inte 

liktydigt med att lösa konflikten; det är upp till dem själva. Konsultens uppgift är att, vid 

sidan av parterna, fungera som en ”dörröppnare”. Genom att lyssna aktivt och ge konstruktiv 

feedback kan de inblandade parterna i en konflikt hjälpa varandra till bearbetning och 

problemlösning. Om problemlösande samverkan råder mellan parterna, och om de är villiga 

att mötas på frivillig basis, ökar chanserna betydligt till konstruktiv konflikthantering. 

Konflikten kan då erkännas och problematiken kartläggas i en gemensam diskussion. Denna 

diskussion förs, i bästa fall, i en öppen, förutsättningslös och tillitsfull anda (Maltén, 1998).  

       Kommunikation kan således vara ett verktyg för att hantera gruppkonflikter, t.ex. genom 

att tillkalla just en utomstående aktör och den vägen inbjuda till ett konstruktivt och 

ömsesidigt engagemang. Detta kan motivera de berörda parterna att gå in rollen som aktiva 

subjekt. Strategin kan, i optimalfallet, utmynna i en situation där samtliga är vinnare (Maltén, 
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1998). Detta ligger i linje med idén om den induktiva syntesen som det optimala sättet att 

avsluta meningsmotsättningar på. Detta tillvägagångssätt representerar en s.k. högre form av 

problemlösning och är mer effektiv och tillfredställande för samtliga parter. Förfarandet utgår 

från båda parters ståndpunkter och där ingen av parterna behöver göra avkall på sina 

värderingar, utan summan av båda bidragen blir en helt ny ”produkt”. Denna produkt, den 

induktiva syntesen, hamnar på en högre nivå än varje parts enskilda bidrag. Detta förutsätter 

bådas bidrag och vore inte möjligt annars. Lösningen på problemet växer således ur den 

gemensamma diskussionen, vilket innebär att lösningen inte läggs på densamma. Vikten av 

god kommunikation är fundamental här. Resultatet av den induktiva syntesen är att ingen av 

parterna varken har fått rätt eller fel, vunnit eller förlorat. En ny mening eller verklighet blir 

däremot till ur diskussionen. Och i den mån detta inte sker, får parterna åtminstone en ny syn 

på verkligheten. Genom en sådan kommunikationsprocess når parterna det som människor 

eftersträvar med kommunikation: utveckling och bekräftelse av den egna personen, samt 

kontroll över situationen (Engquist, 1992). 

       Det ska dock påpekas att både chefer och konsulter i vissa fall kan tänkas ha någon form 

av ideologiska motiv när det handlar om konflikthantering, och att det därmed är andra 

kriterier som gäller för vad som utgör ”framgångsrik” konflikthantering. Det kan röra sig om 

bestämda intressen man vill bevara genom att försöka applicera ett mer eller mindre simpelt 

sätt att lösa upp konfliktknutar. Man kanske kan tala om ”pseudolösningar” i sådana fall; 

förmenta lösningar som utgår från diskurser som överförenklar alltför mycket, samtidigt som 

man ändå ger sken av att seriöst ta sig an problemet. Det kan därför vara på sin plats att 

betrakta olika lösningsrecept med en kritisk blick.  

 

Konflikthantering och arbetsklimat 

Det finns knappast ett rätt eller fel sätt vid konflikthantering; det finns knappast någon mall 

som passar alla människor. Våra egna erfarenheter, vår s.k. ”ryggsäck”, påverkar oss mycket i 

konflikter och deras hantering. Vår personlighet utgörs dels av vår medvetna bild av oss 

själva, dels av våra omedvetna sidor. Vår självbild har skapats i samspel med andra 

människor under hela livet. En medarbetares eller ledares irrationella sidor och tidigare 

livshistoria underskatts en hel del ute i arbetslivet. Alla människor tolkar händelser och 

situationer på sitt eget sätt och beter sig därefter. Därför kan självkännedomens betydelse 

aldrig underskattas. Vid konstruktiva konflikter brukar parterna se och höra varandra bättre, 

samtidigt som de respekterar varandra mer. Parterna vågar visa sidor hos sig själva som de 

tidigare inte visat; de är öppnare mot varandra och därigenom förbättras relationen. Detta kan 
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leda till personlig utveckling för individen; på arbetsplatsen kan det leda till bättre 

psykosocialt klimat och ökad samarbetsförmåga i arbetslaget. Konflikter kan alltså, i 

förlängningen, öka tryggheten och säkerheten i samvaron med andra människor (Ahrenfelt & 

Berner, 1992). Ett konstruktivt system för konflikthantering har därför en hälsofrämjande 

funktion och stärker produktiviteten. Ökad kreativitet, delaktighet och effektivitet kan bli 

resultatet; individuella ståndpunkter framhävs mer, öppen kommunikation möjliggörs i större 

utsträckning och ett bättre arbetsklimat uppstår (Ydrén, http://www.hanterakonflikter.se). 

 

Konflikter och utveckling 

I den svenska kulturen ses konflikter som någonting fult och som därför bör undvikas. Men 

istället för att se det moraliskt ”förkastliga” i konflikter, och på så vis undvika eller förneka 

dem, kan vi istället tillvarata och tillsammans utnyttja den stora potentialen till utveckling och 

förändring som finns (Engquist, 1992). Det är ett karakteristiskt drag hos konflikter att de ofta 

upplevs väldigt negativt, att de uppfattas som kriser, som något oönskat som helt enkelt bör 

undanröjas eller lösas väldigt snabbt. Synsättet att konflikter är något per definition negativt 

är utbrett (Larsen, 2002). Det hör också till saken att konflikter som hanteras på ett destruktivt 

sätt tar krafter från de inblandade parterna och inverkar menligt på relationerna. Resultatet blir 

ångest, spänningar, bristande tillit, dålig kommunikation, samarbetssvårigheter, maktkamper 

och minskad produktivitet. Detta rymmer en hel del bortslösad energi, som istället kunde 

användas på andra sätt. Att istället samarbeta och på ett konstruktivt sätt hantera situationen – 

med de likheter och olikheter mellan parterna som blottläggs då – kan möjliggöra utveckling, 

växande och stärkta relationer (Ydrén, http://www.hanterakonflikter.se).  

       Vad Jordans synsätt gör är att det just ramar in konfliktfenomenet på ett mer uppbyggligt 

sätt; varseblivningen av vad en konflikt potentiellt är, och vad den rymmer, modifieras och 

expanderas. Konflikter betraktas här inte bara som besvärliga och ovälkomna avvikelser från 

det normala livet; de erbjuder istället möjligheter till, och medel för, transformation. De kan 

användas som redskap för utveckling, även om de smärtar när de pågår. Efterverkningarna av 

sådana transformationer kan bli djupa. Men så finns det också betydande möjligheter till 

kvalitativa transformationer av medvetandet hos människor i vuxen ålder. Sådana kvalitativa 

förändringar kan göra stor skillnad – rentav en genomgripande skillnad – inte bara ifråga om 

personens relation till sig själv, utan också till människor i omgivningen (Jordan, 1998). 

       Vi är alla unika individer och tolkar verkligheten olika; vi tänker, tycker och handlar på 

olika sätt. Vi rör oss i ett ”intersubjektivt spänningsfält” mellan olika poler. Detta spännings-

fält hyser en hel del potentiell kreativitet. Om man förmår utnyttja den potentialen och energin 

http://www.hanterakonflikter.se/
http://www.hanterakonflikter.se/
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kan konfliktsituationer användas till utveckling. Konflikter är i den bemärkelsen positiva; de 

behövs och är rentav nödvändiga i livet. Ett större mått av självinsikt och personlig utveckling 

kan realiseras – om man förmår ta sig an konflikter med ett öppet, konstruktivt och lärande 

sinnelag. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

En kulturbiologisk förståelse av människan och den individuella-sociala enheten 

Utifrån ett kulturbiologiskt perspektiv, vilket inkluderar en förståelse av den biologiskt-

kulturella matrisen för den mänskliga existensen, kan sociala relationer – deras förverkligande 

och bevarande – betraktas som den grundläggande förutsättningen för hälsa och välbefin-

nande hos människor. Med utgångspunkt i den relationella matris, som sammanväver kun-

skapens och kärlekens biologi, kan följande härledning göras: det kulturella ursprunget till 

uppkomsten av emotionella konflikter ligger i att den aktuella kulturen upphör att vid-

makthålla de sociala relationerna. Detta resulterar i obehag och smärta. Man kan här tala i 

termer av kulturella ”fällor” som skapar lidande. Ytterligare en härledning kan göras: för att 

undslippa sådana kulturella fällor, med tillhörande emotionella konflikter, krävs en etisk 

reflektion genom vilken välbefinnandet kan återvinnas. Förutsättningen är dock att de berörda 

människorna, i sin gemensamma sociala tillvaro, hittar fram till ett sätt att leva på det sociala 

planet som kännetecknas av kontinuerligt samarbete och en bestående ömsesidig respekt 

(Kindblad, 2010). 

       I kulturbiologin talar man om en fysiologisk domän och en relationell domän, där den 

senare handlar om hur levande varelsers relationer till omgivningen ser ut. Det som utgör det 

genuint mänskliga i människan återfinns i den relationella domänen, då det är i – och genom – 

språket människan lever denna domän. Att språket uppstod resulterade också i att den 

mänskliga kulturen uppstod. Givet detta antog kulturen formen av ett slutet nätverk av sam-

språk, konversation, i vilken språk och emotioner flätas samman. Enligt detta synsätt 

representerar emotioner olika slag av relationella handlingar, och konversationen är det för 

människan utmärkande relationella särdraget – i förlängningen det kulturbärande särdraget. 

En i sammanhanget central emotion är kärleken, för det är genom kärleken som människor 

kan acceptera sig själva och varandra som legitima andra, i samexistens med sig själva. I detta 

sker en slags bekräftelse av varandra (och dem själva) som medmänniskor, som lever till-
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sammans i ömsesidighet.
4
 De slutna nätverken av konversation skapar och upprätthåller en 

relationell dynamik, i vilken medlemskap i olika sociala grupperingar ingår. Människor 

förverkligar sig själva som sociala varelser i den gemensamma, kulturella samexistensen, och 

det är i denna relationella matris som den mänskliga identiteten formas och vidmakthålls. Det 

relationella och vardagliga sättet att leva i mångfalden av andra människor – manifesterat 

genom, i bästa fall, bestående kärleksfulla relationer – resulterar i ett kontinuerligt mänskligt 

välbefinnande (ibid.). 

       Den individuella identiteten har alltså sina rötter i den relationella matris, den grund som 

– med kulturbiologiskt språkbruk – väver samman kunskapens och kärlekens biologi. Den 

enskilda människans jag-känsla, liksom upplevelsen av välbefinnande, uppstår ur den 

gemensamma existensen i en individuell-social enhet. I denna enhet kommer den ömsesidiga 

acceptansen av den andre som person till uttryck i de pågående konversationerna. Denna 

betoning av det personliga är fundamental, då upplevelsen av att faktiskt betyda något i 

motpartens ögon är avgörande för människor i den kulturella samlevnaden. När den sociala 

inramningen kännetecknas av acceptans, respekt och tillit mellan samtliga parter, och när det 

samtidigt föreligger ett kreativt, tryggt och inspirerande samarbetsklimat, kan man tala om 

saminspiration – närmare bestämt en hälsobefrämjande och meningsskapande saminspiration. 

I en sådan relationell miljö finns utrymme för både handling och reflektion. Självständighet 

och eget ansvar är andra nyckelord. Ett sådant samarbetsklimat leder till att den individuella-

sociala enheten vidmakthålls, exempelvis på en arbetsplats (ibid.). 

       Konsekvensen av detta blir att den kultur, i det stora eller lilla, som tvärtom försummar 

eller undertrycker sociala – och för den delen lekfulla – relationer, får betala ett pris i form av 

nedsatt välbefinnande eller rentav sjukdom. Men så är också detta en konsekvens av att man 

då förbiser människan som kärleksfull varelse. En historisk tillbakablick ger samtidigt vissa 

ledtrådar till varför ohälsa och sjuklighet kan uppstå: vår patriarkala/matriarkala kultur har 

varit påtagligt präglad av förhållningssätt som premierat auktoritet och dominans. Därför har 

också kontrollbehov, konkurrensmentalitet och misstro blivit utbredda företeelser i den 

västerländska kulturen, liksom girighet och rädsla. Och därmed också vantrivsel och sjukdom. 

En kulturform som mer eller mindre förnekar eller stryper uttrycken för människans 

grundläggande kärleksfulla sida, får betala med motsättningar, splittring, smärta och lidande.
5
 

                                                           
4
 Kärlek kan här förslagsvis tolkas i termer av ömsesidig humanitet och medmänsklig respekt, en uppriktig god 

vilja, ja, rentav förmågan att utifrån en vidgad identitetshorisont kunna se sig själv i den andre och vice versa. 
5
 Att bevara en sådan kulturform är att vidmakthålla källan till allehanda konflikter. Det finns en koppling mellan 

å ena sidan konflikters uppkomst och å andra sidan maktambitioner, okänslig självhävdelse och en osund form 

av individualism. Detta kan ses i ljuset av vår kulturhistoria, i vilken det manliga varit norm. Eller mer korrekt: 
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Till saken hör också att vi i vår moderna era åstadkommit en splittring mellan det individuella 

och det sociala, vilket inte sällan medfört smärtsamma konsekvenser. Enligt Simmel 

(1900/1990; ref. i Kindblad, 2010) har individens frihet i det moderna ekonomiska systemet 

vunnit insteg som en effekt av en rationell och kalkylerande mentalitet människor emellan. 

Därtill har människors krassa ekonomiska förehavanden frikopplats från de mer emotionella 

realiteterna; en attityd av ointresse och likgiltighet gentemot omvärlden har brett ut sig (ibid.). 

       I den västerländska kulturen kom också den individuella-sociala enheten att utsättas för 

ett hårt tryck från vissa ideologiska strömningar som gjorde gällande att det individuella och 

det sociala står i ett motsatsförhållande till varandra. Konsekvensen blev att enheten bröts och 

att många sociala band därför luckrades upp för många människor. Den uppkomna 

individualiseringen – associerad med jakten på status och framgång – går hand i hand med en 

konkurrensbejakande och arrogant mentalitet, som delvis är driven av rädslan att misslyckas. 

Politiska och ekonomiska intressen har gjort sitt för att underblåsa attityder av aggression och 

arrogans. Och inom ramen för arbetslivet blockeras inte sällan medvetenheten om den 

individuella-sociala enhetens betydelse, och dess hälsobefrämjande roll, av en typ av rationellt 

tänkande som är tämligen ensidigt inriktat på verksamhetsstyrning, mål och medel etc. (ibid.). 

       I den utsträckning människors samlevnadsformer eroderar eller t.o.m. raserar individernas 

möjligheter att realisera genuint välbefinnande, kan de samlevnadsformerna betraktas i termer 

av kulturella fällor. Vägen ut ur dessa fällor är den ömsesidiga etiska reflektionen, som har 

potential att medvetandegöra vilka relationella matriser som i själva verket orsakar olust och 

smärta. Den nödvändiga reflektionen kräver att man tillsammans tar ett steg tillbaka, gör 

avkall på ”säkerheten” och mer förutsättningslöst men dock nyfiket ägnar sig åt en uppriktig 

och ödmjuk begrundan. Acceptans av den nuvarande situationen är en del i detta. Med 

avstamp härifrån går det att undslippa de kulturella fällorna, smärtan och de emotionella 

konflikterna i denna vår postmoderna tidsålder. Den etiska reflektionen förmår alltså öppna 

upp för ett återställande av det välmående och den hälsa som gick förlorad, samt överbrygga 

klyftan mellan individ och kollektiv. I detta ligger en förnyad insikt om kärlekens roll som 

elementär emotion i mänskligt samliv, i nätverken av konversation. Det hela kan återföras till 

frågan om vad vi egentligen vill bevara i våra sociala relationer, eller annorlunda uttryckt, 

hur vi egentligen önskar att leva. Om etiken tillåts bli fundamentet, tillsammans med 

kärleken, blir den ömsesidiga respekten ledstjärnan, liksom detta att bry sig om den andre som 

den unika person han/hon är. Därigenom bevaras det sociala liv som människans väl-

                                                                                                                                                                                     
normen har bestått i en alltför ensidig och inskränkt manlig överordning, som hämmat den aspekt av det mänsk-

liga som förmår överbrygga klyftor och ingjuta värme i mänskliga relationer. 
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befinnande vilar på. Då har också grunden lagts för vad som skulle kunna bli samarbete i 

saminspiration (ibid.).  

       Utifrån den aktuella undersökningens konflikttema är det angeläget att inkludera det 

kulturbiologiska perspektivet som en av de teoretiska utgångspunkterna. Detta inte minst då 

kulturbiologin belyser hur den patriarkala/matriarkala kulturformen ända in i vår tid genererat 

konfliktskapande förhållningssätt i form av auktoritet, dominans, kontroll och konkurrens. 

Människans kärleksfulla sida har i samma grad blivit hämmad i sitt uttryck, till priset av mot-

sättningar och lidande.  

 

Social responsivitet och problemlösningens socialpsykologi 

Johan Asplund talar om problemlösning som en social process. Detta synsätt utgör samtidigt 

ett motsatt och kritiskt perspektiv i förhållande till den dominerande idén om problemlösning 

och tankeverksamhet som något som sker ”i huvudet” på enskilda individer. Tänkande är 

istället något som sker intersubjektivt, dvs. i interaktionen mellan två eller flera individer. 

Föreställningen om den ensamme problemlösaren hör ihop med idén om den solitära 

intelligensen. Men Asplund menar att intelligens primärt är ett intermentalt attribut, dvs. 

något som endast kan tillskrivas person A och person B, inte person A eller B var för sig. 

Istället för att betrakta problemlösning som en ensamaktivitet i den enskildes huvud (eller 

hjärna), gör Asplund gällande att problemlösning äger rum i konversation och samspel mellan 

två eller fler personer, i ett kognitivt samarbete. Detta perspektiv på konversation och samspel 

låter också urskilja tre olika ”roller” i processen: problemkonstruktörer, problemställare och 

problemlösare. Problemställaren och problemlösaren är inbegripna i en gemensam kommuni-

kationsprocess som utspelar sig i interaktionen mellan dessa två, inte ”inuti” den ena 

personen. Även problemkonstruktören är med i denna ”kognitiva pardans” (Asplund, 2002). 

       Med hjälp av fenomenet tankenötter åskådliggör Asplund den kognitiva gemenskap, med 

tillhörande dialoger, som får de enskilda individernas solitära natur att framstå som sekundär. 

De som konstruerar tankenötter och de som tar sig an att lösa dem, utforskar gränserna för 

nämnda gemenskap; de gör det tillsammans, de gör det genom dialog och samspel. Begreppen 

kommunikation och konversation är således centrala här. Prototypen med tankenötter fungerar 

också som belysande grundform för andra slag av problemlösning. Social interaktion är 

nämligen en förutsättning för ett antal andra ”problemsituationer”; det är i interaktionen som 

problemlösningsförmågan uppstår. Förvisso medger Asplund att individen, med sin isolerade 

tankeverksamhet, har sitt legitima utrymme. Men det problematiska med en sådan begränsad 
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– och begränsande – syn på problemlösning är att det mer utvidgade sociala sammanhanget 

förbises (ibid). 

       Asplund talar vidare om människans sociala responsivitet, en grundläggande social 

gensvarsförmåga som människan ger uttryck för i sitt sällskapliga liv. Den kännetecknas av 

spontanitet, nyfikenhet och oförutsägbarhet. Denna responsivitet kan dock vara antingen 

konkret eller abstrakt, beroende på om människan rör sig inom ramen för konkret eller 

abstrakt socialitet. När det handlar om konkret socialitet förekommer ömsesidiga sociala 

responser och ändamålsenliga handlingar aktörerna emellan. Detta utbyte äger rum så länge 

den aktuella aktiviteten pågår; de ömsesidiga gensvaren är då relaterade till det större 

sammanhang som aktiviteten utgör. Under dessa omständigheter är den sociala respons-

iviteten emotionellt färgad – positivt eller negativt – då känslomässiga tillstånd är en 

integrerad del av den pågående aktiviteten. Abstrakt socialitet, å andra sidan, är en form av 

socialitet som hänger samman med det faktum att vi, som moderna människor, också är 

”abstrakta samhällsvarelser”. Det som kännetecknar den abstrakta socialiteten är frånvaron av 

målstyrd aktivitet; det saknas egentlig förändring, egentligt skapande, problemlösning och 

ändamålsenlighet. De responser som förekommer är ”tomma” och präglas av tillfälliga 

känslor, utan djupare innehåll (Asplund, 1987).  

       Det problematiska är att den sociala responsiviteten, i denna abstrakta typ av socialitet, 

kan övergå i sin motpol, asocial responslöshet. Det behövs nämligen någon form av yttre 

stimuli för att den sociala responsiviteten ska hållas vid liv; den är inte obegränsat 

självgående. I brist på externa stimuli går responsiviteten och interaktionen mot allt större 

monotoni och utarmning, samt mot allt färre målstyrda processer. Till sist kan flödet av 

kontinuerliga, känslofärgade gensvar avstanna. När den normala sociala responsiviteten sinar 

helt och slår över i asocial responslöshet, reduceras motparten till enbart en abstrakt 

samhällsvarelse. Opersonliga interaktioner mellan abstrakta aktörer genererar känslolöshet 

och frånvaro av både inlevelse och genuin feedback. Känslor och responser förnyas och 

bibehålls inte längre naturligt genom deltagande i en utåtriktad social process, med konkreta 

mottagare. Elementär asocial responslöshet uppstår automatiskt och naturligt när den sociala 

responsiviteten upphör av sig själv, ledande till responslöshet. Icke-elementär asocial 

responslöshet är dock självpålagd och ett resultat av att man aktivt och medvetet väljer att inte 

gensvara (ibid.). 

       Asplund menar att vi alla ägnar oss åt ett abstrakt rollspel, som pågår parallellt med vårt 

konkreta vardagsliv. I den mån vi upplever oss själva som rollinnehavare, finns per automatik 

en koppling till den abstrakta socialiteten och identiteten som abstrakt samhällsvarelse. Att 
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inneha en roll hör sålunda ihop med ett övergivande av den konkreta socialiteten. Men så är 

det också i just den konkreta socialiteten som aktören uppfattar sig som en konkret person, 

frikopplad från roller (ibid.). 

       Utifrån undersökningens konflikttema är det angeläget att inkludera Asplunds perspektiv 

på problemlösning och social responsivitet som teoriunderlag. Konflikthantering, som ett 

särfall av problemlösning, förutsätter konversation och samspel mellan konfliktparterna. En 

gemensam kommunikationsprocess måste initieras för att möjliggöra konstruktiv hantering. 

Förmågan till social responsivitet öppnar upp för förändring, skapande och ändamålsenlig 

problemlösning. 

        

Konflikter som verktyg för lärande, utveckling och fördjupade relationer   

Det perspektiv på konflikter som anläggs här har en utvecklingpsykologisk bas och utgår från 

Thomas Jordans och Titti Lundins forskning och terminologi. En viktig utgångspunkt är 

individens subjektiva fungerande i konflikter, samt vilka sociala och relationella konsekvenser 

det får. Den utvecklingspotential och det lärande som kan realiseras genom konflikt-

erfarenheter berörs också. De mellanmänskliga konsekvenserna av ett sådant personligt 

realiserande är fundamentala. En nyckelfaktor i förverkligandet av den potentialen är själva 

”uppvaknandet” från ett invant, oreflekterat psykologiskt och relationellt fungerande; ett 

fungerande som representerar ett begränsat synsätt och en begränsad förmåga att hantera och 

lösa konflikter. 

       Jordan urskiljer tre huvudsakliga stadier eller faser av (potentiell) utveckling i vuxenlivet:  

       Det konformistiska stadiet. På detta stadium har individen ännu inte format en genuint 

oberoende identitet eller anammat ett självvalt perspektiv. Den sociala miljön har bibringat 

individen vissa värderingar och rolluppfattningar, men något utvecklat kritiskt förhållningssätt 

till normer och konventioner finns inte. Spontana och svartvita, föga nyanserade värde-

omdömen förekommer oftast. Andra personer och grupper tilldelas antingen ett positivt eller 

negativt värde, men något egentligt kunskapssökande eller utforskande finns inte. Någon 

utvecklad reflektion kring vad som döljer sig bakom det omedelbart synliga och uppenbara 

förekommer inte (Jordan, 1998). 

       Det institutionella stadiet. Här förekommer så pass mycket av självständigt tänkande – 

och ett tänkande utgående från generella principer – att ett mer utpräglat, eget perspektiv 

mejslas fram. Egna åsikter gällande de flesta frågor formas; reflektion kring vad som döljer 

sig bakom det uppenbara och synliga äger nu rum. Information inhämtas från flera håll, vilket 

skapar en mer sammansatt förståelse av saker och ting. Däremot finns ännu ingen tydlig ben-
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ägenhet att reflektera kring karaktären hos det egna perspektivet eller dess begränsningar. 

Däremot kan andra personers perspektiv förkastas i händelse av meningsskiljaktigheter 

(ibid.). 

       Det interindividuella stadiet. Här är individen inte längre starkt identifierad med någon 

särskild ”ego-form” (se Bilaga 3 för en fördjupad diskussion kring egot). Istället föreligger en 

öppenhet för förändring, och dessutom en öppenhet för hela den svårgreppade komplexitet 

som kännetecknar både yttervärldens mångfald och den inre upplevelsevärldens djup. En 

person som befinner sig på det interindividuella stadiet känner sig inte hotad av kritik från 

andra människor. Därtill är en sådan person mer fri att förhålla sig till varje unik situation som 

den situationen faktiskt är (ibid.). 

       Härnäst presenteras en modell som tar fasta på individens bilder av, och föreställningar 

om, motparten i en konfliktsituation. Begreppen som används bygger på forskning utförd av 

Jordan och Lundin om hur individer varseblir, tolkar och hanterar konflikter på arbetsplatser.  

       Förstapersonsperspektiv. Ett förstapersonsperspektiv på motparten uppstår när man med 

utgångspunkt från sina personliga, subjektiva intryck skapar sig en bild av denne. Den bild 

man formar av den andre utgår från hur man själv influeras av denne. Bilden som formas 

består av vad man själv känner och tycker. Förstapersonsperspektivet är bundet till det egna 

subjektiva perspektivet och strävar inte efter att lösgöra sig från detsamma. Det är enbart det 

egna jag-perspektivet som gäller; varseblivningen av motparten är styrd av, och inkapslad i, 

egna mål och intressen. Att inta andras perspektiv är bortom räckvidden. Kännetecknande är 

också att enbart det direkt synliga är uppenbart och upplevs som relevant. Frågan om varför 

människor agerar som de gör är ofta obefintlig. En fundamental begränsning hos detta 

perspektiv är att individen inte urskiljer sina subjektiva värdeomdömen om andra människor 

som sina egna omdömen. Personen förväxlar istället dessa omdömen med fasta egenskaper 

hos motparten, så att motparten i själva verket tycks ha dessa egenskaper inom sig (och 

därmed är manipulativ, självupptagen, falsk, irrationell, nyckfull etc.). Problemet med detta är 

att den person som (omedvetet) anammat förstapersonsperspektivet och stannar där, kan ut-

veckla inställningen att motparten borde avvisas, fördömas, kontrolleras eller hållas på 

avstånd, samt inte tänker tanken att motparten kanske kan förändras (Jordan & Lundin, 2001). 

       Andrapersonsperspektiv. Detta perspektiv präglas av inlevelseförmåga och rolltagande; 

man strävar efter att föreställa sig hur motparten tänker, känner, tolkar och tycker saker och 

ting. Detta förutsätter en förmåga att – åtminstone tillfälligt – hålla tillbaka egna känslo-

mässiga reaktioner och tyckanden gentemot motparten. Istället söker man förstå hur situ-

ationen ser ut och känns utifrån den andres perspektiv; hur den andre tänker, känner, tolkar 
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och prioriterar. Konsekvensen av ett utvecklat andrapersonsperspektiv är att ens strävan efter 

djupare förståelse för relationella problem även införlivar andra människors tolkningar och 

föreställningar som självklara element att beakta. Detta leder till att det problematiska i den 

uppkomna situationen nu ses i termer av skilda tolkningar och synsätt. Orsaken till problemet 

ses inte längre primärt i termer av andras negativa egenskaper (ibid.). 

       Tredjepersonsperspektiv. I detta perspektiv stannar man inte vid att göra sig en bild av 

motparten utan att låta bilden influeras alltför mycket av vad man själv känner och tycker. 

Man tar ytterligare ett steg till att betrakta motparten utifrån och söker därmed skapa sig en 

bild av hur motparten fungerar som person. Man strävar efter en nyanserad förståelse av 

motpartens personlighet, attityder och motivationer. I de fall människor skapar sig sådana 

nyanserade bilder av motparten, sker detta ofta utifrån insikten att det ligger i deras eget 

intresse att nå fram till en mångfacetterad förståelse av motparten. Till detta hör insikten att 

denna förståelse riskerar att bli förvrängd om personliga antipatier gentemot motparten 

blandas in alltför mycket. I en mångfacetterad motpartsbild finns även plats för positiva sidor 

hos den andre. Men förmågan att skapa sig en komplex bild av den andre, samtidigt som den 

andre upplevs som väldigt frustrerande, kräver att man inte är subjekt till sina egna tyckanden. 

Om man är subjekt till sina tyckanden är man nämligen omedveten om att personliga 

tyckanden och värdeomdömen inte hålls isär, vilket dock är en önskvärd insikt och förmåga. 

Den viktiga distinktionen här är således att å ena sidan kunna uppfatta personliga känslor 

gentemot den andre som just personliga, subjektiva känslor, och att å andra sidan kunna skapa 

sig en ”utifrånbild” av den andres personlighet, utan att blanda in dessa egna tyckanden 

(ibid.).
6
 

       En viktig konsekvens av i synnerhet tredjepersonsperspektivet är att ju mer elaborerade 

föreställningar man hyser om motparten som person, desto mindre är sannolikheten att man 

upplever sig kränkt av den behandling man utsätts för. I den mån man faktiskt kan urskilja 

bakomliggande orsaker till den andres attityder och beteenden, reduceras tendensen till att 

gensvara negativt på förnedrande behandlingar. Den medvetenhetsnivå som man då uppnått är 

av ett annat kvalitativt slag än det mycket mer subjektivt låsta tillstånd som kännetecknar den 

människa som rättfärdigar nedsättande behandling av andra. I det senare fallet rymmer 

                                                           
6
 Inom ramen för varje personperspektiv kan ”konstruktionerna” av motparten vara av olika djup. Det tidigare 

nämnda tillskrivandet av fasta egenskaper är en av tre typer av konstruktioner. De övriga två benämns linjär 

resp. komplex psykologisk kausalitet. Skillnaderna mellan dessa tre rör graden av komplexitet och djup i förstå-

elsen av orsakerna bakom människors agerande och fungerande. Men det finns alltså ingen absolut korrelation 

mellan (1) vilken typ av konstruktion som förekommer inom (2) ett givet personperspektiv. 



24 
 

medvetenheten inte att egna tyckanden om motparten, och tolkningar av orsakssammanhang, 

faktiskt är subjektiva och mer eller mindre bristfälliga (ibid.).  

       Jordan talar vidare om femton olika utvecklingspsykologiska dimensioner, som var och 

en erbjuder möjligheter till personlig utveckling i samband med konflikter. För dessa 

dimensioner gäller dels att de utgör centrala utvecklingsområden i vuxen ålder, och dels att de 

förmågor och färdigheter som dimensionerna är förbundna med utmanas i samband med kon-

flikter. Av detta skäl erbjuder konflikter goda möjligheter för den enskilde – och gruppen – att 

ta sig an dessa utvecklingsutmaningar. Det är nämligen så att människors inblandning i 

konflikter kastar ljus på just vilka aspekter av deras fungerande och reagerande som framför 

allt är i behov av mer medvetenhet och uppmärksamhet. Då kan också diverse mer eller 

mindre destruktiva vanemönster gradvis förändras (Jordan, 1998).
7
 Några av dessa dimen-

sioner och deras innebörd kommer i korthet att beröras här (se Bilaga 4 för en fördjupad dis-

kussion kring dessa förmågor). 

       Förmåga att separera spontana känslor från värdeomdömen: Att inte döma motparten, 

även om man temporärt upplever negativa känslor. Förmåga att beakta det unikt personliga 

och det kollektiva: Att bygga konstruktiva relationer i kraft av att motparten respekteras som 

en unik individ. Förmåga att urskilja nyanser och motsägelser: Att främja genuina mellan-

mänskliga möten genom att det bejakansvärda hos motparten lyfts fram. Förmåga att 

koordinera intressen: Att främja ömsesidighet i relationen, vilket också öppnar för kreativa 

och demokratiska lösningar. Förmåga till rolltagande: Att inta motpartens perspektiv och 

dennes tolkningar, känslor och synsätt. Förmåga till empati: Att relatera emotionellt och 

medkännande till motpartens känslor, även om man inte delar dennes åsikter, värderingar eller 

tolkningar. Förmåga till autentisk kommunikation: Att vara öppen, ärlig, lyhörd, reflekterande 

och därmed skapa genuina relationer. Förmåga att bejaka etiska principer: Att utifrån en 

osjälvisk medvetenhet  hysa respekt för motparten, även under press. Förmåga till ansvars-

tagande: Att inse sina valmöjligheter och det egna ansvarets roll, bl.a. vad gäller egna 

reaktioner, istället för att skuldbelägga motparten (ibid.). Dessa förmågor går också att 

relatera till begreppet emotionell intelligens, eller EQ (se Bilaga 5 för närmare diskussion av 

detta begrepp). 

       Ett grundvillkor för att individen successivt ska kunna ta ovanstående förmågor i 

besittning, är att individen i hög grad behöver frigöra sig från de ego-baserade försvars-

                                                           
7
 Jordan påpekar att denna ansats i första hand lämpar sig för mildare former av konflikter. I långt framskridna 

konflikter kan regressionstrycket bli så stort att det kan vara mycket svårt att inte ge efter. Att därför lära sig 

identifiera sådana regressionstendenser i god tid kan vara avgörande för att förebygga fortsatt eskalering. 
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strategier som annars lätt tas i anspråk, speciellt i konfliktsituationer. De psykologiska och 

relationella konsekvenserna av att (oreflekterat) använda och låta sig styras av sådana meka-

nismer, kan utgöra skillnaden mellan ett konstruktivt eller destruktivt konfliktförlopp. Jordan 

nämner sex stycken strategier för att bevara en känsla av kontroll och säkerhet.
8
 Dessa strat-

egier har som en grundläggande betingelse att individen ifråga (omedvetet) identifierar sig 

med sitt ego (Jordan, 1998). (Se Bilaga 3 för en utvidgad diskussion kring strategierna och 

egots roll.) 

       Jordan och Lundin identifierar också ett antal olika typer av lärande i samband med 

konflikterfarenheter. Förutsättningarna för lärandet grundar sig på vilket slags ”synfält” – 

ifråga om varseblivning och tolkning – som individen ifråga blickar ut på, samt vilket reflek-

tionsutrymme individen tillåter sig (ibid.). I det som följer kommer ett antal av dessa lärande-

typer att nämnas i korthet.  

       Inget lärande: Individen ser inget positivt överhuvudtaget med själva konflikten. Lärande 

ses helt enkelt inte som en del av konflikterfarenheten. Desillusionering: Individen uttrycker 

lärandet i desillusionerade termer, ibland på ett cyniskt sätt. En negativ omvärldsupplevelse 

har blivit fallet; man tycker sig genomskåda arbetslivet och andra människor. En s.k. realistisk 

attityd intas. Reflektion kring bakomliggande processer är obefintlig. Sensmoraler: Individen 

formulerar pragmatiska och beprövade förhållningssätt som redskap för att klara sig bra i 

livet. Bakomliggande processer är osynliga; människor och situationer framstår med vissa 

typiska och fasta drag som man har att lära sig hantera. Ökad förmåga att hantera situationer 

på ett adekvat sätt: Individen upplever sig mer kapabel att hantera sociala situationer och att 

den sociala kompetensen slipats. Även bättre insikt i personliga behov har erhållits, ledande 

till en större förmåga att hantera sig själv i konflikter. Ökad självkännedom: Individen får en 

mer mångfacetterad och realistisk självbild. Ett synliggörande av hur man själv fungerar och 

karaktären på den egna personligheten har möjliggjorts. Detta då konfliktens utmaningar 

fungerade som en spegel. En större anpassningsförmåga har realiserats (Jordan & Lundin, 

2001).  

       Utifrån undersökningens konflikttema är det angeläget att även inkludera Jordans och 

Lundins utvecklingspsykologiska perspektiv. Detta perspektiv ger en övergripande kartbild 

över de psykologiska och relationella potentialer som ligger latenta i konflikterfarenheter. 

                                                           
8
 Denna strävan efter kontroll och säkerhet kan tolkas både i biologiska och kulturella termer. Det framgår inte 

uttryckligen om Jordan lägger tyngdpunkten på den ena eller andra sidan. Men i samma utsträckning som man 

kan betrakta en organisationskultur som en mänsklig och social konstruktion, vilken i sin tur skapar exempelvis 

en konfliktundvikande eller konfliktgenererande mentalitet, så kan man också läsa in en mer kulturstyrd inne-

börd i begreppen kontroll och säkerhet. 
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Individuell och social utveckling genom konflikter placeras in i ett sammanhang som betonar 

människors möjligheter.  

 

Metod  

Undersökningens ansats  

Den aktuella undersökningen vilar på hermeneutisk grund. Denna omständighet hänger 

samman med att tyngdpunkten ligger på vad den enskilda människan tänker, känner och 

upplever ifråga om konfliktsituationer. Hermeneutik betyder tolkningslära och går följaktligen 

ut på att försöka tolka, söka mening och förstå föremålet för undersökningen. Inom herme-

neutiken ses människor som unika individer med egna syften, känslor och upplevelser. Den 

bärande kunskapskällan inom hermeneutiken är inkännandet, eller empatin, med vars hjälp 

forskaren kan nå en ökad förståelse för en människas upplevelsevärld. Människor besitter 

förmågan till introspektion, dvs. förmågan att vända blicken inåt mot den egna subjektiva 

erfarenheten. Detta möjliggör en förståelse för andra människors känslor och upplevelser. 

Inom hermeneutiken förekommer även begreppet förförståelse, vilket åsyftar en människas 

redan etablerade ramverk av förståelse. Det är inom detta ramverk en individ rör sig när det 

gäller att begripliggöra, tolka, uppleva och förstå verkligheten. Ytterligare ett centralt begrepp 

är den hermeneutiska cirkeln. Innebörden är att en människa först tar avstamp från sin 

existerande förförståelse och därefter genom nya erfarenheter fortskrider till en mer nyanserad 

och välgrundad förförståelse. Denna nya, mer utvecklade verklighetsförståelse kan utvecklas 

ytterligare när nya erfarenheter görs (Thurén, 2007). 

       Förmågan till introspektion hos oss som intervjuare kan öppna upp för ett större 

inkännande i informanternas konflikterfarenheter. I detta sammanhang kan man tala om en 

”inifrånförståelse” som möjliggörs av att ens egna erfarenheter tjänar som resonansbotten för 

de redogörelser andra förmedlar. Detta just därför att vi som människor kan etablera en slags 

våglängdsgemenskap med varandra, då vi alla delar vissa gemensamma positiva och negativa 

känslomässiga reaktioner (t.ex. i samband med konflikterfarenheter).  

       Den aktuella undersökningen är öppen och induktiv till sin karaktär. Den utgår från ett 

antal intervjuer och undersöker huruvida det går att urskilja några mönster relaterade till de tre 

frågeställningarna. Frågan om hur långtgående generaliseringar som egentligen kan göras 

utifrån materialet, blir föremål för diskussion mot slutet av arbetet (se Slutsatser). Det empi-

riska materialet analyseras utifrån redovisade teoretiska utgångspunkter. Syftet är att belysa 

eventuella mönster och regelbundenheter utifrån de förståelseramar som teorierna till-
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handahåller. Teorierna blir på så vis en hjälp för att tolka materialet. Mer specifikt kommer 

det empiriska materialet att analyseras utifrån den förståelse och de tolkningar uppsats-

författarna själva gjort av de teoretiska utgångspunkterna. Dessa (subjektiva) tolkningar kan 

givetvis vara bristfälliga i vissa avseenden.  

       Av ovanstående följer att undersökningen inte syftar till att bekräfta eller ge stöd åt någon 

teori eller hypotes; syftet är inte att verifiera eller modifiera redovisade teorier genom att 

pröva teorierna mot informanternas verklighetsbeskrivningar. I fokus ligger istället de 

mönster som eventuellt kan urskiljas i beskrivningarna, med tillhörande diskussion kring 

generaliserbarhet. Samtidigt fördjupas förhoppningsvis förståelsen av dessa mönster av de 

socialpsykologiska och utvecklingspsykologiska teorierna. 

 

Förförståelse 

Vår egen förförståelse i förhållande till det aktuella undersökningområdet kan i allmänna 

termer sammanfattas med att arbetsplatskonflikter är en företeelse som ofta har mycket att 

göra med brister i ledarskapet. Många chefer tycks se mellan fingrarna och bagatellisera 

förekomsten av konflikter. Utifrån våra erfarenheter och intryck verkar många chefer inta en 

alltför passiv hållning till potentiella eller faktiskt existerande konflikter. Många personer i 

ledarposition har uppenbarligen inte den önskvärda kompetensen ifråga om konflikthantering 

och konfliktförebyggande. Det verkar som att dessa ledare behöver reflektera mer kring vilka 

psykosociala faktorer och mekanismer det är som skapar låsningar i det mellanmänskliga 

klimatet på arbetsplatsen. Ett sådant medvetandegörande upplever vi skulle gagna både 

chefen och medarbetarna på många arbetsplatser. Men istället för att på ett genuint sätt 

engagera sig i den psykosociala miljön, upplever vi att chefernas fokus allt som oftast ligger 

på sådant som omsättning, effektivitet och rationaliseringar i företaget och organisationen. 

Det ligger förstås i sakens natur att sådana frågor och strävanden upptar en hel del tid. Men 

om konsekvensen av detta blir att den psykosociala arbetsmiljön inte riktigt får den 

”genomlysning” som den förmodligen behöver för att medarbetarna verkligen ska trivas på 

sitt jobb, kommer detta sannolikt i förlängningen att slå tillbaka mot lönsamheten i företaget.  

       Förhoppningen är att denna undersökning leder till en fördjupad förförståelse av både 

konstruktiv konflikthantering och lärande genom konflikter, så att eventuella oreflekterade 

fördomar hos oss ersätts av en mer välgrundad och nyanserad förståelse. 
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Validitet och tillförlitlighet        

Operationaliseringen av frågeställningarna ledde till att ett antal intervjuteman formulerades, 

vilka inkorporerades i de intervjuguider som användes (se Bilaga 2). Genom dessa teman ville 

vi säkerställa att undersökningen verkligen skulle handla om, och besvara, de frågeställningar 

som var i fokus. De konkreta intervjufrågor som sedan ställdes – inom ramen för varje tema – 

tog fasta på detta, så att det insamlade materialet skulle bli relevant för undersökningens syfte. 

I kraft av detta kan undersökningens validitet anses vara god. Dock ingick även teman och 

frågor av mer allmän karaktär, som en ingång i intervjuerna.  

       Som intervjuare försökte vi inta och behålla en saklig, neutral och ”objektiv” hållning 

gentemot våra informanter och deras redogörelser. Den önskvärda neutrala hållningen in-

begriper också att det insamlade materialet måste bearbetas med en kritisk, undersökande och 

öppen blick, samtidigt som det inte ska övertolkas åt något håll eller förvanskas på något sätt. 

Om det brister i denna medvetenhet, finns det en risk för att undersökningens trovärdighet blir 

begränsad (Trost, 2005). Dessutom ankommer det inte på forskarna själva att bedöma ifall 

informanterna talar sanning eller inte, bl.a. för att människors utsagor (och beteenden) är 

kontextberoende (Sjöberg & Wästerfors, 2008). Eventuellt tappade vi någon gång den 

eftersträvade neutraliteten gentemot någon av informanterna; därmed bekräftade vi möjligen 

deras utsagor och tolkningar lite för mycket – kanske förstärkt av våra egna erfarenheter 

och/eller fördomar. Egna tidigare erfarenheter kan skapa en mer eller mindre begränsad 

öppenhet i förhållande till informanternas redogörelser. En etablerad förförståelse kan göra att 

vissa redogörelser man tar del av omedvetet blir föremål för tolkning utifrån vad som i själva 

verket är förutfattade meningar hos en själv. Därför är det viktigt med en viss distans 

gentemot egna spontana tolkningar. Men bortsett från detta kan undersökningens tillför-

litlighet ändå anses vara god. Dessutom rör vi som forskare oss alltid inom den hermeneutiska 

cirkeln, så att vår existerande förförståelse gradvis fördjupas allt mer (genom kontakter med 

andra människor och deras erfarenheter). Vi kan aldrig frigöra oss från våra personliga filter 

och subjektiva perspektiv på omvärlden. I den bemärkelsen kan vi aldrig vara neutrala, även 

om vi dock kan sträva efter det, vilket i sin tur ökar tillförlitligheten.  

       Samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefoner, inga anteckningar gjordes. Kvaliteten 

på inspelningsutrustningen var tillfredsställande; det var i princip inga svårigheter att höra vad 

som faktiskt spelades in (efter att ljudfilerna förts över till dator). Detta har också relevans för 

undersökningens tillförlitlighet. 
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Urval  

Den ursprungliga tanken med föreliggande undersökning var att komma i kontakt med en 

eller flera arbetsplatser där de inblandade parterna (konsulter, chefer och medarbetare) har 

arbetat sig igenom en konstruktiv konflikthanteringsprocess. Tanken var att intervjua dem 

angående deras erfarenheter av processen. Det bör här nämnas att i detta skede låg fokus 

framför allt på att träffa överenskommelser med just konsulter för intervjuer, för att specifikt 

ta del av deras erfarenheter av arbetsplatskonflikter och hur dessa kan eller bör hanteras. Detta 

faktum hör samman med att arbetets utgångspunkt var de generella villkoren för konstruktiv 

konflikthantering, varför ett antal konsulters erfarenheter skulle vara en god och inledande 

källa till belysning av dessa frågor. Vi hade dock hela tiden i bakhuvudet att efter hand vidga 

vårt intervjumaterial och även ge utrymme åt chefers och medarbetares konflikterfarenheter, 

vilket också inbegriper lärandeaspekten. Vi insåg emellertid att det var förenat med vissa 

svårigheter att komma i kontakt med arbetsplatser där de inblandade parterna har arbetat sig 

igenom just en konstruktiv konflikthanteringsprocess (med eller utan konsulthjälp). Kon-

flikter, insåg vi, kan vara ett ganska känsligt område att gå in på, även om det gäller mer 

positivt färgade erfarenheter. Och vi fick mycket riktigt antydningar från vissa av de konsulter 

vi hade kontakt med, att det kanske skulle bli svårt att hitta en arbetsplats där chefer och 

anställda ville delge sina erfarenheter. Dessutom hade konsulterna tystnadsplikt, vilket 

omöjliggjorde tips om tänkbara informanter av önskat slag.  

       När vi upptäckte dessa svårigheter beslutade vi därför att inkludera mer negativt färgade 

erfarenheter av arbetsplatskonflikter i vårt material. Sådana erfarenheter tycks vara vanligt 

förekommande, då många konflikter uppenbarligen inte hanteras på ett kompetent eller 

tillfredsställande sätt. Detta underlättade urvalet av återstående informanter. Vid det här laget 

hade tider avtalats med fyra konsulter som antingen hade intervjuats eller skulle intervjuas. 

Ytterligare fyra informanter krävdes för att fylla kvoten. Avsikten var nu att hitta medarbetare 

– eller före detta medarbetare – och åtminstone en chef att komplettera och bredda det empi-

riska underlaget med. Vi kontaktade tre personer som vi kände till sedan tidigare och som vi 

visste hade (negativa) erfarenheter av konflikter på sina arbetsplatser.  

       Slutligen, för att fylla kvoten på minst åtta informanter, ville vi också inkludera en person 

i chefsposition bland våra informanter. Vi fick ett intressant tips, vilket så småningom ledde 

till en intervju. Valet av denna person föll sig också naturligt då vederbörande är chef för ett 

flertal geografiska enheter. Detta faktum gjorde att personen ifråga kunde anses ha god insyn i 

vilka krav som ställs på ett kompetent ledarskap, inte minst gällande konflikthantering. Denna 

intervju avslutade insamlandet av det empiriska materialet.  
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       Samtliga informanter valdes utifrån principen om subjektivt urval: vi valde dem själva, då 

vi hade en idé om vilka personer som kunde förmedla intressant och relevant information. Det 

subjektiva urvalsförfarandet kan medföra att man väljer att intervjua personer som ligger nära 

den egna bekantskapskretsen, vilket också skedde i vissa fall. Men oavsett om informantens 

förhållningssätt till forskaren kan kategoriseras som privat eller inte, kvarstår att kvalitativ 

forskning kan generera en komplex bild av den människa som blir föremål för undersökning. 

Informanten kan visa sig i ett annat ljus som människa och framträda i en mer nyanserad 

form. Detta kan resultera i en sammansatt förståelse av den intervjuade (Sjöberg & Wäst-

erfors, 2008). Här följer avslutningsvis en kort presentation av informanterna: 

       Konsult 1: medelålders kvinna, arbetar som organisationskonsult. 

       Konsult 2: medelålders kvinna, arbetar som chefs- och ledarutvecklingskonsult. 

       Konsult 3: medelålders man, arbetar som psykolog, psykoterapeut och organisations-

konsult.  

       Konsult 4: medelålders man, arbetar som psykolog med utgångspunkter i KBT (kognitiv 

beteendeterapi) och mindfulness. 

       Chefen: medelålders kvinna, är verksamhetschef över ett antal vårdenheter, bl.a. utbildad 

till sjuksköterska. 

       Medarbetare 1: medelålders man, har tidigare arbetat som lärarassistent på en högskola. 

       Medarbetare 2: förtidspensionerad man, har tidigare arbetat som elektriker och lärare. 

       Medarbetare 3: yngre man, arbetar som svetsare och vakt. 

 

Intervjuform och genomförande 

Som grund för insamlandet av empiriskt material till detta arbete ligger ett antal semi-

strukturerade, kvalitativa intervjuer. Detta motiveras av vår strävan att på ett nyanserat sätt se 

den sociala verkligheten ur de intervjuades subjektiva perspektiv. Betoningen ligger på vad 

den enskilde tänker, känner och upplever i relation till konflikterfarenheter. I samtliga fall 

handlar det om att försöka belysa detta på djupet, varför den kvalitativa intervjun som metod 

är lämpligast för ändamålet.  

       Inför intervjuerna skapades en intervjuguide innehållande ett antal relevanta teman. 

Anledningen till att välja teman framför exakta, förutbestämda intervjufrågor var att utifrån 

dessa teman utvinna så mycket information att en naturlig ”mättnad” och utfyllnad inom 

ramen för varje tema successivt skulle uppstå. Vi ville också skapa en öppen dialog med 

samtalskaraktär. Det faktum att en intervjuguide användes som stomme gör det befogat att 

tala om semi-strukturerade (snarare än ostrukturerade) intervjuer. Syftet med denna intervju-
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form är att på ett optimalt sätt möjliggöra ny förståelse, vilket också hänger samman med att 

det är informanten som sitter inne med informationen (Sjöberg & Wästerfors, 2008). Detta 

upplägg inbjuder den intervjuade till att vara med och styra hur samtalet gestaltar sig, sam-

tidigt som undersökningen har ett klart och sammanhållet syfte (Trost, 2005). Svars-

möjligheterna är öppna och respondenten bestämmer själv svarets struktur. En intervjuguide 

baserad på teman skapar en sammanhållande inramning för varje intervju, samtidigt som 

spontana följdfrågor får utrymme.
9
 Efter att den ursprungliga intervjuguiden skapats, 

anpassades den till de tre kategorierna av informanter. På det viset optimerades möjligheten 

till fördjupade insikter i respektive informanters erfarenheter (se Bilaga 2). 

       Anledningen till att inga anteckningar gjordes var att vi inte ville begränsa möjligheten 

till öppna samtal med informanterna. Att föra anteckningar parallellt med frågeställande 

hämmar det ”fria” samtalet. Ytterligare en fördel med att inte anteckna är att den som 

intervjuas slipper uppleva det som störande att intervjuaren sitter och noterar. En nackdel med 

inspelade intervjuer är dock att forskaren tvingas avsätta ordentligt med tid för att transkribera 

materialet efteråt (Trost, 2005). 

       De genomförda intervjuerna präglades av en god stämning och ett ymnigt informations-

flöde. Responsen blev positiv – i vissa fall mycket positiv – från informanternas sida. Detta 

framgick inte minst av en av konsulterna, som efter fullbordad intervju gjorde gällande att 

frågorna var ”förbaskat intressanta”, samt av den avslutande intervjun, där chefen efteråt 

medgav att man kontinuerligt lär sig något nytt, även om sig själv, i mötet med andra 

människor.
10

 Samtliga gav uttryck för intresse både rörande ämnet och för den i sinom tid 

färdigställda uppsatsen. När det gäller brister i intervjuupplägget, begränsade sig dessa i allt 

väsentligt till att tidsåtgången i vissa intervjuer inte riktigt höll sig inom de tänkta ramarna. 

Konsekvensen blev att efterföljande transkriberingsarbete också drog ut på tiden. Men så kan 

också slutsatsen av detta bli att ämnet arbetsplatskonflikter och deras hantering verkligen är 

engagerande och relevant, och därför inbjuder till många infallsvinklar och frågeställningar. 

 

 

 

                                                           
9
 Dock utformades i synnerhet vissa av intervjuguidens teman på ett sätt som ligger nära rena intervjufrågor, 

vilket resulterade i att intervjuguiden oavsiktligt antog formen av ett mellanting mellan intervjuteman och 

konkreta intervjufrågor. 
10

 Detta konstaterande ligger i linje med den hermeneutiska cirkeln: en fördjupad självförståelse kan gradvis nås 

i mötet med nya människor. Här skulle man följaktligen kunna tala om ”livets hermeneutiska cirkel”, varigenom 

en tidigare etablerad självinsikt (en form av förförståelse) kan expandera successivt, ju fler människor man 

utbyter tankar och gjorda erfarenheter med.  Åtminstone om man är lyhörd och vill utvecklas. 
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Etiska aspekter 

När det slutligen gäller de etiska aspekterna av undersökningen, var vi tydliga med syftet med 

undersökningen. Likaså påpekade vi att informanternas anonymitet skulle bevaras; ingen 

information skulle vidarebefordras och inspelningarna skulle så småningom raderas.  

 

Presentation av materialet 

Frågeställning 1: Generella villkor 

Både konsulterna och chefen menar att det finns ett antal generella villkor som måste 

uppfyllas för att möjliggöra konstruktiv konflikthantering i arbetslivet. En av konsulterna 

(konsult 4) motiverar detta med att de grundläggande faktorerna för att lösa konflikter – 

oavsett sammanhang – i stort sett är desamma, eftersom vi människor fungerar ungefär lika-

dant. I det som följer kommer en genomgång av de generella villkor som framhållits. 

 

Kommunikation och öppenhet 

Både konsulterna och chefen lyfter fram kommunikation som en viktig faktor. Chefen betonar 

det nödvändiga i att öppna kommunikationskanalerna i en konfliktsituation, både från chefen i 

förhållande till medarbetarna och vice versa. Hon menar att man ska vara tydlig och rak i sin 

kommunikation och konstruktiv i sitt sätt att ge feedback, inte dömande så att den andre går i 

försvar. En god vilja och acceptans är därför nyckelord här. Konsult 2 talar om öppenhet, i en 

anda av ömsesidig respekt, som en förutsättning för konflikthantering. En öppen dialog 

mellan chef och medarbetare, t.ex. rörande målsättningar och deras uppfyllande, är mycket 

viktig. I ett, som hon kallar, ”öppet system” finns sällan en grogrund för konflikter; frånvaron 

av dolda agendor är A och O här. Men om en konfliktsituation uppstår, är det väsentligt att 

kunna sätta sig in i motpartens perspektiv; då händer det någonting som kan få avgörande 

positiva efterverkningar. Men kan man inte ”känna in” i den andre, så kommer den processen 

att fördröjas. Det optimala är att hitta en vinna-vinna-lösning, även om processen att nå dit – 

ifråga om kommunikation, förtroende etc. – kan ta tid. Enligt konsult 4 är inte sällan åter-

upprättad kommunikation en nyckelfaktor. Han påpekar också att de flesta människor ut-

trycker sig på ett sätt som bäddar för försvar eller attack från motparten. Men kan man 

framföra kritik på ett sådant sätt att motparten orkar och vill ta till sig vad man säger, utan att 

låsa sig på något sätt, då har man lyckats. Då är kritik verkligen konstruktiv. Men det är få 

människor som klarar detta. Så det är inte bara vad man framför, utan minst lika mycket – 

eller mer – hur man framför det. 
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Feedback och bekräftelser 

Konsult 1 framhåller att konstruktiv feedback är väldigt viktig. En ömsesidig god vilja, för-

måga till acceptans och bekräftelse är nyckelord. Parterna måste våga ge varandra beröm, men 

också kunna ta nödvändiga diskussioner. Ömsesidigt förtroende och respekt utgör här gene-

rella villkor för ett sunt konfliktklimat. Men hon menar också att vi svenskar är dåliga på att 

ge varandra feedback: ”99 procent är superdåliga på det. Men många är konfliktundvikande. 

Men de kan lära sig bli bättre på att hantera konflikter, bara de själv vågar och inser att 

de…de sårar när de inte säger något. De sårar inte när de säger det på rätt sätt. Om de har hela 

tiden syftet att vilja hjälpa, det är ju därför man ger feedbacken.” Hon ser feedback som ett 

mycket viktigt verktyg också för att förebygga konflikter: ”Man kan komma hur långt som 

helst genom att bekräfta och lyfta människor och förstärka det de är bra på, genom feedback.” 

Konsult 2 menar att vi är alltför feedbackfattiga i Sverige. Både konsult 2 och konsult 3 talar 

om alla människors bekräftelsebehov – att bli sedda, lyssnade på, bekräftade och älskade. 

Konsult 3 påpekar att bara detta att få respons betyder oerhört mycket och att emotioner spelar 

en viktig roll i relationerna i arbetslivet. 

       Konsult 4 talar om frikostighet med bekräftelser som en av de viktigaste faktorerna i god 

kommunikation. Den djupare innebörden i att bekräfta, är något mer än att bara hålla med om 

vad den andre säger; det handlar om att man hör och förstår vad motparten säger. Detta är 

mycket viktigt, att man skapar ett mänskligt möte som kan bidra till någon form av ömsesidig 

acceptans. Det är oerhört viktigt att människor upplever sig sedda, förstådda och accepterade. 

Det kan finnas mycket ”under ytan” hos människor, t.ex. självanklagelser och en svag 

självkänsla. Men att då verkligen få berätta om situationen och uppleva sig ha blivit mottagen 

och förstådd, istället för motsagd eller attackerad – bara det ligger det väldigt mycket läkedom 

i. Att vara generös med bekräftelser fyller dessutom ytterligare en funktion: ”Jag brukar tipsa, 

om ni har kritik att komma med, ska ni först och främst vara frikostiga med bekräftelser. För 

då har ni byggt upp ett mandat, så att säga, för att även få ta upp andra saker.” Det underlättar 

sålunda för motparten att man själv inte agerar besserwisser, expert eller domare. 

       Även chefen talar om vikten av bekräftelse, i det att chefen måste bekräfta sina medarb-

etare, få dem att känna sig sedda och hörda: ”Jag ser dem, jag bekräftar dem, jag uppskattar 

dem, jag ger gensvar och kör en öppen dialog.” Hon framhåller vikten av lyhördhet och lyss-

nande, och att kunna se individen i sig, eftersom alla människor är olika. Hon instämmer 

vidare i att bekräftelser kan fungera som en öppning, ett sätt att nå en krånglig medarbetare: 

”Man börjar med att bekräfta denne och säga positiva saker om denne och att man håller med. 

Men: sedan ger man den konstruktiva kritiken.” Därigenom kan hon som chef klargöra vad 
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hon skulle önska att medarbetaren tog till sig mer av och hur alla kan må bättre på arbets-

platsen. Hon säger att det gäller att vara lyhörd; det gäller att se den andra människan, var 

denna befinner sig och har för behov just nu; det handlar om någon slags hjälp till självhjälp. 

 

Personligt ansvar och självinsikt 

Konsult 1 påpekar att i en konfliktsituation ligger mycket hos en själv, t.ex. att reflektera över 

hur andra individer kan påverka en själv. Här ligger ett ansvar för de egna känslorna. Reflek-

tion kring personliga känslor är viktigt, inte minst då vissa människor faktiskt inte har den 

nödvändiga förmågan att tolka sina egna känslor. Emotioner utgör nämligen en viktig del i 

konflikthantering, menar hon. De anställda har ett medarbetaransvar och den enskilde indi-

viden måste inse att valet rörande förändring av ett beteende ligger hos denne själv. Konsult 2 

identifierar tre olika element i konfliktlösning: insikt och förståelse för vad det handlar om; 

viljan att göra någonting åt det; modet att våga släppa det som varit och gå framåt. ”Det är 

ditt val, det är du som har makten över dig själv, det är du som styr, du har ansvar för dig själv 

och alla andra runt omkring dig.” Men många människor gömmer sig bakom andra istället för 

att ta sitt personliga ansvar. Därför påpekar konsult 2 att medarbetarskap handlar om ta just 

personligt ansvar, inte minst för egna känslor och reaktioner; därtill bry sig om andra, ge åter-

koppling och feedback när ett beteende är opassande och inte bara vara tyst. Detta är också 

chefens ansvar, då han/hon sätter agendan. Konsult 3 framhåller att i konstruktiv konflikt-

hantering behövs tid att sortera och bearbeta intryck, tankar och känslor. Detta betyder dock 

inte att parterna nödvändigtvis måste gå till botten med alla oförrätter. Men frågan som måste 

ställas är: vad bidrar den enskilde med till gruppen – eller inte? Parterna måste därför inse 

innebörden av att ta ansvar för sig själva och påverka det som går att påverka, inte skylla på 

varandra. Konsult 4 kopplar också insikten om det egna ansvaret till behovet av fördjupad 

självinsikt, i syfte att främja konfliktlösning. Parterna måste se sin roll i det som uppstått, 

varför självrannsakan är essentiell; att kunna se sin del, se lösningar, istället för att till varje 

pris ha rätt och kanske vilja skada den andre, är vägen framåt.  

       Konsult 4 menar vidare att insikten om det personliga ansvaret, t.ex. för egna känslor, 

kommer via den ”högre”, humanitära aspekten av oss människor – den aspekt som strävar 

efter samförstånd, samarbete och gemenskap. ”Jag har rätt, du har fel” är däremot ett uttryck 

för ego-nivån och då kommer man ingenstans; då befinner man sig i en bekvämlighetszon 

som utgörs av det egna synsättet, de egna värderingarna och en (kanske skuldtyngd och 

osäker) självbild, som man vill behålla och som man försvarar. Men i den mån självinsikten 

kommit, kan det vara svårt att trycka undan det egna ansvaret. Det handlar då om uppriktig 
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självreflektion, kanske ömsesidiga ursäkter, och konstruktiv diskussion – inte om att vilja 

bevara en känsla av säkerhet och kontroll, med tillhörande ansvarsfrånskrivelse. Att vara 

ansvarig för sina egna känslor innebär att man inte kan skylla på att det är någon annans fel att 

man känner på ett visst sätt; det måste finnas något i en själv som faktiskt sätter igång när 

motparten säger något som gör att man reagerar. Det är man själv som låter den andre få 

fotfäste: ”Ingen kan spela på strängar som inte finns, strängarna måste finnas för att kunna 

spelas på.” Huruvida man erbjuder sådana strängar eller inte är upp till en själv.  

       Den intervjuade chefen håller med om att alla har ett ansvar för sina egna känslor. Hon 

påpekar väldigt tydligt för sina medarbetare att de ska hantera sin stress och sin frustration 

själva och inte lägga över det på någon annan. I grupper förekommer det också ofta att synda-

bockar utses; om hon ser sådana tendenser, kallar hon alla till möte för att diskutera saken på 

ett resolut och rakt sätt. 

 

Medarbetarna om bekräftelser och ansvar
11

  

Det som framkommit om vikten av bekräftelser och ansvar ovan, ligger också i linje med vad 

medarbetarna säger. Medarbetare 2 hävdar att den attitydförändring som krävs för att öppna 

upp en konfliktsituation, måste karakteriseras av en vilja till självrannsakan, inte försvar. De 

frågor man därför måste ställa sig handlar om vad man själv kan ta åt sig, vilken del man har i 

det som uppkommit, samt om man kan förändra sig på något sätt. Medarbetare 1 talar om 

vikten av ömsesidig bekräftelse och genuin feedback, för att kunna skapa ett bättre psyko-

socialt klimat; då kan man också skapa en större känsla av delaktighet i en situation som blivit 

alltför friktionstyngd. Detta är motsatsen till att få falsk feedback i form av ”vi är helt nöjda 

med dig”, samtidigt som man i själva verket blir isolerad av medarbetarna, utan att man får 

veta varför eller överhuvudtaget vad det är som pågår. Han menar att man måste kunna 

respektera och acceptera varandras verklighetsuppfattningar – även om man inte delar dem – 

och därigenom komma överens. Medarbetare 3 nämner betydelsen av att verkligen höra part-

erna i en konfliktsituation; de ska känna sig hörda och förstådda, vilket också bidrar till att 

lugna ner situationen. Han har sett många konflikter som lösts på många olika sätt, men säger 

ändå att ”jag är nog hundra på att förr eller senare så har man kommit in på att liksom höra 

den här personen, vad är det som har hänt egentligen…så att jag tror det är väldigt viktigt.” 

Om man känner att man inte har fått sagt sitt och inte blivit förstådd på rätt sätt, då kan det 

sänka välbefinnandet, menar han. 

                                                           
11

 Förvisso riktade sig frågeställning 1 (generella villkor) inte explicit till de intervjuade medarbetarna. Men det 

kan ändå vara av intresse att beröra deras syn på dessa båda faktorer, vilka omnämns av övriga informanter. 
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Kompetent ledarskap och delaktighet  

Konsult 1 menar att kvaliteten på ledarskapet många gånger är avgörande för konflikter och 

konflikthantering. Det kan t.ex. handla om att på ett klart sätt kommunicera kring mål och del-

mål, vilket ofta skapar en större känsla av delaktighet i organisationen. Ett utvecklande ledar-

skap handlar om att vara ett föredöme och kan t.ex. innebära att man faktiskt agerar utifrån 

hur man talar. Det är också ledningen som skapar motivationen och viljan hos medarbetarna 

att ta ansvar. Konsult 3 menar att i en välfungerande arbetsgrupp är chefsrollen mycket mer 

coachande och uppmuntrande; då kan chefen också lämna mer ansvar till medarbetarna, just 

för att denne är tillräckligt säker på att gruppen är kompetent. Gruppen har de verktyg och re-

surser som behövs för att göra jobbet. På det sättet är ledarskapet beroende av var gruppen är i 

sin utveckling och samtidigt får gruppen den ledare den förtjänar. Men ledaren får också den 

grupp denne skapar eller bidrar till att skapa. Ett lyhört, tydligt och gruppanpassat ledarskap 

är en förutsättning för ett sunt psykosocialt klimat på arbetsplatsen. Till detta kommer också 

en känsla av delaktighet, så att parterna känner att de kan påverka situationen. Konsult 4 in-

stämmer angående ledarskapets avgörande roll; han har aldrig stött på någon arbetsgrupp eller 

chef med gott ledarskap, som haft destruktiva konflikter. Oenigheter och konflikter är förvisso 

ofrånkomliga, men det är kvaliteten på ledarskapet som avgör hur de hanteras. Om ledar-

skapet är otydligt, frodas motsättningar och missnöje. Om ledarskapet är tydligt och har den 

önskvärda karaktären, kan sådana situationer användas till lärande och växande. Detta är i 

slutändan alltid en ledningsfråga, menar han.  

       Den intervjuade chefen menar att ledarskap för henne handlar om att se och fånga upp 

sina medarbetare och låta dem utvecklas; ge dem ansvar genom att bli sedda och bekräftade; 

korrigera felaktiga beteenden och uppskatta dem för det de gör; stimulera dem och bjuda in 

till diskussion utifrån hur de tycker och uppfattar saker, och sedan lösa problem tillsammans. 

Upplevelsen av delaktighet är en nyckelfaktor. Konstruktiv konflikthantering handlar för 

henne också om att ta tag i konflikter med en gång: samla personerna det berör, diskutera 

ärligt och öppet, och låta alla komma till tals med sina upplevelser och uppfattningar. Att ta 

tag i det på ett tidigt stadium och därifrån hantera saken, förebygger ett eskalerande konflikt-

förlopp. Istället för att sopa saker och ting under mattan, måste man ha modet att våga röra vid 

problematiska frågeställningar och säga vad man tycker och tänker. Och när medarbetarna är 

samlade, måste chefen lyssna, göra dem delaktiga och stimulera dem till att själva komma 

med förslag till lösningar. För en arbetsplats där medarbetarna inte vågar ta upp saker med sin 

chef, kan gå miste om kompetens och kreativitet. Chefen måste bjuda in till delaktighet, 
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reflektion och åsiktsutbyten, samt stimulera till diskussion kring hur man tillsammans kan 

göra för att lösa situationen. Sedan är det upp till chefen att fatta besluten, påpekar hon.  

        

Gemensamma normer och rollstyrning 

Konsult 4 nämner behovet av gemensamma spelregler för samarbete och relationer på en arb-

etsplats; att slå fast vad som ska gälla, vad som är viktigt, och sedan utvärdera detta, är av 

avgörande betydelse. Parallellt med detta menar konsult 3 att en välfungerande arbetsgrupp 

kännetecknas av att det finns gemensamma överenskommelser och normer för beteenden. Om 

den plattformen finns och man verkligen lever efter den, blir det oftast inga problem, för då 

finns det plats för olikheter också. Dessa kan då bli en tillgång: ”Alltså olikheter är ju inga 

problem i en grupp, om man kan liksom komma ihåg att det är en utopi att alla ska tycka 

likadant.” Konsult 3 menar att i en ”rollstyrd” organisation inser man att det finns olikheter 

mellan människor. Men det som är skillnaden i den rollstyrda gruppen jämfört med den ”per-

sonstyrda” gruppen, är att olikheter kan bejakas: ”I en rollstyrd organisation så vet man att det 

finns olikheter i gruppen, men det som är skillnaden i den rollstyrda gruppen, det är att då har 

vi skapat förutsättningar för att olikheterna kan tas in, man kan prata om det, man kan vrida 

och vända på det. Sen använder man det.”  Därefter fattar man ett beslut: ”Och beslutet är allt-

så, i den bästa av världar, funktionella beslut som är kriteriestyrda utifrån sammanhanget och 

målet, inte vad de tycker som personer.” Konsult 3 använder här begreppen ”rollstyrning” och 

”personstyrning” i en betydelse som handlar om fokus – eller bristande fokus – på det som är 

det essentiella: ”Den röda tråden för mig, det är hela tiden det här att föra tillbaka det till 

sammanhang, mål och roll. Och vad innebär det att ta rollen som medarbetare? Jag tycker det 

funkar.” Han menar att det man då gör, är att man skapar en grupp där medarbetarna faktiskt 

kan säga det de vill säga, som har med jobbet att göra.   

 

Mindfulness, medvetenhet och en god vilja 

Konsult 4 talar om mindfulness (medveten närvaro) som ett generellt applicerbart förhåll-

ningssätt för att främja konstruktiv konflikthantering. Detta faktum menar han hör samman 

med att ett av de grundläggande villkoren för god konflikthantering är att konfliktparterna 

förmår att lösgöra sig mer från sin, vad han kallar, ”subjektivitet” och därigenom nå en större 

grad av ”objektivitet”. Innebörden i detta lösgörande är att parterna, genom att vidga perspek-

tivet, höja blicken och mer förmå se saker ur motpartens synvinkel, kan nå en mindre själv-

centrerad utblicksposition. Från denna position kan de mer titta på situationen utifrån – inte 

bara utifrån sitt eget bästa, utan också utifrån arbetsgruppens, avdelningens och företagets 
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bästa. Begreppet subjektivitet knyter han här till den aspekt av människan som kännetecknas 

av själviskhet, upprördhet, fientlighet och aggression. Och det är förankringen på denna 

”lägre” ego-nivå som behöver förskjutas upp till en ”högre” och i den bemärkelsen mer objek-

tiv del av medvetenheten, där det finns reflektion, helhetstänkande, omtänksamhet, respekt 

och sakligt resonerande. Då kan man öppna upp för att lösa konflikten.
12

 Detta hör ihop med 

en ökad medvetenhet, förmåga till närhet till en annan människa och en ömsesidig god vilja, 

vilken är väldigt viktig att hitta i en konflikt. Då finns goda utsikter för en lösning. ”Egent-

ligen verkar det som att det räcker att en av parterna uppnår den här goda viljan och på något 

sätt sträcker fram en hand, eftersom där sker det någonting när den andre upplever att min 

fiende så att säga är inte ute efter mig längre. Utan denne visar en god vilja att gå mig till 

mötes, att jag också så att säga räknas i det här och min välgång är också viktig för den andre. 

Då drar man med sig den andre på något sätt.” 

       Att träna sin förmåga till mindfulness är, enligt konsult 4, ett utmärkt sätt att lösgöra sig 

mer från sin självcentrerade impulsivitet, reaktivitet och subjektivitet, och därigenom uppnå 

mer objektivitet, lugn, harmoni och självinsikt. Detta gynnar konstruktiv konflikthantering. 

Att praktisera medveten närvaro öppnar upp för ett betydligt mer vaket förhållningssätt, med 

vars hjälp man kan inse att man faktiskt inte måste identifiera sig så snabbt med alla känslor 

och tankar som kommer och går. Istället kan man börja iaktta sina egna inre processer – vad 

man vill bejaka, vad man vill välja bort i form av tankar, reaktioner, impulser etc. Detta för-

hållningssätt ”hjälper objektiviteten på traven” och bidrar till att lugna ner situationen. Mind-

fulness har en harmoniserande effekt, stillar upprördheten och aggressionen. Med detta verk-

tyg kan man inse att en känsla eller en tanke i själva verket är ett val; tankar och känslor är 

inte någonting som man nödvändigtvis måste identifiera sig med: ”Känslor och tankar är inga 

’sanningsvittnen’ bara för att de dyker upp. De är endast subjektiva upplevelser.” Mindfulness 

kan här fungera som ett verktyg för skärpt självinsikt, menar konsult 4.  

        

Frågeställning 2: Brister  

Intervjumaterialet visar också många exempel på, och resonemang kring, vad det kan vara 

som brister när konfliktsituationer ges näring och/eller inte hanteras på ett konstruktivt sätt. I 

det som följer kommer en genomgång av de generella faktorer som informanterna lyfter fram. 

 

 

                                                           
12

 Resonemangen kring ”objektivitet” kontra ”subjektivitet” rör alltså var själva tyngdpunkten ligger i individens 

egen självförankring och därför också varseblivning av sig själv i relation till andra människor. 
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Kommunikationsbrister 

Konsult 1 och 2 lyfter fram kommunikationsbrister som en återkommande faktor i konflikter; 

sådana brister är fundamentala. Konsult 2 säger att det kan handla om alltför mycket envägs-

kommunikation, t.ex. ofullständigt uppfattade budskap. Detta att bara lyssna har människor 

ofta svårast för. Aktivt lyssnande är därför viktigt. Att som anställd bära på en känsla av ut-

bytbarhet och därmed inte våga prata med chefen, är både en kommunikationsbrist och en led-

arskapsfråga. Konsult 3 menar att många gånger när det brister i kommunikationen på arbets-

platser, hör människor ofta det de vill höra eller det de kan höra. Traditionellt brukar chefer 

ofta bli föremål för samtal i fikarummet eller på raster; i dessa fall pratar man om istället för 

till. Men kommunikationen är väldigt viktig, för om inte medarbetarna i en grupp ärligt kan 

tala om sådant som har med jobbet att göra, t.ex. av rädsla för att bli utbytta, så finns inget 

större utrymme för att ”plocka upp gammalt skräp”. Men detta är nödvändigt för att kunna 

sortera, lägga saker åt sidan och gå vidare. Istället håller man liv i ”krigshistorier”, som kom-

mer tillbaka med jämna mellanrum och så är gruppen tillbaka på ruta ett. 

       Medarbetare 1 nämner envägskommunikation som en problematisk omständighet, vilken 

han menar hänger samman med en arbetskultur som präglas av orättvisor, bristande demokrati 

och icke-lyhörda direktiv ovanifrån. Därför finns också en ovilja att lyssna, diskutera och ta 

emot kritik på en sådan arbetsplats. Vackra ord om mångfald kan gå hand i hand med en 

verklighet präglad av enfald, rentav tyst isolering av en medarbetare, påpekar han. Medarb-

etare 2 talar också om frånvaron av öppen och ärlig kommunikation som försvårande, och 

medarbetare 3 nämner auktoritära chefer, som inte öppnar upp för något mer än en andefattig 

och opersonlig kommunikation, som problematiska.  

 

Bristande delaktighet och bekräftelse 

Konsult 1 menar att upplevelser av bristande delaktighet skapar konflikter hos medarbetarna 

på en arbetsplats. Detta kan i förlängningen utvecklas till en form av groupthink
13

 hos 

medarbetarna. Groupthink kan nämligen bildas när det brister i lyssnandet mellan parter; 

gruppen kan då skapa sin egen informella ledare. Dessa skilda verklighetsuppfattningar kan 

ligga bakom en hel del konflikter. Enligt konsult 3 är en låg grad av delaktighet ett 

                                                           

13
 Groupthink: ett destruktivt grupptänkande, vars kärna är kollektiv självgodhet. Konsekvensen blir att gruppen 

bygger illusioner om sin egen förträfflighet och osårbarhet, hyser en obefogad optimism och uppblåsta idéer om 

sin egen moraliska överlägsenhet, samt ägnar sig åt grundlösa risktaganden etc. Ett annat kännetecken är oför-

mågan att släppa in idéer och perspektiv från utomstående (Granström, 2006).  
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kännetecken för en mindre välfungerande arbetsgrupp. När det gäller förekomst av olikheter i 

en arbetsgrupp – olika synsätt, värderingar, idéer, personligheter, generationsskillnader osv. – 

blir dessa olikheter ”ammunition” endast om arbetsgruppen inte har kommit tillräckligt långt 

ifråga om delaktighet och andra faktorer som skapar utveckling. Medarbetare 1 nämner också 

utebliven bekräftelse och bristande delaktighetskänsla, liksom otillräcklig acceptans och 

respekt för åsiktsskillnader, som konfliktalstrande omständigheter. Medarbetare 3 nämner 

frånvaron av både en genuin sammanhållning och en gemensam strävan som en grogrund för 

konflikter på en arbetsplats. Han talar om känslan av att som medarbetare vara en oviktig del i 

ett anonymt maskineri, där man varken blir sedd eller lyssnad på, och där man hyser en rädsla 

för att lätt bli utbytt. Den intervjuade chefen betonar att medarbetarna verkligen behöver 

fundera igenom vad de gör för att bidra till företagets gemensamma mål; hon säger att hon 

måste få dem att se sin del i helheten.  

 

Bristande ledarskap 

Konsult 4 nämner ledarskapets ofrånkomliga betydelse; ett otydligt ledarskap främjar motsätt-

ningar och missnöje och tar inte tillvara på möjligheter till lärande och växande. En mindre 

klok chef försummar också att skapa en hälsosam vi-känsla, så att istället subkulturer med vi-

och-de-attityder uppstår. Medarbetare 1 lyfter också fram avsaknaden av ett tydligt och demo-

kratiskt ledarskap som en negativ faktor, liksom tendensen att andra positionerar sig runt 

ledningen. Konsult 2 talar i termer av ”öppna” och ”slutna” system; denna distinktion görs ut-

ifrån hur mycket ledaren öppnar upp och hur mycket denne vågar ta tag i saker i tid. Kon-

flikter börjar nämligen i liten skala, men växer efterhand om de inte fångas upp på ett tidigare 

stadium. Detta bekräftas av både medarbetare 2 och chefen; den senare hävdar också att om 

en konflikt väl uppstått, består en genuin lösning inte i att omplacera eller avskeda någon.  

        

Konflikträdsla och otydliga värderingar 

Konsult 1 menar att den svenska kulturen är konfliktundvikande i grunden. Men det kan också 

finnas en kollektivt omhuldad illusion om att det är ”högt i tak” och problemfritt på arbets-

platsen. Sådana illusioner behöver man komma underfund med för att kunna konfrontera 

medvetet, genom skärpt reflektion. I likhet med konsult 1 menar konsult 2 att det i Sverige 

finns en slags ”harmonisyn”, som egentligen representerar en konflikträdsla som får oss att 

stoppa konflikter under mattan; man vill inte se det eller ta upp det, och så tror man att det 

inte kommer tillbaka. Men de dyker upp igen. Människor tror sig ofta diskutera och ta upp 

saker och ting, men så märker de ändå att de inte når fram till motparten. Och ifråga om 
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värderingsgrunden på arbetsplatsen, är det ofta otydligt vilka värderingar som gäller. Ibland 

t.o.m. tror man sig ha lagt en tydlig grund, på vilken normer och spelregler vilar. Men ofta är 

dessa alltför outtalade. Konsult 2 framhåller att olika synsätt inte är ett problem så länge 

värderingsgrunden är tydlig, vilket beror på att acceptansnivån då också är högre. Men om 

denna grund är otydlig, kan tvärtom olika synsätt – och personliga värderingar – vara en 

orsak till arbetsplatskonflikter. Vikten av en gemensam värdegrund bekräftas av den intervju-

ade chefen, som samtidigt påpekar att inte alla kan tycka lika. 

 

Personstyrning istället för rollstyrning  

Konsult 3 menar att den största orsaken till gruppkonflikter är att människor blandar ihop det 

han kallar person och roll: ”När jag blir tillfrågad så säger jag att den största enskilda faktorn 

till att det blir konflikter i grupper, det är att vi som levande varelser har otroligt svårt att 

skilja på person och roll. Alltså, i konfliktgrupperna, de är mycket mera personstyrda än roll-

styrda.” Han menar att i välfungerande grupper är individerna mer medvetna om att det, i det 

professionella sammanhanget, är den enskildes roll som medarbetare som har företräde. Men 

många människor gillar dock makten att bestämma; de gillar t.ex. positioner, just för att de är 

alltför personstyrda. I konfliktgrupper tar dessutom subkulturer lättare överhanden, just för att 

personstyrningen är framträdande. Konsult 3 hävdar också att det faktum att gruppen får den 

ledare den förtjänar, gör att t.ex. en grupp som ”bara tittar och nickar”, får vad den bäddat för. 

En chef som inte på ett moget sätt inbjuder till dialog, utan som istället är osäker, rädd eller 

auktoritär, kanske börjar kriga med sina medarbetare om diverse angelägenheter, t.ex. om 

vem som har rätt eller fel. Det är i denna situation många grupper fastnar, just för att person 

och roll inte skiljs åt. Detta ligger också i linje med vad medarbetare 2 hävdar, nämligen att en 

person som släpper fram alltför många personliga reaktioner genom sin medarbetarroll, risk-

erar att skapa problem.       

 

Oreflekterade attityder och ego-låsningar 

Utöver vad som redan framkommit ovan i form av vissa attityder och egocentriska förhåll-

ningssätt, som skulle kunna motverkas av fördjupad reflektion, kommer här ytterligare några 

exempel. Konsult 1 lyfter fram bristande självinsikt som en ibland försvårande och konflikt-

genererande faktor, både på organisations- och individnivå. Detta kan t.ex. manifestera sig 

genom tendenser till skuldbeläggande. Ett medvetandegörande av sådana omedvetna mönster 

är angeläget. Konsult 2 menar att det kan finnas många slags låsningar hos människor, t.ex. 

som ett resultat av tidigare sociala erfarenheter, vilka satt sina spår och nu visar sig som kon-
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fliktfrämjande attityder. Martyrbeteende och syndabocksutpekande är sådana exempel. Men 

oavsett bidragande faktorer, spelar emotioner en stor roll i dessa sammanhang, för konflikter 

handlar inte minst om att känslor är inblandade. Annars är det ingen konflikt. När person A 

beter sig på ett visst sätt, sätts någonting igång hos person B; en känsla väcks i B och denne 

gensvarar. Men beteenden kan ofta missuppfattas och om självkänslan brister hos B, tar B 

lättare till sig på ett negativt sätt. Samtidigt lägger B det på A, så att det är A:s ”fel”. 

       Konsult 4 nämner som en försvårande faktor i konstruktiv konflikthantering att parterna 

lever alltför mycket utifrån oreflekterade ”kamp- eller flyktreaktioner”. Samma sak gäller vil-

jan att vara den ”starkaste” parten i en konflikt – dvs. att vara kvar i sitt ego, vilket dock lätt 

cementerar konflikten. Konsult 4: ”Jag brukar säga till de här parterna lite sådär pedagogiskt 

kanske, att den som är starkast av er i den här situationen, det är den som räcker fram handen. 

Eftersom det kostar mer att göra det.” Otillräcklig uppmärksamhet och bristande närvaro i 

nuet är ytterligare hämmande faktorer; man hamnar då lätt i ”fritt fladdrande tankar” och 

ältande kring tidigare oförrätter, liksom spekulationer kring framtiden och en viss ”omöjlig” 

person eller situation. Detta leder till att man ofta fastnar; man låser sig vid förflutna kränk-

ningar och målar upp bilder kring hur man ska bli av med motparten, säger konsult 4. 

       Medarbetare 2 nämner som försvårande omständigheter de fall när personers egenintresse 

går hand i hand med trångsynthet, istället för vidsynthet och lyssnande. Parallellt med detta 

nämner medarbetare 3 syndabockstänkande och oviljan att finna lösningar tillsammans som 

konfliktalstrande faktorer.  

 

Frågeställning 3: Lärande  

Här följer slutligen en genomgång av vilka former av lärande och vilka slags insikter som in-

formanterna upplever går att knyta till konflikterfarenheter.  

 

Självinsikt och insikt om det egna ansvaret 

Ifråga om lärande kopplat till konflikterfarenheter, menar konsult 1 att konfliktparterna ofta 

upplever en stor emotionell frigörelse av något slag. Detta hör samman med att de gör vissa 

insikter, t.ex. rörande hur man kan agera för att öppna upp det psykosociala klimatet. Parterna 

når en större självinsikt och får ofta en bättre självkänsla i samband med lyckad konflikt-

hantering. De har även insett mer om vikten av det egna ansvaret. Konsult 3 gör gällande att 

en fördjupad insikt om skillnaden mellan ”person” och ”roll”, och kopplingen här till upp-

komsten av konflikter, blir fallet. Även skärpta insikter om vikten av ansvar för egna känslor 

nås, vilket också handlar om att kunna se sin egen del i det hela. Om man inte förmår se detta 
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och ta det ansvaret, är man kvar i en självcentrerad form av personstyrning, med negativa 

konsekvenser. Självinsikt knuten till att man faktiskt måste släppa på vissa föreställningar, 

blir också fallet; man förstår att situationen annars inte går att lösa. Detta kan t.o.m. innebära 

skillnaden mellan att lämna eller vara kvar på en plats som bryter ner en. En näraliggande 

insikt handlar om att man har reagerat på ett sätt som varit automatiskt och oreflekterat, enligt 

stereotypa reaktionsmönster. Ur detta kommer därför återigen medvetenheten om det ansvar 

man själv har för att reagera på ett mer reflekterat sätt. Till detta hör också insikten om att 

man inte längre behöver agera lika ”defensivt”, vilket annars blockerar förmågan att ta in 

andras perspektiv. Man är nu inte lika angelägen om att vidmakthålla en status quo-bevarande 

känsla av kontroll och säkerhet.  

       Konsult 4 upplever också att när konflikthanteringen varit framgångsrik, går parterna 

därifrån med en större självinsikt och kunskap; de blir mer ”vaccinerade” mot att hamna i 

samma situation igen; de har lärt sig någonting om gruppdynamik och sig själva. Han menar 

att det i konfliktsituationer finns en stor potential till utveckling och självkännedom, förutsatt 

att man kan lösa situationerna på ett bra sätt – inte förneka eller bita ihop och gå vidare, utan 

gå igenom det och nå fram till någonting bättre. Lärande i form av självinsikt är då funda-

mentalt. När man kan få en människa att titta på sig själv och sitt eget agerande, oavsett hur 

oresonlig och omöjlig motparten upplevs vara, brukar det framgå att man varit minst lika 

oresonlig och svår själv. Då kommer självinsikten och insikten om det egna ansvaret. Och i 

den klarsynen, när man ser sin del i situationen, finns också möjligheten att vända tillbaka alla 

projektioner och anklagelser. Men att se sig själv är just det som människor oftast inte vill. 

Men ju mer konfliktparterna får kontakt med sin ”högre” natur och låter den komma till tals 

genom den goda viljan, och ju mer de kan lämna sin självcentrering, desto mer växer ansvars-

känslan och någon form av medkänsla för motparten fram. Detta främjar insikten om att det är 

fåfängt att fortsätta i gamla upptrampade spår, för det vore bara en återvändsgränd.  

       Den intervjuade chefen menar att de insikter hon gjort i sitt ledarskap, är att konflikter tar 

tid, kraft och energi, samt reducerar produktiviteten. Samtidigt är dock konflikter så pass läro-

rika att hon upplever sig stärkas varje gång i samband med dem. Hon upplever att hennes 

människokännedom har ökat i och med dessa erfarenheter; att hon lärt känna sig själv väldigt 

mycket. Hon beskriver sig som väldigt självsäker: ”Jag vet precis hur jag reagerar i alla situ-

ationer”. Hon uppmanar sina medarbetare följande: ”Ni måste lära känna er själva. För när ni 

inte vet hur ni reagerar i olika situationer, när ni möter olika människor – gå hem och träna! 

Vem är jag? Vad har jag för egenskaper? Varför reagerar jag på detta sätt? Vad är mina starka 

respektive svaga sidor?” Det finns nämligen en utvecklingspotential i dessa frågor och svar. 



44 
 

Hon kan också känna att hon får ”dra ut ord ur munnen” på sina medarbetare när det gäller att 

diskutera konflikter och få dem att inse att konflikter kan innebära utveckling. Detta då 

medarbetarna kan finna sådana samtal svåra. Samtidigt upplever hon att de får en större själv-

insikt efter diskussionerna. Medarbetare 2 menar på samma sätt att det krävs en attitydför-

ändring präglad av självrannsakan och en vilja till medvetandegörande av vad man själv har 

att lära av situationen, inte en försvarsattityd. Insikten om det egna ansvaret kommer in här.  

 

Vikten av omedelbart agerande och öppen kommunikation 

Medarbetare 2 lyfter fram en insikt som handlar om behovet av att ta tag i en konflikt så fort 

det börjar uppstå friktioner, istället för att bara låta det gå. Annars eskalerar det bara, i värsta 

fall till en katastrofal nivå. Chefen måste vara lyhörd, men kunna ta i med hårdhandskarna 

direkt, vid behov. Till detta kommer behovet av öppenhet, rakhet och ärlighet. Överhuvud-

taget, i alla situationer när man verkligen behöver gå till botten med en uppkommen konflikt, 

måste det finnas en öppen och sannfärdig kommunikation och en ömsesidig tillit. Allting 

måste fram i ljuset och benas ut i minsta detalj, annars är det ”dödfött”, menar medarbetare 2.  

 

Insikter om konfliktförlopp 

Medarbetare 3 menar att det beror mycket på hur man tänker som person när det gäller vilka 

insikter man kan göra. Om man är med om konflikterna tillräckligt många gånger, hittar man 

förr eller senare ett speciellt sätt att förutse förloppet. Han menar att man bättre kan lära sig 

hur vissa människor fungerar i vissa situationer, genom att man har erfarenhet av den typen av 

konflikter som uppstår i just de situationerna, med de människorna. För varje gång en viss typ 

av konflikt sker, och man går in i situationen och försöker lösa den, förbättrar man sitt sätt att 

agera, reagera och kommunicera: ”Och då skapar du en färdighet där du löser det på ett 

smidigare och smidigare sätt”. Man kan samtidigt lära sig mer om sig själv, hur man kom-

municerar och hur man ska bete sig för att mildra situationen. Och omvänt: ”Skulle jag i vissa 

situationer reagera på ett felaktigt sätt, då kommer jag bara att förvärra konflikten, istället för 

att lösa konflikten.” Detta ligger också i linje med vad konsult 1 säger, nämligen att de in-

blandade parterna får större kunskaper om mellanmänskliga processer, samt ökade insikter 

om den aktuella organisationen. 

 

Insikter om ”taktisk smidighet” 

Medarbetare 2 talar om insikten om vilket pris man kan få betala om man, i vissa situationer, 

är alltför ”rak på sak”, vilket kan ställa till det. Smidighet och diplomati kan i sådana lägen 
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fungera bättre, t.ex. att man väljer sina ord bättre, eller rentav försöker få chefen att tro att 

denne själv kom på lösningen. I dagens arbetsliv räcker det inte med yrkesstolthet och att vara 

duktig; man måste också kunna styra chefen på rätt sätt, kunna säga rätt saker. Om man inte är 

alltför rak, blir chansen större att få igenom det man vill. Man bör avhålla sig från att framföra 

sin egen synpunkt eller åsikt och istället gå på chefens linje. Då blir chansen större att chefen 

släpper på sin hållning och sin självhävdelse. Genom att skenbart hålla med chefen, mjuknar 

denne till och börjar lyssna mer. Medarbetare 2 upplever sig dock ha haft för lite av den 

”smidigheten” i arbetslivet och det tog lång tid för honom att upptäcka dessa realiteter; han 

var istället alltför rak, alltför länge.  

 

Osäkerhet kring lärande 

Medarbetare 2 påpekar att det kan vara svårt att veta vad man faktiskt tar med sig från en 

enskild situation till andra situationer. Konflikter är olika från gång till gång och det är därför 

svårt att veta hur man ska hantera dem i fortsättningen. Han menar att ens mer allmänna 

inställning till konflikter förmodligen inte påverkas speciellt grundligt, utan förändringen sker 

snarare inom ramen för den aktuella konflikten; att man t.ex. respekterar motparten mer. 

Medarbetare 1 tror sig inte ha lärt sig att hantera den typ av konflikt han var involverad i. Han 

upplever att de är svåra att undvika och att han nog inte har lärt sig tillräckligt. 

 

Sammanfattning  

I det empiriska materialet går det att se flera faktorer som informanterna lyfter fram som gen-

erella villkor för konstruktiv konflikthantering: bra och öppen kommunikation; feedback och 

bekräftelser; självinsikt; insikt om det personliga ansvaret; ett kompetent ledarskap; en känsla 

av delaktighet på arbetsplatsen; gemensamma normer och spelregler. Dessa faktorer omnämns 

mer eller mindre av samtliga informanter som frågeställningen riktade sig till. Därtill om-

nämns vissa generella villkor av enstaka informanter; detta gäller inte minst betydelsen av 

mindfulness, samt behovet av rollstyrning. 

       Det går också att se flera exempel på faktorer som informanterna lyfter fram som brister, i 

det att de utgör omständigheter som ger konfliktsituationer näring och/eller försvårar konst-

ruktiv hantering: kommunikationsbrister av olika slag; utebliven bekräftelse; en bristande 

känsla av delaktighet; ett ledarskap som brister i kompetens; konflikträdsla; otydliga värder-

ingar; diverse oreflekterade attityder och förhållningssätt. Dessa faktorer omnämns återigen 
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mer eller mindre av samtliga informanter. Utöver detta omnämns personstyrning som en gen-

erell, problematisk faktor av en av informanterna.
14

  

       Slutligen visar materialet på vissa mönster vad gäller vilka typer av lärande som infor-

manterna upplever går att relatera till konflikterfarenheter. Framför allt återkommer själv-

insikt som en typ av lärande. Även insikten om det egna ansvarets betydelse inbegrips här. 

Andra typer av lärande och insikter framhålls också, även om dessa inte återkommer i samma 

omfattning: betydelsen av omedelbart agerande; behovet av öppen kommunikation för att reda 

ut problem
15

; insikter om konfliktförlopp; insikter om taktisk smidighet. Utöver detta 

förmedlar vissa informanter även mer osäkra funderingar kring vilka lärdomar som egentligen 

kunnat dras. 

 

Socialpsykologisk analys och tolkning 

Frågeställning 1: Generella villkor 

Belysning utifrån ett kulturbiologiskt perspektiv 

Utifrån en kulturbiologisk förståelse av den individuella-sociala enheten, går det att se en 

tydlig distinktion i det redovisade empiriska materialet. Denna distinktion ligger i linje med 

det dialektiska motsatsförhållandet mellan konfliktlösning och konfliktorsaker. De generella 

villkoren för konstruktiv konflikthantering å ena sidan, och de brister i psykologiskt och rela-

tionellt hänseende som stärker konfliktsituationer å andra sidan, är ett naturligt motsatspar. 

Den individuella-sociala enheten i dessa båda situationer vilar på olika grund; i det ena fallet 

skapas ett sådant samarbetsklimat att nämnda enhet vidmakthålls, medan i det andra fallet 

präglas situationen av de ”kulturella fällor” som orsakar smärta.  

       De generella villkor för konstruktiv konflikthantering som informanterna talar om, går att 

knyta till de grundläggande faktorer som skapar hälsa och välbefinnande hos människor. En 

god och öppen kommunikation, med plats för feedback och bekräftelser, främjar välbefinnan-

de; ett kompetent ledarskap, som förmår att skapa en känsla av delaktighet på arbetsplatsen, 

främjar också välbefinnande; gemensamma normer och spelregler skapar mer välfungerande 

arbetsgrupper, med plats för olikheter; fördjupad självinsikt, t.ex. gällande det egna personliga 

ansvaret, underlättar för de anställda att se lösningar, genom att den egna delen i helheten kan 

urskiljas. Konsult 3 lyfter fram behovet av den rollstyrning som skapar en större känsla för det 

övergripande sammanhanget. Konsult 4 talar om betydelsen av mindfulness, med vars hjälp 

                                                           
14

 När det gäller idéerna om rollstyrning kontra personstyrning, skiljer konsult 3 förmodligen ut sig från övriga 

informanter mer i begreppslig mening än i sak. 
15

 Insikter om behovet av öppen kommunikation kan dock även tolkas in i mycket av det som förmedlats i av-

snittet om självinsikt och insikt om det egna ansvaret ovan. 
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den enskildes självcentrering kan tonas ned, till förmån för reflektion och ett vidgat perspek-

tiv, med plats även för motpartens synvinkel. Utifrån en kulturbiologisk förståelse, blir resul-

tatet då en relationell dynamik i vilken de inblandade parterna har större chanser att förverk-

liga sig själva som sociala varelser i en gemensam, kulturell samexistens. Det är just i en såd-

an samexistens som en ömsesidig god vilja kan frodas, förenad med en villighet att gå mot-

parten till mötes. En känsla av delaktighet och gemenskap kan då växa fram. Men då är det 

också nödvändigt med en lyhörd och tydlig ledare, vilket också informanterna betonar. 

       Informanterna talar om öppenhet och ärlighet, lyhörd och tydlig kommunikation, som 

centrala beståndsdelar i konstruktiv konflikthantering. Vikten av aktivt lyssnande, att låta par-

terna känna sig sedda, hörda och bekräftade genom personlig feedback, framhålls också som 

nyckelfaktorer. Konsult 4 nämner t.ex. att det finns en läkande ”kraft” redan i att uppleva sig 

bli mottagen och förstådd. Detta kan ses i ljuset av kulturbiologins betoning av det personliga, 

vilket hör samman med att upplevelsen av att verkligen betyda något i motpartens (t.ex. ledar-

ens) ögon, är avgörande för människor i deras sociala samlevnad. Nyckelorden är acceptans, 

respekt och tillit. I bästa fall kan den gode ledaren åstadkomma en upplevelse av saminspi-

ration på arbetsplatsen, genom att skapa ett kreativt, tryggt och inspirerande samarbetsklimat. 

Den intervjuade chefen ger uttryck för detta genom sin strävan att se och fånga upp medarbet-

arna och låta dem utvecklas. Enligt kulturbiologin ges i en sådan mellanmänsklig miljö ut-

rymme för både handling och reflektion, liksom självständighet och eget ansvar. Detta mot-

verkar ett osunt konfliktklimat och dolda agendor, och stimulerar samtidigt förmågan till att 

kunna se sin plats i helheten. Den intervjuade chefen talar t.ex. om att verkligen få medarbet-

arna att se sin del i helheten. Ett sådant inspirerande samarbetsklimat främjar den mer utveck-

lade medvetenhet där man, i en anda av medmänsklighet, kan öppna upp för ömsesidig res-

pekt, omtänksamhet, förtroende och det önskvärda helhetstänkandet. Konsult 4 talar om detta 

som en mer ”objektiv” del av medvetenheten, där också de kvaliteter som behövs för att lösa 

arbetsplatskonflikter har sin ”hemvist”. Detta går att knyta till de resonemang konsult 3 för 

kring en ökad medvetenhet om det egna ansvaret för att reagera mer reflekterat, mindre 

defensivt och mer inkännande; då finns också modet att släppa på sitt behov av kontroll och 

säkerhet.  

       Kulturbiologin betonar också kärleken som en grundläggande emotion, med vars hjälp en 

människa kan acceptera och bekräfta andra människor som rättmätiga och legitima medmän-

niskor. Det är (åtminstone ytterst sett) denna emotion som förmår överbrygga den konflikt-

skapande splittringen mellan de inblandade parterna. Därigenom kan också acceptansen av 

mångfalden av olikheter vidmakthållas, t.ex. på en arbetsplats. Detta ligger i linje med vad 
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konsult 3 talar om, när han säger att olikheter kan bejakas i en rollstyrd organisation. Sunda 

sociala relationer kan därmed förverkligas och bevaras på ett sätt som hämmar grogrunden för 

emotionella konflikter, som kulturbiologin betraktar det. I en sådan social miljö stimuleras 

också en ömsesidig etisk reflektion, med sin potential att medvetandegöra vilka relationella 

matriser som orsakar konflikter, obehag och smärta. Materialet visar återkommande på behov-

et av självreflektion och attitydförändringar för att komma till rätta med de låsningar arbets-

platskonflikter skapar. Konsult 1 och konsult 2 talar t.ex. om vikten av reflektion kring egna 

känslor, medan konsult 4 talar om de attitydförändringar som möjliggörs när de ”högre”, 

humanitära aspekterna av människan medges ökat utrymme i relationen. Detta ligger i linje 

med den uppriktiga och ödmjuka begrundan som det kulturbiologiska perspektivet lyfter fram 

som en väg ut ur de kulturella fällorna. Då kan också förmågan till närhet till andra människor 

bejakas. Konsult 4 talar i sammanhanget om en ökad förmåga till närhet såsom kopplad till 

ökad medvetenhet och en ömsesidig god vilja.  

 

Belysning utifrån Asplunds perspektiv 

Utifrån Asplunds idé om den sociala responsiviteten, går ovan nämnda distinktion återigen att 

urskilja. De generella villkoren för konstruktiv konflikthantering förutsätter, som ett funda-

ment, människans grundläggande sociala gensvarsförmåga. Att åstadkomma konstruktiva 

konflikthanteringsprocesser låter sig inte göras om det relationella klimatet präglas av låsning-

ar och ömsesidig ovilja. Så länge responsiviteten finns, ges också utrymme för positiv föränd-

ring, skapande och problemlösning. Attityder präglade av ändamålsenlighet och en vilja att 

komma vidare och övervinna blockeringar, skapar förutsättningar för något bättre och mer 

hållbart än att fastna i gamla oförrätter och därmed stagnera relationellt. Konsult 2 talar om 

viljan att agera och modet att våga släppa det som varit som två viktiga element i konflikt-

lösning, och medarbetare 2 talar om viljan till självrannsakan för att öppna upp en konflikt-

situation; dessa är exempel på ändamålsenliga attityder. Ett annat exempel är den bild som 

konsult 4 målar upp, där den som räcker fram handen också är den som är starkast. Den vilja 

till positiv ömsesidighet, och det utbyte av sociala responser och ändamålsenliga handlingar 

parterna emellan som god konflikthantering förutsätter, kan ses i ljuset av den konkreta soci-

aliteten. I denna form av socialitet är den sociala responsiviteten antingen positivt eller nega-

tivt emotionellt färgad. Detta beror på att känslomässiga tillstånd är en naturlig del av den 

pågående aktiviteten. Denna förekomst av skiftande känslomässiga tillstånd kan relateras till 

den komplexa process som parterna har att arbeta sig igenom för att komma framåt. Det ligger 

i sakens natur att parterna behöver konfrontera de obekväma känslor och spänningar som har 
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uppstått inombords och relationellt. Men så framhåller också konsult 3 att det behövs tid att 

sortera och bearbeta intryck, tankar och känslor. Med Asplunds synsätt är det den konkreta 

socialiteten som rymmer potentialen att lösa upp konfliktknutarna.  

       Utifrån samma synsätt kan det vara en framkomlig väg att inte vara alltför bunden vid en 

viss rollidentitet, då en sådan bindning kan hämma flödet av målstyrda och konstruktiva 

gensvar. Frikopplingen från en alltför fast rollförankring underlättar fungerandet som konkret 

person, vilket öppnar upp för den konkreta socialitetens konstruktiva utbyten. Det empiriska 

materialet visar på mängder av faktorer och förhållningssätt som exemplifierar den sociala 

responsivitetens uttrycksformer. Inte minst gäller detta upplevelsen av att känna sig sedd och 

hörd av motparten, denna så viktiga faktor i brytandet av negativa konfliktspiraler. Aktivt 

lyssnande, ömsesidigt förtroende, öppen och respektfull kommunikation, en god vilja, mellan-

mänsklig närhet och medkänsla, är samtliga manifestationer av den sociala, mänskliga gen-

svarsförmåga som kan sägas bära upp samtliga generella villkor för konstruktiv konflikt-

hantering.  

       Även Asplunds idé om problemlösning som en social process är tillämpbar här. De gen-

erella villkoren vilar i mångt och mycket på mellanmänsklig grund; det är i interaktionen mel-

lan två eller flera parter som perspektivskiftet från motmänniskor till medmänniskor kan 

realiseras. Det är genom konversation och samspel som parterna tillsammans utforskar möj-

ligheterna genom vilka en väg fram, från låsningar till lösningar, kan urskiljas. Det är just i 

det ”intersubjektiva fältet” som parterna kan initiera en gemensam kommunikationsprocess, 

som kan bli vägen ut ur den låsta situationen. I idealfallet kan en vinna-vinna-lösning nås, äv-

en om konsult 2 menar att processen kan vara lång, då det krävs en del ifråga om kommun-

ikation och förtroende. 

        

Ytterligare belysning – kulturbiologi, Jordan och Asplund 

De intervjuade personerna anser också att det är av central betydelse i en konstruktiv 

konflikthanteringsprocess i arbetslivet att samtliga parter tar sitt personliga ansvar. Det krävs 

en gemensam insikt om det personliga ansvarets betydelse för hur man t.ex. reagerar känslo-

mässigt. Ju mer denna insikt finns, desto bättre förutsättningar för upplösning av konflikt-

situationen. Med den insikten är det mycket mer givet att man slutar att skylla på varandra och 

istället, under ansvar, påverkar det man själv kan påverka. I materialet framkommer också att 

chefen har sin del av ansvaret, inte minst då denne sätter agendan. Vikten av personligt ansvar 

bekräftas också av det kulturbiologiska perspektivet. I en uppbygglig relationell miljö behövs 

utrymme för både handling och reflektion. Bejakandet av självständighet och eget ansvar är 
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relaterat till detta. Det samarbetsklimat som då främjas, leder till att den individuella-sociala 

enheten vidmakthålls, t.ex. på en arbetsplats.  

       Detta ligger också i linje med ett av de centrala utvecklingsområden Jordan talar om: för-

mågan till ansvarstagande. Att förankra sig mer i denna utvecklingspsykologiska dimension, 

medför en skärpt insikt om egna valmöjligheter och det egna ansvarets roll i detta, bl.a. rör-

ande egna reaktioner. Konsult 1 betonar de anställdas medarbetaransvar och att individen 

måste inse att valet rörande beteendeförändringar ligger hos en själv. Även förmågan att 

separera spontana känslor från värdeomdömen ligger nära här; att inte döma motparten, trots 

temporära negativa känslor inombords, är en form av ansvarstagande. 

       De intervjuade personerna anser vidare att det är betydelsefullt i en konstruktiv konflikt-

hanteringsprocess att parterna tar hänsyn till varandras bekräftelsebehov. Ömsesidig bekräft-

else och acceptans är essentiella faktorer i brytandet av negativa konfliktspiraler, och en viktig 

faktor för att stimulera den psykosociala miljön i en positiv riktning. Informanterna talar om 

dessa faktorer som nyckelelement, för människor behöver uppleva sig sedda, lyssnade på och 

förstådda, rentav älskade. När man verkligen hör och förstår motparten, öppnas möjligheterna 

för ett genuint mänskligt möte. Vikten av bekräftelser framhävs också av Asplunds teori om 

den sociala responsiviteten. När den responsiviteten föreligger, finns också en autentisk inlev-

else och genuin feedback närvarande; känslor och responser förnyas och bibehålls på ett nat-

urligt sätt genom deltagande i en utåtriktad och konkret social process.  

       Även det kulturbiologiska perspektivet rör sig i dessa domäner. Kärleken är en central 

emotion och det är just genom kärleken som en människa kan acceptera och bekräfta sig själv 

och andra som legitima medmänniskor. Kärleken legitimerar motparten: jag ser den andre, 

den andre ser mig. Förutsättningen är då att upprördheten, impulsiviteten och aggressionen 

har sinat och att någon slags fundamental harmoni, självinsikt och god vilja tar dess plats. 

Konsult 4 framhäver här mindfulness som ett utmärkt verktyg som motmedel mot en alltför 

problematisk självcentrering. Att därigenom lättare kunna legitimera motparten, ligger också i 

linje med flera centrala utvecklingsområden som konfliktsituationer kan fästa uppmärksam-

heten på. Förmågan att bejaka etiska principer och därigenom på ett osjälviskt sätt respektera 

motparten, trots konfliktens påfrestningar och utmaningar, är ett exempel. Likaså förmågan att 

beakta det unikt personliga och det kollektiva, i byggandet av konstruktiva relationer – just för 

att motparten respekteras som en unik individ. Förmågan att urskilja nyanser och motsägelser, 

slutligen, har också relevans i sammanhanget; att medvetet fokusera på att lyfta fram det som 

är önskvärt hos motparten, bekräftar också denne och underlättar autentiska mellanmänskliga 

möten. 
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Frågeställning 2: Brister 

Belysning utifrån ett kulturbiologiskt perspektiv 

Det empiriska materialet tillhandahåller mängder med exempel på faktorer och sakförhåll-

anden som reducerar förutsättningarna för konstruktiv konflikthantering och/eller stärker exis-

terande konfliktsituationer. Detta går att relatera till den kulturbiologiska tesen om en kultur-

form där de sociala relationerna inte längre vidmakthålls. Uppkomsten av emotionella kon-

flikter får därigenom en grogrund, med påföljande obehag och smärta. Utifrån detta pers-

pektiv, är det en konsekvens av att den konflikttyngda samlevnadsformen förbiser människan 

som en kärleksfull varelse. Reducerat välbefinnande är det pris konfliktparterna får betala när 

de undertrycker de sociala och lekfulla relationer som genererar välbefinnande. I det psyko-

sociala klimat där konfliktsituationer får fotfäste, förekommer allt som oftast förhållningssätt 

präglade av auktoritet och dominans, liksom kontrollbehov och konkurrenstänkande. I ett 

sådant klimat frodas misstro, vantrivsel och rädsla. Detta är liktydigt med att förneka eller 

strypa uttrycken för den elementära kärleksfulla sida som människan bär på. Därav de mot-

sättningar och den splittring som genererar så mycket mänsklig smärta. Medarbetare 1 för-

medlar erfarenheter av envägskommunikation i en arbetskultur präglad av orättvisor och 

bristande demokrati, samt icke-lyhörda ledningsdirektiv och en ovilja att lyssna och diskutera; 

han talar om enfald och tyst isolering av medarbetare. Medarbetare 3 nämner problemen med 

auktoritära chefer som inte ger utrymme för något mer än blott en själlös kommunikation, av-

saknaden av äkta sammanhållning, känslan av att vara en oviktig del i ett anonymt maskineri 

och rädslan för att bli utbytt. Dessa erfarenheter vittnar om ett psykosocialt klimat där de 

sociala och lekfulla relationer som genererar välbefinnande har undertryckts. 

       Detta kan också ses i termer av sprickor i enheten mellan det individuella och det sociala. 

I den mån sociala band luckras upp, bryts också denna för människans välbefinnande viktiga 

enhet. Och i samma grad som det s.k. rationella tänkandet har en maktställning inom arbets-

livet – så att intresset blir ensidigt inriktat på arbetslivets ekonomiska och materiella realiteter 

– motverkas också medvetenheten om den hälsobefrämjande funktion som den individuella-

sociala enheten har. Sådana uppluckrade sociala band exemplifieras på en rad sätt i det 

empiriska materialet: auktoritära chefer som inte inbjuder till dialog, och medarbetare som 

inte vågar ta upp saker till diskussion på grund av rädsla för att bli utbytta, är båda symptom 

på avsaknaden av en hälsosam vi-känsla och gruppsammanhållning. Samma frånvaro av vi-

känsla kan ses i uppkomsten av olika subkulturer, vilket konsult 3 och konsult 4 nämner, där 

grupper står mot varandra. Och konsult 1 talar om groupthink, som kan uppstå när det brister i 

lyssnandet mellan parter; den resulterande självgodheten och oförmågan att ta in andra pers-
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pektiv än de egna ”förträffliga” ståndpunkterna, avslöjar stora brister i delaktighet och lyss-

nande. Detta indikerar en grundläggande avsaknad av en övergripande gemenskapskänsla – 

ett allvarligt symptom på ett dysfunktionellt psykosocialt arbetsklimat. I en sådan situation har 

skilda verklighetsuppfattningar svårt att accepteras och överbryggas, eftersom kommunika-

tionsbristerna är påtagliga. Envägskommunikation och bristande lyssnande utmärker en osund 

individuell-social enhet, och det är just i en sådan samlevnadsform som olikheter blir ammu-

nition, som konsult 3 uttrycker det.  

       Utifrån kulturbiologins idé om den individuella-sociala enheten, kan man betrakta före-

komsten av en otydlig värderingsgrund – eller rentav avsaknaden av en sådan grund – som ett 

av dessa kännetecken på en dåligt fungerande enhet. Eftersom acceptansen av mångfald haltar 

i en sådan dysfunktionell enhet, får heller inte olika perspektiv ett hälsosamt utrymme. Kon-

sult 2 talar mycket riktigt om att en otydlig värderingsgrund sänker acceptansnivån, vilket 

medför att olika synsätt kan orsaka arbetsplatskonflikter. Detta kan relateras till konsult 4, 

som menar att om ledarskapet är otydligt, genereras motsättningar och missnöje, samtidigt 

som de konfliktsituationer som då uppstår, inte används till lärande och växande. Sålunda tas 

möjligheter inte tillvara på ett önskvärt sätt, på grund av brister i ledarskapet. Ett näraliggande 

exempel på en föga välmående social enhet, är när det som konsult 3 kallar personstyrning 

ges alltför stort utrymme, så att aktörerna på arbetsplatsen strävar efter maktpositioner för eg-

en vinning. I en sådan situation hämmas viljan att i ödmjukhet närma sig motparten med 

respekt och acceptans. Istället frodas svartvitt tänkande i termer av rätt och fel.
16

  

       I samma grad som arbetslivets ekonomiska och övriga förehavanden frikopplas från de 

mer grundläggande emotionella realiteter som binder samman människor, i samma grad kan 

en attityd av ointresse och likgiltighet gentemot den sociala omgivningen bre ut sig. Detta kan 

knytas till den enfald, orättvisa och bristande demokrati som präglade den arbetsplats som 

medarbetare 1 talar om. Istället för ärlig och öppen kommunikation, florerar en ovilja att 

lyssna och diskutera. Sådana sakförhållanden bär på en tydlig konfliktpotential och kan ses 

som symptom på en dysfunktionell individuell-social enhet. Tyst isolering av en medarbetare 

och upplevelsen av att vara en oviktig del i ett anonymt maskineri, är ytterligare indikatorer 

på en individuell-social enhet som eroderats i grunden. Medarbetare 1 nämner i det samman-

                                                           
16

 Ett ytterligare exempel på en bristfällig kulturform utgörs av en opersonlig organisationsmiljö med en hög 

grad av struktur. Personliga behov och kreativitet undertrycks i en sådan miljö, vilket förvisso gör att destruktiva 

konflikter får mindre växtkraft. Dessvärre medför den höga graden av struktur att konstruktiva konflikter inte får 

önskat svängrum, då friheten och det personliga utrymmet minskat (Ydrén, http://www.hanterakonflikter.se). 

 

http://www.hanterakonflikter.se/
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hanget också utebliven bekräftelse, vilket raserar känslan av delaktighet, och medarbetare 3 

nämner oviljan att finna lösningar tillsammans.  

 

Belysning utifrån Asplunds perspektiv 

Med Asplunds synsätt kan en problemlösningsinteraktion sägas vara ett utforskande av 

gränserna för den sociala gemenskapen. I konfliktsammanhang kan det i många fall finnas 

just begränsningar för vad konfliktparterna kan åstadkomma tillsammans. Dialog och samspel 

– eller försök till dialog och samspel – behöver inte leda till lösningar på konfliktsituationer. 

Den relationella verkligheten kan i vissa fall begränsa kommunikationsmöjligheterna så 

mycket att känslor av maktlöshet infinner sig. Denna maktlöshet avspeglar att utrymmet för 

vad den enskilde lyckas åstadkomma – i sina välmenande försök att förbättra situationen – är 

alltför begränsat, med frustration som resultat. Problemlösningsinteraktionen kan blockeras av 

att motparten vägrar att kommunicera om viktiga konfliktfrågor eller ens erkänner konfliktens 

faktum. Den envägskommunikation och ovilja från motpartens sida att lyssna och ta emot 

kritik som medarbetare 1 vittnar om, kan ses i ljuset av detta.  

       Olika typer av kommunikationsproblem förekommer upprepade gånger i det empiriska 

materialet som exempel på brister i psykologiskt och relationellt hänseende. Med andra ord, 

brister som stärker konfliktsituationer och som reducerar förutsättningarna för konstruktiv 

konflikthantering. Problemlösningens socialpsykologi förutsätter gemensamma kommunikati-

onsprocesser och en kognitiv gemenskap, med tillhörande dialoger. En sådan relationell 

växelverkan är antitesen till den mentalitet som istället väljer att sopa konflikter under mattan, 

med risk för konflikteskalering. En arbetskultur som inkorporerar en konfliktundvikande 

mentalitet, eller ett slutet system som omhuldar en illusion om att det är ”högt i tak”, eller en 

harmonisyn som egentligen döljer en rädsla för konflikter, vilka konsult 1 och konsult 2 

resonerar kring, är samtliga manifestationer av ett kollektivt, mer eller mindre trångsynt 

förhållningssätt, där man blundar för problemen. Den gemensamma problemlösningsförmåg-

an kommer inte till uttryck här, eftersom man kanske inte ens vill kännas vid problemen. 

Ytterligare faktorer som undertrycker möjligheterna för problemlösande konversation, utgörs 

av det skuldbeläggande, syndabockutpekande och de martyrbeteenden som konsult 1 och kon-

sult 2 talar om. Sådana attityder vidmakthåller låsningar, snarare än att inbjuda till gemensam-

ma lösningar. Detsamma gäller olika tendenser som bottnar i bristande självinsikt, omedvetna 

mönster och oreflekterade känslomässiga reaktioner, vilket informanterna lyfter fram. Att 

fastna i det förflutnas kränkningar, att älta det som varit, att spekulera kring framtida åtgärder 

för att eliminera motparten, som konsult 4 diskuterar, samtidigt som den egna stoltheten 
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kanske ska bevaras till varje pris, hindrar den nödvändiga sociala gensvarsförmåga som kan 

öppna för lösningar. Att som ledare på en arbetsplats förvägra medarbetarna utrymme för 

reflektion kring gemensamma mål och inte låta dem se sin del i helheten, vilket tvärtom den 

intervjuade chefen betonar vikten av, kan med Asplunds synsätt tolkas som ännu ett exempel 

på ett ignorerande av det utvidgade sociala sammanhang som problemlösning innefattar. 

Rädslan för att bli utbytt är en form av låsning som kan medföra att en uppriktig dialog om 

viktiga sakfrågor aldrig kommer till stånd; det sociala sammanhanget är återigen inskränkt.  

       Asplund tillhandahåller ytterligare begrepp som kan belysa diverse psykologiska och 

relationella brister. Den asociala responslösheten utgör den sociala responsivitetens motpol 

och representerar en frånvaro av inlevelse och genuin feedback. Det är inom ramen för den 

abstrakta socialiteten som motparten därigenom riskerar att reduceras till endast en abstrakt 

samhällsvarelse, eftersom känslor och responser inte längre förnyas och upprätthålls genom 

deltagande i en utåtriktad social process. När de intervjuade informanterna resonerar kring 

omständigheter som försvårar hantering av konflikter och/eller stärker spänningar, kan dessa 

omständigheter relateras till den abstrakta socialitetens natur, där identiteten som konkret 

person försvagats. Många fall av kommunikationsklyftor på en arbetsplats kan ses i detta ljus, 

som t.ex. när medarbetare 1 talar om envägskommunikation i en odemokratisk arbetskultur. 

Medarbetare 3 talar om att känna sig anonym och inte bli sedd eller lyssnad på. Båda dessa 

exempel visar på interaktioner som har blivit opersonliga, enformiga och innehållslösa. All 

frånvaro av inlevelse och feedback antyder avsaknad av en utåtriktad social process. Att 

medvetet stänga av kommunikationen på grund av en ovilja att finna lösningar tillsammans, 

indikerar både asocial responslöshet och frånvaro av de ändamålsenliga handlingar som hade 

kunnat avhjälpa de relationella låsningarna. I många fall kan responslösheten därför vara av 

ett icke-elementärt slag, i det att parterna aktivt väljer att stänga av kontaktkanalerna. Asplund 

talar också om ”tomma” responser och tillfälliga känslor, utan djupare innehåll, och avsak-

naden av spontanitet och nyfikenhet. Sådana mer eller mindre tomma responser går att läsa in 

i medarbetare 3:s erfarenheter av auktoritära chefer, som inte visar sig vara kapabla till något 

mer än en torftig och opersonlig kommunikation. 

       Detta är också en ledarskapsfråga. Ledaren sätter agendan för vilket förtroendeklimat som 

genomsyrar organisationen. I förlängningen bestämmer detta kvaliteten på det psykosociala 

klimatet. Konsult 4 påpekar att otydliga chefer förbiser att skapa en önskvärd vi-känsla, varför 

istället konfliktbenägna subkulturer med vi-och-de-tänkande uppstår. Om ledaren inte lyckas 

få till stånd en kreativ och öppen atmosfär av dynamiska utbyten på arbetsplatsen, läggs också 

grogrunden för ett konfliktklimat där de konstruktiva potentialerna i relationella spänningar 
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sannolikt inte tas tillvara. Ett ledarskap som inte fungerar som ett gott föredöme, riskerar att 

skapa ett arbetsklimat med dragning åt den pol som den abstrakta socialiteten utgör (i förhåll-

ande till den konkreta). Konsekvensen kan bli att medarbetarna mer riskerar att framstå som 

abstrakta samhällsvarelser. Resultatet kan då bli opersonliga interaktioner och tomma 

responser, utebliven nyfikenhet och spontanitet, samt ett monotont arbetsklimat där genuin 

feedback saknas. Detta har då (delvis) sin upprinnelse i att ledarskapet inte har den utveck-

lingsbefrämjande dignitet som vore önskvärd. Det är också i den situationen som improduk-

tiva konflikter ges mer näring och utvecklingsmöjligheter försummas, som konsult 4 påpekar. 

Ett odemokratiskt ledarskap som gör att delaktighetskänslan hos medarbetarna uteblir, och  

orättvisa förhållanden som karakteriseras av envägskommunikation, toppstyrning och bristan-

de lyhördhet ”nedåt”, kan betraktas i ljuset av Asplunds idé om den abstrakta socialiteten. 

Detta inte minst givet att identiteten som opersonlig rollinnehavare rimligtvis stärks när en 

genuin mellanmänsklig bekräftelse och kommunikation saknas. En till synes trivial sak som 

att tala om någon istället för till någon, som konsult 3 nämner, kan vara en av många manifes-

tationer av detta; man erkänner då inte motparten som konkret person.  

        

Personer och roller – en fördjupad diskussion 

Medarbetare 2 talar om ”faran” med att släppa igenom alltför många personliga reaktioner, 

och konsult 3 talar i termer av (icke-önskvärd) personstyrning kontra (önskvärd) rollstyrning. 

Den sistnämnde påpekar att om medarbetare inte gör en åtskillnad mellan ”person” och ”roll”, 

kan detta göda friktioner i arbetslivet. Denna blinda fläck motverkar också insikten om vikten 

av att ta ansvar för sina egna känslor, liksom insikten om vilken del man har i en större helhet. 

Om dessa insikter fattas, befinner man sig i en självcentrerad personstyrning som kan bidra 

till att skapa dysfunktionella arbetsgrupper och osunda spänningar mellan subkulturer. Detta 

kritiska perspektiv på personstyrning, som konsult 3 redogör för, kan ställas mot Asplund, 

som framhäver den från roller frikopplade konkreta personen; denna konkreta person är mot-

satsen till den opersonliga, abstrakta samhällsvarelsen. Jämför också med kulturbiologin, som 

på motsvarande sätt talar om den andre som en unik person, värd respekt och acceptans. Den 

diskussion som kan föras utifrån detta, gäller huruvida det finns en konflikt i synsätt här eller 

inte. Vad som dock kan konstateras är att om man lägger in en väldigt självcentrerad innebörd 

i det begrepp som konsulten använder, dvs. personstyrning, och om man med detta menar en 

person som drivs av sin egen agenda, hävdar sig själv på ett egoistiskt sätt och brister i 

lyssnande, är det förstås önskvärt att hålla tillbaka personen till förmån för rollen. Detta 

behöver då inte stå i något motsatsförhållande till bejakandet av den konkreta, unika personen.   
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       Att se personen bakom rollen kan leda till mer etisk reflektion, bättre samarbete och mer 

ömsesidig tillit. Etik handlar om att vi bryr oss om varandra som medmänniskor. Men att en-

dast stanna vid rollförväntningar kan leda till blindhet och fixering vid mål och resultat. 

Utifrån förhållningssättet att vi i grunden är personer – inte bara roller – där varje individ har 

sin individuella historia, skapas ett större utrymme för mänskliga emotioner och ett varande 

som konkreta personer. Ömsesidig ärlighet är ett centralt element här. Konsultens synsätt, där 

personstyrning ses som en negativ faktor, är relaterat till ett personbegrepp som förmodligen 

bör tolkas i andra termer – inte i den djupaste, etiska bemärkelsen. Innebörden i konsultens 

resonemang är snarare att en överbetonad individualism (ego-styrning) i arbetslivet är proble-

matisk, eftersom den medför att det större sammanhanget förloras ur sikte. Att minska ut-

rymmet för individuella, ego-drivna agendor, behöver därför inte innebära att det enda som 

återstår är rollförväntningar. Skulle däremot rollförväntningarna överbetonas, ligger den 

abstrakta socialiteten nära. Men så länge betoningen på rollstyrning är rimlig och så länge 

egocentriska former av personstyrning hålls i schack, finns det ingenting som utesluter ett 

bejakande av den unika, konkreta personen och ömsesidiga etiska förhållningssätt. 

 

Generella villkor och brister (fortsättning) 

Belysning utifrån Jordans och Lundins perspektiv 

Ytterligare belysning av å ena sidan generella villkor för konstruktiv konflikthantering, och å 

andra sidan brister i psykologiskt och relationellt hänseende, som stärker spänningar på arb-

etsplatser och försvårar problemlösning, kan ges utifrån Jordans och Lundins utvecklings-

psykologiska perspektiv.  

       De tre stadierna av potentiell utveckling i vuxenlivet är en inledande utgångspunkt. Män-

niskor som befinner sig på det konformistiska stadiet tenderar att spontant tilldela motparten 

ett onyanserat positivt eller negativt värde. Samtidigt finns ingen utvecklad reflektion eller 

något sökande efter djupare förståelse rörande motpartens synliga beteenden. Det empiriska 

materialet blottlägger här tendenser såsom martyrbeteende och syndabockstänkande, kopplat 

till bristande självinsikt – en brist som, enligt konsult 1, kan förekomma både på individ- och 

organisationsnivå. Ovilja att diskutera med motparten och inta dennes perspektiv är ett annat 

exempel. Andra tendenser som ligger i linje med det konformistiska fungerandet är group-

think, som konsult 1 talar om, och låsningar vid förflutna kränkningar, som konsult 4 nämner. 

Om det saknas en grundläggande känsla av delaktighet i en arbetsgrupp, med konsekvensen 

att olikheter laddas upp med konfliktpotential, vilket konsult 3 nämner, går detta att tolka som 

att olikheterna tilldelas ett alltför onyanserat negativt värde. Överhuvudtaget, många typer av 



57 
 

brister i kommunikation och lyssnande som materialet påvisar, kan ses i detta utvecklings-

psykologiska ljus. Behovet av att medvetandegöra dessa förhållanden motiveras inte minst av 

de relationella konsekvenserna av ett sådant potentiellt ”uppvaknande”. Det ligger i sakens 

natur att kommunikationens roll i hanterandet och förebyggandet av konflikter aldrig kan 

underskattas.  

       Det institutionella stadiets mer utpräglade självständiga tänkande, utvecklade reflektion 

och nyanserade förståelse för vad som driver på människors ageranden, är ett steg i önskvärd 

riktning – på den relationella utvecklingsvägen i allmänhet, och på konflikthanterandets väg i 

synnerhet. Men en försvårande faktor på detta steg är fortfarande svårigheterna med att börja 

begrunda det subjektiva perspektivets begränsningar; motpartens perspektiv avfärdas därför 

med lätthet i händelse av oenighet. Detta går att relatera till inställningen att vilja vara den 

”starkaste” parten i en konflikt, vilket snarare befäster konflikten, enligt konsult 4.  

       På det interindividuella stadiet finns dock en helt annan öppenhet för förändring. Här 

finns också en mottaglighet för den nyansrika komplexiteten i yttervärlden och i den inre, sub-

jektiva världen. Det subjektiva perspektivet är här inte fixerat vid en låst position; kritik från 

motparten innebär inte ett hot som måste pareras. Detta kan relateras till den distinktion som 

konsult 4 gör mellan självcentrerad impulsivitet (”subjektivitet”) kontra balanserad reflektion 

(”objektivitet”). Den relationella utvecklingsvägen har på denna nivå nått fram till mycket 

goda psykologiska och sociala färdigheter, både vad gäller hanterande och förebyggande av 

konflikter. Detta kan tolkas som att parterna har nått en mer ”objektiv” självförankring. Det är 

nu som olika typer av kommunikationsbrister kan undanröjas i önskvärd grad. Då finns inte 

längre utrymme för sådant som att prata om istället för till; då kan man också en gång för alla 

”plocka upp gammalt skräp” och gå vidare, som konsult 3 säger. Detta gör att de för det socia-

la välbefinnandet essentiella kvaliteterna, t.ex. förtroende, delaktighet, ansvarstagande och 

reflektion, mycket lättare kan framträda och skapa ett hälsosamt psykosocialt klimat.  

       De tre personperspektiven kan fördjupa ovanstående belysning ytterligare. Det är ofrån-

komligt att karaktären hos motpartsbilderna är avgörande för hur många relationella spänning-

ar som ges utrymme. I den mån förstapersonsperspektivets tillskrivande av fasta egenskaper 

äger rum gentemot arbetskollegor, skapas lättare relationella låsningar. En ovilja att lyssna 

och diskutera med motparten, ett utpekande av syndabockar och förläggande av skuld på mot-

parten, är samtliga exempel på attityder som kan bottna i att motparten stämplas på ett kate-

goriskt och dogmatiskt sätt. Förstapersonsperspektivet präglas just av avvisanden, kontroll 

och distansering (se Bilaga 3 angående strategierna för kontroll och säkerhet). Det finns mån-

ga utslag av förstapersonsperspektivets tendenser i informanternas redogörelser: isolering av 
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medarbetare; oförmåga att inta motpartens synvinkel, t.ex. på grund av groupthink; uppkomst-

en av subkulturer och maktstridigheter i en organisation etc. Rent allmänt kännetecknas form-

andet av motpartsbilderna i detta perspektiv av omedvetenhet och subjektivitet. Inte minst gäl-

ler denna omedvetenhet oförmågan att urskilja värdeomdömen om andra människor som just 

egna omdömen, med resultatet att motparten istället riskerar att fixeras i en oföränderlig form, 

utifrån hur man själv påverkas av denne. När informanterna talar om uteblivna bekräftelser 

och frånvaro av öppna, ärliga meningsutbyten arbetskollegor emellan, kan sådant bottna i fix-

erade låsningar och tillskrivande av fasta egenskaper. Troligen etiketterar då kollegorna var-

andra på ett ensidigt sätt. Risken blir att man baktalar varandra, rentav behandlar varandra 

nedsättande och målar upp bilder kring hur man ska bli av med motparten. 

       Att ta steget till andrapersonsperspektivet ändrar förutsättningarna, i det att kapaciteten 

till inlevelse och rolltagande är mer omfattande. Andras negativa egenskaper får en under-

ordnad roll i förståelsen av konfliktorsaker, till förmån för insikten om olikheter i tolkningar 

och synsätt. En djupare förståelse, i kombination med en större självdistans, realiseras. Ett 

konstruktivt hanterande av konflikter underlättas då väsentligt. Informanterna talar här om 

vikten av att sätta sig in i motpartens perspektiv, med positiva efterverkningar. Att ”känna in 

den andre”, att bekräfta människor, samt att våga släppa på sitt defensiva kontrollbehov, följer 

samma mönster. Detta sammanfaller med det utvecklingsområde som handlar om förmågan 

till rolltagande, varigenom man förmår inta motpartens perspektiv och tolkningar.  

       Att ta ytterligare ett steg, till tredjepersonsperspektivet, ändrar förutsättningarna än mer. 

Här formas en mer ”avancerad” och sammansatt förståelse av motpartens hela personlighet 

och motivationer. Förmågan att skapa en komplex bild av motparten, med plats även för den-

nes positiva egenskaper, trots att motparten väcker frustration, innebär att man inte är subjekt 

till sina tyckanden. Man är istället kapabel till att hålla isär personliga tyckanden och känslor 

från värdeomdömen, så att en balanserad ”utifrånbild” av motpartens personlighet kan formas. 

Materialet påvisar en del förhållningssätt som kan tolkas ligga nära denna mellanmänskliga 

”våglängd”. Att gå från det ”lägre egots” inskränkta verklighetsuppfattning (t.ex. rörande 

motpartens hopplösa ”oresonlighet”) till en ökad medvetenhet, där medkänsla, medmänsklig-

het, omtänksamhet och en god vilja är fundamentala kvaliteter, vilket konsult 4 resonerar 

kring, underlättar också formandet av mer vidgade och balanserade perspektiv på motparten. 

Detta är avgörande för ett genuint perspektivskifte parterna emellan. Och detta sammanfaller 

också med det utvecklingsområde som rör förmågan till empati, genom vilken en emotionell 

”resonans” kan upprättas med motparten och dennes känslor.  
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Frågeställning 3: Lärande 

Belysning utifrån Jordans och Lundins typologi och perspektiv 

Det empiriska materialet inkluderar även olika typer av lärande efter genomgångna konflikt-

erfarenheter. Det finns emellertid inte alltid definitiva gränslinjer mellan de olika formerna av 

lärande. Belysningen som följer utgår från Jordans och Lundins lärandetypologi och utveck-

lingspsykologiska perspektiv. 

       Ökad självinsikt och självkännedom framstår som den mest frekvent återkommande 

lärandetypen, även om olika informanter uttrycker denna typ av lärande i delvis olika termer. 

Insikten om vikten av det egna ansvaret, t.ex. för de egna känslorna, har förmedlats flertalet 

gånger. Självinsikt i termer av behovet av att frigöra sig från vissa föreställningar som t.ex. 

försvårar kommunikation, hör till denna kategori av lärande, liksom den skärpta med-

vetenheten om att man tidigare reagerat automatiskt och oreflekterat enligt invanda reaktions-

mönster. Likaså att man kommit underfund med det fåfänga i att fortsätta i gamla upptramp-

ade spår. En annan återkommande insikt gäller att förmågan att inta andras perspektiv 

hämmas av en defensiv attityd; man inser därför också att man kan släppa mer på sin strävan 

efter säkerhet och kontroll, vilket underlättar den förmågan. Förbättrad kännedom om egna 

beteendemönster, kommunikativa mönster och attityder (t.ex. tidigare attityder präglade av 

anklagelser), exemplifierar också denna kategori av lärande. Att bli medveten om att man inte 

själv sitter inne med hela sanningen är ett avslutande exempel.  

       Kontentan är att individens självbild har utvecklats och kanske blivit mer verklighetsför-

ankrad. Konflikten har sannolikt gjort det tydligare hur den egna personligheten ser ut och 

fungerar. Denna form av lärande knyter följaktligen an till det centrala utvecklingsområde i 

vuxen ålder som rör förmågan till rolltagande, med vars hjälp man kan inta motpartens pers-

pektiv och dennes tolkningar. Detta sammanfaller i sin tur med andrapersonsperspektivets 

inlevelseförmåga. Lärande i form av självinsikt – mer specifikt vad gäller ansvar för egna 

känslor – kan också ses sammanfalla med ett annat utvecklingsområde, nämligen förmågan att 

separera spontana känslor från värdeomdömen. Detta främjar en ökad medvetenhet om att inte 

döma motparten. Även förmågan att urskilja nyanser och motsägelser berörs troligen här,  

eftersom det positiva hos motparten enklare hamnar i blickfånget; denna förmåga underlättar 

autentiska relationer. Dessa båda förmågor sammanfaller också med tredjepersonsperspek-

tivet, utifrån vilket man förmår erkänna motpartens positiva sidor, även vid upplevd frustra-

tion. Av den anledningen kan en koppling göras till förmågan att bejaka etiska principer, vil-

ken möjliggör respekt för motparten, även under press. Ett annat utvecklingsområde som 

berörs av detta lärande är förmågan till autentisk kommunikation, vilket bl.a. handlar om 
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öppenhet och lyhördhet. Ett sista område som vidrörs är förmågan till ansvarstagande, vilket 

bl.a. motverkar skuldbelägganden. 

       Upplevelser av en ökad förmåga att hantera situationer på ett adekvat sätt framkommer 

också i materialet. Ett exempel på denna förmåga är att man har lärt sig vikten av att ta tag i 

konflikter så fort det uppstår friktioner, istället för att bara låta det gå. Medvetenheten om 

betydelsen av öppen kommunikation och ömsesidig tillit, så att konfliktparterna kan gå till 

botten med det som uppkommit, hör till denna förmåga. Ytterligare exempel på denna form 

av lärande är större kunskap om organisationen och mellanmänskliga processer, samt 

möjligen insikten om skillnaden mellan person och roll, eftersom denna skillnad är relaterad 

till uppkomsten av konflikter. Att lära sig mer om hur man själv fungerar och hur gruppdyna-

miken ser ut, förebygger att man hamnar i samma situation igen. Ett avslutande exempel är 

den ökade förmågan att förutse mönster vad gäller konfliktförlopp och hur människor fung-

erar. Detta lärande utmynnar i bättre färdigheter att lösa eller åtminstone mildra situationer.  

       Kontentan är att den sociala kompetensen utvecklats, samtidigt som förmågan att hantera 

sig själv i konflikter förbättrats. Detta sammanfaller med det utvecklingsområde som utgörs 

av förmågan att koordinera intressen, vilket främjar ömsesidighet i relationen och lösningar 

som gynnar gruppen. Således finns här en koppling till andrapersonsperspektivets varsebliv-

ning av skilda tolkningar och synsätt. Förmågan till autentisk kommunikation, vilket främjar 

genuina relationer, är ett utvecklingsområde som återkommer här. Och även här aktualiseras 

förmågan till ansvarstagande, vilket är relaterat till insikten om de egna valmöjligheterna – en 

insikt som motverkar skuldbeläggande. Denna lärandetyp kan också relateras till det utveck-

lingsområde som utgörs av förmågan att beakta det unikt personliga och det kollektiva. Denna 

förmåga gynnar konstruktiva relationer, eftersom motparten respekteras som en unik individ. 

En koppling kan därför möjligen göras till tredjepersonsperspektivet och dess mångfacettera-

de förståelse av motparten och dennes personlighet.  

       Sensmoraler förekommer också i materialet. En insikt om vikten av ”smidighet” och dip-

lomati, istället för alltför mycket ”rakhet” i kommunikationen, är en lärdom som uttrycks. 

Innebörden är att göra sin egen åsikt till synes sekundär och istället, i en anda av medgör-

lighet, låta motparten få företräde. Denna strategi är knuten till egenintresse på så vis att den 

egna viljan trots allt lättare går igenom när man inte ”tvingar” motparten att självhävda sig 

alltför mycket. På så vis blir man själv ”vinnaren” genom att motparten mjuknar till. Konten-

tan är att beprövade förhållningssätt anammas som redskap för ett mer friktionsfritt arbetsliv. 

Intressant nog kan denna typ av lärande anses stå i motsättning till det utvecklingsområde som 
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utgörs av förmågan till autentisk kommunikation, då insikten om behovet av ”smidighet” inte 

ligger i linje med en strävan efter öppenhet, ärlighet och lyhördhet.  

       Desillusionering demonstreras i form av insikten om den strategiska betydelsen av just 

”smidighet”. Eftersom denna insikt formuleras i något cyniska termer, kan detta lärande om 

arbetslivets upplevda realiteter både föras till denna kategori och föregående (sensmoraler). 

Kontentan är att man tycker sig genomskåda arbetslivet och andra människor, vilka synes ha 

typiska drag.  

       Inget lärande exemplifieras slutligen också i materialet, i det att ingen speciell lärdom 

tycks ha realiserats. En av informanterna upplever sig inte ha lärt sig tillräckligt mycket för att 

kunna hantera ett liknande scenario i framtiden. En annan informant uttryckte tvivel kring vad 

en enskild konflikt hade att erbjuda i form av lärande rörande konflikter i största allmänhet. 

Frågan om framtida hantering av konflikter generellt lämnas därför obesvarad. Kontentan är 

att lärande inte direkt ses som en del av konflikterfarenheten. 

 

Sammanfattning   

Materialet visar att det verkar finnas generella, återkommande faktorer som måste ges ut-

rymme för att en konstruktiv konflikthanteringsprocess ska kunna iscensättas – detta oavsett 

de specifika omständigheterna i den enskilda konflikten. Åtminstone tyder informanternas 

samlade erfarenheter på detta. Det tycks bl.a. vara av central betydelse i en konstruktiv 

konflikthanteringsprocess i arbetslivet att samtliga parter tar sitt personliga ansvar, samt att de 

tar hänsyn till varandras bekräftelsebehov. En av grundstenarna i en konflikt verkar vara de 

inblandade parternas tendens till ansvarsfrånskrivelse. Upplösning av konfliktsituationen 

förutsätter en gemensam insikt om det personliga ansvaret för hur man reagerar, exempelvis 

känslomässigt. Det verkar heller inte gå att bortse från människans behov av bekräftelse: att 

bli sedd och lyssnad på. Känslan av delaktighet är därför också betydelsefull. Fundamentala 

tycks även vissa kommunikativa förmågor vara, såsom aktivt lyssnande och att kunna inta 

motpartens perspektiv. Slutligen tycks konflikthantering också vara en ledarskapsfråga, vilket 

inte minst handlar om tydlighet i ledarskapet. 

       Frånvaron av ovanstående färdigheter, förmågor och faktorer tycks omvänt ge konflikt-

situationer näring, samt försvårar en konstruktiv hantering av desamma. Inte minst gäller detta 

kommunikationsbrister av olika slag, vilket också ligger i linje med den forskning som Jordan 

och Lundin (2001) har redovisat. Konflikter förutsätter ett gemensamt hanterande för att 

kunna lösas; kommunikation och samspel är den grund på vilken konflikter kan bearbetas på 
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ett konstruktivt sätt. Det psykosociala klimat som uppstår när dessa och andra brister exis-

terar, påvisar en arbetskultur som inte förmår ta tillvara på den kreativitet och de utvecklings-

möjligheter som finns.  

       Konflikterfarenheter tycks också vara förbundna med olika typer av lärande. Inte minst 

verkar ökad självinsikt vara återkommande, liksom förmågan att hantera konfliktsituationer 

på ett mer adekvat sätt. Dessa och andra former av lärande kan också ses i relation till de 

utvecklingsdimensioner och motpartsbilder som går att urskilja. I den händelse ett perspektiv-

skifte ägt rum för parterna i samband med en genomlevd konflikt, verkar lärande vara en 

integrerad del av detta perspektivskifte.  

       Konflikthantering kan betraktas som ett särfall av problemlösning – en social process 

som kommer till stånd mellan människor i gemensam kommunikation och interaktion. Denna 

sociala process kan förverkligas i ett intersubjektivt ”rum” av ömsesidig social responsivitet, 

där den inneboende kreativiteten kan upptäckas och utnyttjas. Organisationskulturen på en 

arbetsplats gör att vissa sociala relationer bevaras och förverkligas – eller inte. Närvaron eller 

frånvaron av etisk reflektion, genom vilken man accepterar sig själv och den andre i sam-

existens, är avgörande för vilka relationer man tillsammans skapar.  

 

Slutsatser 

Det kan diskuteras hur mycket denna undersökning har bekräftat – eller åtminstone stärkt – 

tesen om generella villkor för konstruktiv konflikthantering. Detta givet det begränsade 

empiriska underlaget. Vad som i alla händelser kan konstateras är att ett antal faktorer 

återkommer regelbundet i materialet. Till dessa faktorer hör vikten av personligt ansvar, 

kommunikation, delaktighet samt människors bekräftelsebehov. I den mån dessa och andra 

faktorer lyfts fram av informanterna, finns det anledning att hävda att tesen om generella 

villkor är välgrundad och bör tas i beaktande. Därför är det motiverat att påstå att tesen om 

generella villkor för konstruktiv konflikthantering har stärkts. Även teorierna som presenterats 

i undersökningen kan anses stödja en sådan slutsats. Både det kulturbiologiska perspektivet 

och Asplunds idéer om problemlösningens sociala natur ger anledning till detta, då båda 

perspektiven fäster uppmärksamhet vid elementära förutsättningar för människans sociala liv. 

Även Jordans perspektiv rörande olika utvecklingsdimensioner fäster uppmärksamhet vid 

situationsoberoende, generella förmågor som kan appliceras och förfinas i olika sammanhang.     

      Givet induktionsprincipen är det mer befogat att dra långtgående slutsatser från det 

enskilda till det allmänna ju fler informanter som kommer med liknande eller identiska redo-
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görelser och erfarenheter. Men eftersom den aktuella undersökningen baserar sig på ett 

begränsat antal intervjuer – dessutom fördelade i tre olika kategorier av informanter – krävs 

det försiktighet när det gäller frågan om generaliserbarhet. Det vore därför av intresse att göra 

en mer omfattande undersökning för att utforska om det utifrån ett bredare underlag går att 

dra mer långtgående slutsatser än vad som är möjligt inom ramen för denna undersökning.  

 

Avslutande reflektioner 

Om undersökningen 

En mer självkritisk reflektion kring den genomförda undersökningen ger inte minst vid 

handen att undersökningens fokus hade kunnat vara mer avgränsat. Ämnet konflikthantering 

och lärande genom konflikter är oerhört komplext och sammansatt. Vi kunde haft mer 

avgränsade frågeställningar, eller färre frågeställningar. Exempelvis kunde vi inriktat oss på 

att ha frågeställningar som enbart berörde ledarskap. Så här i efterhand visade materialet 

mycket riktigt att ledarskapsfrågor, i anslutning till konflikthantering, är centrala. Men vi 

valde ändå denna ansats eftersom vi eftersträvade ett helhetsgrepp kring området konflikt-

hantering på arbetsplatser, inklusive lärandeaspekten.  

       Möjligen kan det invändas att spridningen av antalet informanter i de tre kategorierna 

kunde varit mer jämn. Anledningen till att fördelningen blev som den blev, hör dock samman 

med att fokus initialt låg på konsulter och deras konfliktarbete. Vi hade inga problem med att 

få tag på konsulter och medarbetare. Men eftersom det var svårare med chefer, fick vi den 

spridning bland informanterna som vi redovisat.  

       Vi upptäckte för övrigt att vi inte hade fått någon information från en av konsulterna 

angående frågeställning 3, som rör kopplingen mellan konflikterfarenheter och lärande. Detta 

trots att intervjuguiden täckte in även denna aspekt av konflikter. Uppenbarligen missade vi 

denna del av ämnet under själva intervjutillfället. Detta kan anses ha påverkat undersökningen 

negativt i det specifika avseendet. 

 

Implikationer 

Vilka blir då konsekvenserna av att det tycks finnas generella villkor för konstruktiv 

konflikthantering? Oavsett den enskilda konfliktsituationens specifika omständigheter, tycks 

det gå att förstå den mellanmänskliga konfliktproblematiken utifrån vissa grundläggande 

processer och faktorer. Detta skulle kunna innebära att lösningen (i bästa fall) på situationen 

under alla omständigheter, i sin djupaste analys, står att finna i just dessa elementära faktorer 
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och processer. Därför måste de inblandade parterna ta hänsyn till desamma, just för att de 

tycks gå igen i otaliga konfliktsammanhang – åtminstone mer eller mindre. När allt kommer 

omkring verkar vi människor vara väldigt lika i grund och botten. Det går givetvis inte att 

bortse från de påtagliga skillnader som kan finnas från fall till fall när det gäller konflikter 

(typ av konflikt, dess historia, vilka som är inblandade, orsakssammanhang etc.). Därför är det 

intressant att trots allt kunna konstatera att det verkar finnas vissa gemensamma nämnare att 

falla tillbaka på.  

       Det går under alla omständigheter inte att bortse från det faktum att parterna i en konflikt 

alltid har någon form av motpartsbild, utifrån vilken motpartens attityder och beteenden 

tolkas. Dessa motpartsbilder kan försvåra perspektivskiftet från ”motmänniskor” till med-

människor. Av den anledningen är det alltid motiverat med fördjupad reflektion kring hur, och 

varför, man ser på t.ex. sin arbetskollega som man gör i en konfliktsituation. Och var står man 

själv egentligen? Är man villig att inta konstruktiva attityder? Är man ödmjuk eller vill man 

behålla sin stolthet? Håller man fast vid defensiva ”kontrollstrategier”? Strävar man efter att 

nå fram till en djupare förståelse och acceptans av motparten? Eller låser man fast sin relation 

till motparten genom att vägra inta dennes perspektiv, samtidigt som man fortsätter hålla fast 

vid en onyanserad bild av denne? En illusorisk känsla av säkerhet kan höra ihop med en naivt 

objektiv och oreflekterad syn på andra människor, som gör att man ”vet” hur dessa är. På så 

vis låser man fast sig själv vid den egna begränsade – och begränsande – perceptionen av den 

andre, vilket medför ett begränsat relationellt handlingsutrymme, där man inte tar tillvara på 

de möjligheter och den kreativitet som skulle kunna utnyttjas. Istället läggs en grund för 

konflikter – eller för deras vidmakthållande.  

       Vad som alltså kan sägas äga giltighet för allehanda typer av konfliktsituationer är i 

vilken grad parterna har – eller inte har – självinsikt. Inte sällan strävar konfliktparterna efter 

att upprätthålla en mer eller mindre fläckfri och skuldfri självbild. Men en sådan hållning 

kanske måste överges i vissa situationer, så att en större öppenhet för det egna ansvaret och 

den egna rollen i den uppkomna konflikten kan nås. Den fråga som det hela nog alltid måste 

landa i, är denna: Vad skapar vi tillsammans egentligen? Vad bidrar jag med? Vilken typ av 

arbetsrelationer ligger egentligen i mitt och motpartens intresse?  

       Det ligger i sakens natur att en psykologisk förändring implicerar en kulturell förändring. 

Om vi vill ändra på vårt sätt att samleva kulturellt – t.ex. inom ramen för en organisation – 

måste detta börja med var och en av oss. Kanske en större grad av emotionell frigörelse kan 

realiseras i den processen, om man tillsammans gör nya insikter rörande den relationella 

dynamikens grundvalar. Individerna formar tillsammans kulturen; det är inte bara kulturen 
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som formar individerna. För att förstå helheten måste man förstå delarna, och för att förstå 

delarna måste man förstå helheten. Det subjektiva och det intersubjektiva är sammanvävt.      

 

En autentisk arbetskultur? 

Hela frågan om ”effektivitet” på en arbetsplats kan knappast anses vara endast en 

teknisk/mekanisk fråga, utan bör också ha att göra med just den relationella dynamik som det 

sociala livet innebär. Det är vår övertygelse att arbetsglädje och lönsamhet hänger ihop, därför 

att dessa båda aspekter av arbetslivet är två sidor av samma mynt. Om det brister i arbets-

glädje bland de anställda, vilket exempelvis kan ha sin upprinnelse i att förhållandet till 

chefen är otillfredsställande eller negativt, och/eller att förhållandet mellan de anställda är 

problematiskt, kan dessa omständigheter avspegla sig i exempelvis avsaknad av ömsesidig 

tillit och bekräftelse. I alltför många situationer kan det i sin tur bidra till att skapa en atmosfär 

där medarbetarna inte vågar ta initiativet till att diskutera upplevda problem på arbetsplatsen. 

En sådan frånvaro av öppen kommunikation mellan parterna, till förmån för en attityd där 

man i stället lägger locket på, kanske har sin grund i alltför mycket lojalitetstänkande och 

konflikträdsla. Att hålla tillbaka sina synpunkter – i en anda av konflikträdsla och ”harmoni-

syn” – kan säkert i många situationer upplevas som enkelt och bekvämt, men risken är att man 

når kortsiktiga ”lösningar” till priset av långsiktiga låsningar. Därmed läggs också grunden för 

mer allvarliga konflikter längre fram, just för att viljan och/eller förmågan inte fanns på ett 

tidigt stadium. Därför är det en avgörande fråga vilken dignitet ledarskapet har, vilket inte 

minst har betydelse för vilken slags jordmån och näring potentiella konflikter kan få på den 

aktuella arbetsplatsen. Att lägga grunden för en arbetskultur som tar tillvara på den kreativitet 

som kan komma ur konflikter, förutsätter en uppgörelse med den sannolikt rädslostyrda 

harmonisynen. Bekräftelser är en nödvändig ingrediens i en sådan arbetskultur. Och att bli 

bekräftad som medarbetare och bemött med en grundläggande acceptans och empati, trots 

existerande olikheter och skilda synsätt, är också en viktig faktor för brytandet av negativa 

konfliktspiraler, vilka haft sin grogrund just i en bristande psykosocial arbetsmiljö. En arbets-

kultur som befrämjar arbetsglädje – och därigenom effektivitet i psykosociala termer – är 

mycket mer immun mot speciellt framtida destruktiva konflikter. 

 

Individuell och social utveckling – utmaningar och möjligheter   

Som läsaren märker har det gått en röd tråd igenom dessa sidor: det subjektiva och det 

intersubjektiva är intimt sammanvävt. Det subjektivt psykologiska återverkar på det inter-

subjektivt sociala – och vice versa. Psykologi och socialpsykologi går i den bemärkelsen inte 
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att särskilja; individen och det mellanmänskliga sociala sammanhanget är två sidor av samma 

mynt och förutsätter varandra. Självinsikt handlar inte bara om insikt om sig själv som 

subjekt, utan även om sig själv som social varelse; en fördjupad kännedom om sociala proces-

ser handlar på motsvarande sätt även om fördjupad kännedom om det egna jaget. 

       Konflikter kan – paradoxalt nog – fördjupa gemenskapen med andra människor, när 

”luften rensas” och man går till botten med de problem man faktiskt delar. Konsekvensen kan 

bli att respekten ökar för motparten, genom att man ser och hör varandra bättre. När konflikter 

löses mellan människor kan ett öppnare mellanmänskligt klimat uppstå. För individens 

vidkommande kan detta innebära personlig utveckling och i socialt hänseende kan det 

innebära ett bättre psykosocialt klimat på arbetsplatsen. Förutsättningarna för en större harm-

oni och ett bättre samarbete kollegorna emellan har därigenom ökat. Ett sådant psykosocialt 

klimat representerar något som är djupare förankrat än den harmonisyn som undviker att kon-

frontera de problem som föreligger – eller ens vill kännas vid att de finns. En ökad medvet-

enhet om behovet av att göra upp med vissa personliga och relationella bekvämlighetszoner – 

och viljan att gå från insikt till handling i detta sammanhang – skulle vara önskvärd. För att 

kunna åstadkomma en sådan förändring av attityder, behövs dock så mycket av förtroende-

byggande på arbetsplatser, att parterna vågar vara sårbara och öppna. Då kan de, i en anda av 

ömsesidig tillit, ge sig in i konfliktens ”hetta” – med insikten att denna temporära hetta kan 

gynna arbetsgruppens utveckling. 

       Konflikter kan erbjuda goda möjligheter till att på ett djuplodande sätt begrunda vilka 

motivationer som faktiskt driver en som människa, och vad man egentligen tycker är för 

viktigt för att ge upp. Ett sådant tankearbete kan katalysera en omorientering i riktning mot 

värden som kanske kommer att visa sig vara mer meningsfulla och tillfredsställande än 

hittillsvarande värden man värnat om. I konfliktsituationer kan åtskilliga skikt av motivationer 

vara berörda. På ett mer ytligt plan kan det kretsa kring sådant som pengar, position och 

arbetsfördelning; på ett djupare plan kan det dock finnas en längtan efter – och ett behov av – 

bekräftelse, respekt, frihet och kanske kärlek. Synliga, intensiva motsättningar kring t.ex. 

resurser, eller för den delen rena obetydligheter, kan på en djupare nivå egentligen mer handla 

om självrespekt, genom att inte ge efter för motparten. Ett ännu mer djupt liggande motiv i 

konfliktens hetta kan vara att försvara sin egen tro på en rättvis och schysst värld. Att komma 

underfund med dessa djupare motivationsskikt inom en själv, kan leda till en större frihet i 

förhållande till mer ytligt liggande angelägenheter. Det hör också till saken att konflikt-

eskalering kan åstadkomma ett ökat regressionstryck på de drivande motivationerna, så att 

t.ex. mer och mer personlig, ego-bunden prestige blandas in (Jordan, 1998).  
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       Jordan menar att de utvecklingsutmaningar som de olika dimensionerna representerar, i 

själva verket erbjuder ett livslångt arbete av lärande och potentiella framsteg. Möjligheterna 

att utveckla sina färdigheter blir aldrig uttömda, och förståelsen för själva innebörden av varje 

dimension kan alltid fördjupas och vidgas. Vilken mening vi tilldelar erfarenheter och olika 

idéer beror mycket på vilken självbild och vilken föreställningsvärld vi för närvarande har. 

Detta får oss att tolka saker och ting på ett sätt som känns meningsfullt just nu, beroende på 

var vi står. Men detta kontinuerliga meningsskapande kan ges nya förutsättningar, i händelse 

av nya erfarenheter och insikter – rentav i händelse av personliga transformationer. Samtidigt 

påpekar Jordan hur värdefullt det är att erhålla feedback från omgivningen. Även här kommer 

egot in i bilden; egot är ”part i målet”, i kraft av sin strävan efter status quo och fortsatt 

stabilitet, och därmed sin tendens att ignorera behovet av omprövning och förändring. En 

person bör därför inte fästa alltför stor övertygelse vid att den egna introspektionen ska kunna 

blottlägga samtliga betydelsefulla aspekter av den egna personen. Eftersom människor har 

blinda fläckar i sin självförståelse, är det av stor vikt att utomstående personer kan göra dem 

uppmärksamma på var dessa blinda fläckar finns. Vad konflikter åstadkommer är att de ställer 

människor ansikte mot ansikte med ”problemområden” som de inte skulle konfrontera frivil-

ligt. Valet står sedan mellan att noga beskåda det som speglas i, och genom, konflikt-

situationer – eller att ignorera det (ibid.). 

       Personlig utveckling är inte bara en fråga om individuellt självförverkligande; den 

enskilda individens utveckling är också en mycket betydelsefull variabel som bestämmer 

vilken karaktär och gestaltning vårt samhälle får. I detta inbegrips inte bara hur vi hanterar 

konflikter i olika sammanhang, utan även hur vi t.ex. skapar organisationer, bedriver politik, 

älskar varandra, undervisar osv. Vilken form dessa och andra mellanmänskliga förehavanden 

antar, beror med andra ord på vilken typ av ”utvecklingslogik” som deltagarna i sociala 

interaktioner agerar utifrån. Konsekvensen blir att sätten på vilka dessa förehavanden konkret 

gestaltas, kan skilja sig mycket från situation till situation. Skillnaderna i uttryck kan rentav 

vara allt från subtila till iögonfallande (ibid.). 

       Om vi betraktar världen omkring oss utifrån ett perspektiv förankrat i insikten om olika 

medvetandedimensioner, kan vi konstatera att det rådande sociala och samhälleliga tillståndet 

i väsentlig utsträckning bestäms av vilken beskaffenhet och karaktär våra mellanmänskliga 

relationer och interaktioner har. Det är mycket som hade kunnat vara annorlunda i vårt 

gemensamma liv; sättet på vilket människor förhåller sig till varandra i det offentliga livet, 

sättet på vilket mellanmänskliga spänningar och konflikter hanteras, hur den psykosociala 

atmosfären i organisationer ser ut, hur det politiska systemet gestaltas etc. Men få människor 
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är redo eller villiga att anta den utmaning som består i att gå ”den radikala vägen”, dvs. att 

arbeta aktivt och självpåtaget med medvetandetransformation. Det är ingen väg som utlovar 

snabba resultat, men i den grad en människa öppnar sig för detta åtagande, kommer även 

omgivningen att erfara återverkningar på ett eller annat sätt. Kanske kommer effekterna att 

fortplanta sig vidare än så, om även andra människor stimuleras till att utnyttja sina latenta 

färdigheter och sin potentiella medvetenhet – som den ovärderliga tillgång den är – på ett 

aktivt och vaket sätt (ibid.). 

       Återigen ser vi att det individuella och det sociala inte går att särskilja, vilket också är en 

insikt som ligger helt i linje med exempelvis det kulturbiologiska perspektivet. Samtidigt är 

den enskilda människan oerhört viktig i det sociala sammanhanget, då det senare är direkt 

beroende av vad individen tillför – eller inte tillför – tillsammans med andra individer. Detta 

faktum löper som en röd tråd igenom all mellanmänsklig terräng, inte minst när saker och ting 

ställs på sin spets i konfliktsituationer. Men med inställningen att varje kris i själva verket är 

en möjlighet
17

 finns det, med största sannolikhet, avgörande psykologiska och sociala landvin-

ningar att göra i de krissituationer som konflikter utgör. Detta förutsätter dock att den enskilda 

människan är öppen för att det faktiskt finns en potential att realisera, att det finns en väg 

framåt som vägleds av något ”högre” än rena ryggmärgsreflexer och regressiva ego-impulser. 

Det krävs en annan typ av medvetenhet, ledsagat av ett klarare förstånd. De relationella 

konsekvenserna av ett medvetet förhållningssätt (mindfulness) går knappast att underskatta. 

Det krävs en ömsesidig etisk reflektion som hörnpelare för skapandet av något bättre och 

klokare; något som är mer tillfredsställande än att man odlar ömsesidig negativitet; något som 

samtliga inblandade parter kan bli positivt delaktiga i. Detta trots att de vardagliga bekväm-

lighetszonerna utmanas av uppblossade friktioner. Och inte heller i en mer ”upplyst” social 

samlevnadsform kommer konflikter att försvinna – vilket knappast heller vore önskvärt. Men 

deras funktion och roll i ett sådant mer utvecklat mänskligt samliv skulle, med stor san-

nolikhet, vara av ett mer kreativt slag. I alla händelser skulle en sådan mer upplyst samlev-

nadsform bygga på en djupare insikt om att andra människor – oavsett konfliktsituationer eller 

inte – alltid är medmänniskor och att de är värda att behandlas därefter.   

 

 

 

 

                                                           
17

 Förvisso en något sliten klyscha, men som i likhet med andra utnötta fraser knappast bara uttrycker ett naivt 

önsketänkande och vackra ord, utan som också kan ha en djupare, erfarenhetsbaserad grund. 
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Din styrka är ett gott förstånd; var medveten om det som sker. Ditt vapen är inget vapen. Det är 

medvetandets ljus.  

- John Heider: Ledarskapets Tao. Lao Tzus Tao Te Ching anpassad till en ny tid, s. 149. 

 

 

Människans liv handlar om att älska och bli älskad, om att tycka om och bli omtyckt, om att akta 

och bli aktad. 

- Dag Österberg: Sociologins nyckelbegrepp och deras ursprung, s. 49. 
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Bilaga 1: Intervju med en av konsulterna 
 

M: Det kommer bli lite så här halvimproviserat nu, för vi har en intervjuguide med 

teman snarare än specifika frågor, så… 

 

F: Så du kan berätta hur mycket du vill på varje. 

 

M: Sen går vi bara vidare när vi känner att din information har täckt in det här temat 

då. 

 

Jättebra. 

 

M: Så det blir som det blir här. 

 

Japp. 

 

M: Ska vi börja med… 

 

F: Kan berätta lite allmänt om ditt arbete, vad du sysslar med? 

 

Som konsult då? 

 

F: Ja, som organisations...  

 

Alltså det jag gör då, det är… Ofta handlar det om att företagen hör av sig till mig. Eller 

organisationerna, för det är ju ganska mycket kommunal verksamhet och mycket privata 

företag. Men inte så mycket landsting, det är bara lite. Och när de hör av sig så kan det handla 

om precis vad som helst som har med ledarskap att göra. Och det är ofta nåt problem i 

företaget som de vill ha hjälp med. Eller att de själva har ett tema som feedback, 

kommunikation, konflikthantering… Det är ju de vanligaste. Så att, om jag bara beskriver 

denna veckan, hur den har varit, så har det varit två olika uppdrag. I måndags så hade jag ett 

gäng med sjuksköterskor, lärare, barnmorskor, specialpedagoger, och de ville ha en dag för att 

vara bättre på att hantera föräldramöten. De ville känna sig tryggare i den rollen. Och då 

kontaktade de mig. Och då var det ju EU-pengar som de hade fått då, i ett projekt. Sen igår 

och i förrgår så var vi på ett ABB-samtal och hade ett koncept som heter Utvecklande 

Ledarskap. Och ni som har läst psykologi vet ju…alltså lite Transformational och 

Professional Leadership. Och så den svenska då utgåvan som heter Utvecklande ledarskap. 

Och då har vi kört alla deras chefer i bolaget innan. 

 

F: Jobbar du själv då eller med… 

 

Nej, vi måste vara två handledare när vi har grupper som är över fem-sex. Annars så kan man 

söka dispens. Men Försvarshögskolan äger konceptet, så att vi går ju handledarutbildningen 

genom dem och köper…vad ska man säga…själva testerna av dem. Det tillhör ett sånt där 

360-graderstest i det [?]. Så att det är bara lite granna denna veckan. Idag så har jag utbildning 

för ett företag och då är det tredje dagen i UL, Utvecklande Ledarskap, alltså 

fördjupningsdagen. Men annars så handlar det ju om ledarutveckling, alltså hur de ska kunna 

bli ännu bättre chefer.  

 

F: Hur stor del handlar om konflikter – konflikthantering – i ditt arbete? 
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Alltså, jag tycker det har varit en stor del av det, kanske 30-40 procent av allting handlar om 

konflikthantering.  

 

F: Det är rätt mycket. 

 

Ja, det är det. Och jag tror att det har med lågkonjunkturen att göra. När det är högkonjunktur 

så jobbar folk så in i tusan alltså, och de… Under lågkonjunktur så slimmar de företaget så 

mycket som möjligt, och nu när det börjar gå upp igen så hinner de inte med. Och 

konflikterna dyker upp antingen under lågkonjunktur, när man har för lite att göra. Oftast är 

det ju så. Eller precis när högkonjunkturen har börjat och den liksom kommer upp på den här 

platån, för att då är folk så uttröttade och de har fått springa så mycket så att de har inte hunnit 

med. Och då kommer ju tankar och känslor, och det här är…egentligen för sent. Alltså de har 

inte hunnit reflektera, de har inte hunnit tänka igenom vad de vill och kan och ska göra.  

 

F: Tror du det finns andra orsaker till att konflikter uppstår i företag? 

 

Alltså det kan ju handla om dåligt ledarskap, självklart. Alltså man lägger ju väldigt mycket 

kraft på management-biten eller chefskapsbiten, men man… Ibland har man inte förmåga till 

ledarskap. Alltså, de här mjuka bitarna. Att de blir ju inte så viktiga, framför allt inte… Vi 

jobbar ju med stora bolag som har utländska ägare. Alltså amerikanska företag, engelska…är 

väl kanske det vanligaste. Tyska, polska… Och där har man ett annat ledarskap. 

 

F: Hur menar du ”de mjuka delarna”? 

 

Med de mjuka delarna menar jag alltså konflikthantering, kommunikation, ge och ta feedback. 

Alltså du får ju ingen feedback om du inte ger feedback. Och framför allt handlar det om 

kommunikation, för i kommunikationen skapar man t.ex. delaktighet med sina medarbetare. 

Och då får man dem med sig istället för mot sig. Men de som inte har förmåga att skapa sån 

här kommunikation, där blir det ju konflikter…eftersom de får medarbetare emot sig. 

 

M: Upplever du liksom ofta att chefer och ledare, de kan… Deras retorik låter bra, 

alltså de snackar om det här att… Jag tänker mig att det finns en skillnad mellan hur 

man talar om nånting och hur man sedan agerar i praktiken. Är det nånting som är 

återkommande ofta, som du upplever? De är liksom pålästa på nåt vis, men de kan inte, 

de har inte rätt…vad ska man säga…mentalitet för att omsätta de här insikterna som de 

pratar om, i praktiken. Är det nånting som du upplever? 

 

Alltså, det är en intressant fråga, för att… Nu de sista av studenterna jag hade precis i ledning 

av människor…det var precis vad de fick fram. Alltså cheferna sa rätt saker, men de gjorde 

annorlunda. Men dem jag möter har ju liksom…de är ju ofta ett steg längre i sin process. De 

vill ju ha hjälp, de förstår att de behöver hjälp. Så att de har på något sätt redan kommit till 

insikt, så att… Ärligt talat, det här skitsnacket då…slipper jag. Jag möter faktiskt inte det 

speciellt ofta.  

 

M: Nej ok. 

 

Utan…alltså i det utvecklande ledarskapet, en viktig del där är ju att vara föredöme. Och det 

är ju att agera utifrån hur jag talar. Och det är inte alltid så lätt. Men de cheferna jag möter, 

huvuddelen av dem försöker åtminstone, även om de kanske inte alltid lyckas. Så att det blir 

inte bara det här retoriska, självsäkra, utan det finns… 
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M: En mer genuin vilja? 

 

Ja, precis. Att vilja utvecklas.  

 

F: Vad är det för typer av klienter du oftast hjälper? 

 

Det kan vara precis vad som helst. Jag kan ta några branscher: vi har några nystartade företag, 

och nystartat kan vara 2-3 år. Och inom en 2-3-årscykel så ska de öka ifrån ungefär 40 

personer till flera hundra. För ett bolag så är det flera tusen inom fyra år. Det kan vara en. Det 

andra det är verkstadsföretag, typ Volvo, ABB – alltså de här större koncernerna, där man ofta 

gör större insatser, stora uppdrag där de har en röd tråd mellan alla sina 

ledarutvecklingsinsatser. Det kan vara mindre företag som ofta köper in coaching. Och när jag 

då…för ofta handlar det om att jag går in och coachar chefen. Men ett företag som jag har i 

Helsingborg t.ex., där…jag är inne på deras tredje medarbetare och jag vet att det ligger 

åtminstone tre i pipelinen, alltså som väntar, som ska coachas till nästa år, där chefen så 

småningom vill att jag ska utveckla hela kontoret. Och det är ju… 

 

F: Det blir de anställda också då? 

 

Ja, precis. Inte bara chefen, utan det går över och blir för de anställda också. Och det är ju för 

att hon vill ha en bättre fungerande enhet, och det här är ju också en koncern kan man säga. 

Men här är jag inne på ett kontor och börjar på ett annat kontor också. Ytterligare en 

verksamhet, det är ju kommunal verksamhet, och då kan det vara en hel organisation, men det 

vanliga är att man kommer in på en förvaltning. Ofta är det skola och barnomsorg, de är 

väldigt utvecklingsinriktade och jag börjar coacha rektorer, och sen så blir det arbetsgrupper. 

Och det kan bli ledningsgrupper också, alltså i förvaltningsledningen eller i 

kommunledningen. Det kan vara att någon i sån…alltså någon kommunchef som jag haft hört 

av sig och säger att ”Nu är jag i en ny kommun, kan du hjälpa oss att teama ihop den nya 

kommunledningen?”. Så att det, ni hör, det är otroligt…breddat… 

 

M: Brett spektrum av klienter? 

 

Ja, och man tröttnar aldrig. Och det är så fantastiskt roligt! 

 

F: Det händer mycket?  

 

Jamen alla behöver hjälp. Och kan man bidra nånstans så…det blir ju fantastiskt. Alltså jag 

blir lika glad som de. Och sen kan man ju inte hoppa på alla uppdrag, utan nu pratar jag om 

ledarutveckling och ibland så blir det ju de hårda bitarna också. Men nånstans så ligger ju 

kittet i det mjuka. Så att även de…jag kanske upptäcker att de inte har nån bra affärsplan 

eller…deras hårda bitar, alltså chefskapet, fungerar inte. Men då…oftast tar jag inte det själv, 

utan tar in en kollega då. 

 

M: Okej. När det gäller sen… Du nämnde det här med kommunikationsbrister som 

en…ofta som en röd tråd i…eller som en återkommande faktor i alla fall, i… 

 

Mycket ofta. 

 

M: Ja. Om vi då…alltså, om vi då går in på mer specifikt här vilken typ av konflikter 

det kan handla om. Alltså, vi tänker så här att det finns ju ofta etniska konflikter, det 
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kan finnas åldersmotsättningar, könskonflikter, konflikter som handlar om makt och 

status och… 

 

F: Position på företaget. 

 

M: Ja. Hur mycket… Alltså, de här olika typerna av konflikter i det avseendet, är det 

nånting som… Brukar du stöta på någon av dessa mer ofta än de andra eller så? Är det 

väldigt jämnt fördelat med vad det kan handla om som gör att t.ex. kommunikationen 

brister och sånt där. Att man vill undvika varandra eller vad det nu kan vara som…hur 

det tar sig uttryck. 

 

Då kan jag säga så här att jag…alltså åldersrelaterade konflikter finns det ju alltid, men de är 

inte så farliga. Inte de etniska konflikterna heller, som jag har mött, är så…alltså de här med 

mycket mångfald och så där. Alltså ofta, de företagen är ändå ganska öppna för det. Så det är 

inte där problemet ligger. Ofta så ligger det i okunskap hos cheferna. Alltså de har en vilja, 

men de har inte kompetensen att hantera konflikter. De har inte kompetensen att förstå. Och 

det är ofta förändringar som är liksom inkörsporten. Att de har organiserat eller 

omorganiserat. De har kanske bytt chefer. De har inte förstått att de måste teama ihop laget 

för att lyckas. Eller företaget. Eller kommunicera ut den här förändringen så att alla är 

medvetna om den. Det räcker inte att göra det två gånger, på storsamtal. Utan ge alla 

medarbetare möjligheten att diskutera och kanske komma med egna tankar och idéer. Där 

ligger ofta grunden. 

 

M: Så delaktighet eller bristande delaktighet? 

 

Bristande delaktighet. Och sen att det blir en form av… Ni har väl haft det här med 

grupptänkande, groupthink?  

 

M: Mm. 

 

Alltså det är ganska vanligt i de här grupperna då att man vänder sig mot ledningen och gärna 

chefen då. Eller cheferna. Men jag ska inte säga att det bara ligger hos…hos chefen, för det 

ligger ju faktiskt en hel del hos medarbetarna. Det finns något som heter medarbetaransvar. 

Och det är inte alltid de är medvetna om det, att ansvaret kan aldrig ligga hos chefen 

hundraprocentigt. Det måste vara så att viljan och en del av arbetet ligger hos medarbetarna. 

Men den skapas av ledningen och motivationen skapas ju genom ledningen. Och har inte 

motivationen skapats, då vet ni själva, då blir de ju omotiverade och negativa. Och sen är det 

väldigt enkelt att så småningom grupptänkandet breder ut sig. 

 

M: Och det är väl också sådant som inte sällan avspeglar sig i de rena ekonomiska 

realiteterna också, det här med vinst och såna här saker?  

 

Ja. 

 

M: Effektivitet kan väl handla lika mycket om arbetsglädje som om rationaliseringar? 

 

Precis. Jag möter det inte lika ofta i privata företag som i offentlig verksamhet. Så att det är 

vanligare i offentlig verksamhet, för där mäter man ju inte lönsamheter i pengar på samma 

sätt. Och där är det lättare att det går längre. I det privata företaget så ser man ju att 

lönsamheten sjunker och då kanske man gör sig av med chefen. 
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F: På vilket sätt arbetar du då när du går ut på företag? Med en kollega eller själv? På 

vilket sätt, alltså har du föreläsningar? Har du… 

 

Sällan. Det är nästan alltid upp…alltså… 

 

F: Möten? 

 

Det är… Alltså, processutbildning. Upplevelsebaserad inlärning. Jag tror inte att man kan lära 

nånting på en föreläsning. Alltså, det blir jätteintressant i två timmar och sen så går de ut 

därifrån. Så brinner de för det. Efter en vecka så har de glömt det. Så det funkar inte 

inlärningsmässigt. Utan det är alltså genom processutbildning, där man jobbar med deras 

erfarenheter, deras upplevelser, jättemycket med reflektion. Och det tar jag ju in här på 

Högskolan också, det är därför jag blivit anställd här. För att de vill ha det här. Sen är det klart 

att det tillkommer ju möten. Alltså, det är ju jättemycket möten med både medarbetare och 

ledningen i de olika organisationerna. Framför allt när det är mycket konflikter. För att man 

ska möta dem var för sig, smågrupper tillsammans. Men där är jag ju mer…vad ska man kalla 

det för…ordfördelare, och ser till att inte det blir några personangrepp. 

 

M: Apropå det här med olika… Om man å ena sidan talar om en slags 

organisationskultur på det stora hela och å andra sidan om olika subkulturer, t.ex. i en 

arbetsgrupp. Hur mycket skulle du säga att det handlar om subkulturella grupperingar 

inom ramen för en organisation t.ex.? Att det är mycket i kraft av dessa grupperingar 

som det uppstår motsättningar och kommunikationsproblem och såna här grejer? För 

man kan väl knappast tala om en enhetlig kultur för en hel organisation på ett enkelt 

sätt? 

 

Alltså jag tycker den frågan är jättesvår att besvara. För det är självklart så att det finns 

massor med subkulturer. Jag menar, tittar man på hur subgrupper bildas, jag menar, så fort de 

är fler än åtta, kan man säga, så bildas ju subgrupper. Och det tycker jag…för jag ser väl det 

kanske mer inom produktion, alltså när de har såna här ”liner”, vad de nu gör för nånting, 

bygger…  

 

F: Industriföretag? 

 

Industriföretag, där bildas det ofta subkulturer på grund av att de jobbar i olika skift t.ex. Och 

nattskiftet, de träffar ju nästan aldrig chefen, för de bildar ju sin egen agenda för hur de ska 

jobba. Så att det är egentligen där som det har varit tydligast, som jag kan säga. Men det är 

klart att det måste ju finnas på många andra ställen, men det är ingenting som jag gått och 

tänkt så mycket på. 

 

M: Men man skulle kunna misstänka att den typen av subkulturer, att det skulle kunna 

vara en faktor i uppkomsten av att det brister i lyssnandet mellan parterna? 

 

Självklart. Ja, absolut. Och det är också en anledning till grupptänkande. Och så det här att de 

har sina egna informella ledare och de sköter det på det sättet. De ser ju inte upp till någon 

annan chef.  

 

M: Så man kan säga att det liksom…det är olika verklighetsuppfattningar som mer eller 

mindre står mot varandra då, i det läget? 
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Absolut. Det kan man säga.  

 

M: Om vi ska tala om framgångsrik och konstruktiv konflikthantering, vilket kriterium 

anser du bör uppfyllas för att man ska kunna tala om det i de termerna? Så det inte 

handlar om att man liksom hittar fram till en pseudolösning, att man slätar över eller 

att det blir uppifrånstyrt, eller nånting liknande. Att man verkligen på ett genuint sätt 

har nått fram till en lösning som skapar tillfredsställelse. Vad är kriteriet för det? 

 

En öppen kommunikation. Förtroende, tillit…mellan alla individer. Man behöver inte tycka 

om alla, men att man åtminstone har en respekt för varandra och den personen man är. 

Delaktigheten, som jag sa. Och sen feedback som instrument, att man skapar det i 

organisationen. Att man skapar det här att människor vågar ge varandra beröm. Men också att 

de kan vända sig till varandra och prata med varandra på rätt sätt när det är nånting som de 

skulle vilja förändra. Men att de förstår att valet till en förändring, alltså av ett beteende, det 

ligger hos den enskilde. Det kan aldrig vara den som säger feedbacken som är den som 

beslutar om man ska förändra den andra personen eller inte. 

 

F: Man kan ge konstruktiv kritik?   
 

Ja. Fast jag gillar inte ”kritik”.  

 

F: Du gillar inte själva ordet? 

 

Det är för många negativt. Utan antingen feedback, återkoppling, och det är…faktum är att 

det är 99 procent av alla dem jag jobbar med dåliga på. Den enda organisationen, som jag 

själv kommer ifrån, som är bättre på det, det är ju Försvarsmakten. 

 

M: 99 procent? 

 

Ja. 99 procent är superdåliga på det. De vet att det är superviktigt. Men folk är…alltså, hur ser 

den svenska kulturen ut? Den är konfliktundvikande i grunden. Och det finns ju en anledning. 

Det innebär ju inte att alla måste vara konflikträdda. Men många är konfliktundvikande. Men 

de kan lära sig bli bättre på att hantera konflikter, bara de själv vågar och inser att de…de 

sårar när de inte säger något. De sårar inte när de säger det på rätt sätt. Om de har hela tiden 

syftet att vilja hjälpa, det är ju därför man ger feedbacken.  

 

F: Och de rätta verktygen? 

 

Ja, precis. 

 

M: Så att en ömsesidig god vilja och ömsesidig förmåga till acceptans och bekräftelse, 

det är viktiga nyckelord här? 

 

Ja, absolut. Absolut. 

 

F: Det här passar ju väldigt bra in här: generella mönster vs. situationsspecifika 

mönster vad gäller faktorer för konstruktiv lösning av konflikter. 

M: Ja, just det. Så att om man ser det på det stora hela, alltså vi tänker oss att…det är 

ju alltid en individuell… En specifik arbetsplats har ju alltid sin specifika uppsättning 

faktorer som skapat de konflikter som finns där. Men kan man ändå tala om…det låter 
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på dig som att de här sakerna som krävs för att på ett bra sätt lösa de här knutarna, lösa 

upp knutarna, det kräver det här med delaktighet och det här andra att liksom… Detta 

är en fråga om generella faktorer som krävs i alla lägen? 

 

Man måste prata med varandra. Det är ju det generella.  

 

M: Men vi tänker oss att det alltid finns situationsspecifika faktorer som också måste 

vägas in i sammanhanget för att kunna komma fram till en bra lösning. Skulle du ändå 

säga att de generella principerna väger tyngst alltid? Att de andra, individuella 

faktorerna är mer liksom sekundära på något vis? 

 

Alltså, det jag tittar på det är ju framför allt de här företagen där vi kör utbildningar på 

engelska. Jag kör även polska. Där måste jag gå in på kulturen. Där måste jag titta om det 

finns något som är kulturspecifikt. Vi ska eventuellt börja jobba med ett afrikanskt…alltså, 

det är inget afrikanskt bolag, men det är beläget i Afrika. Där måste vi ju titta på de 

förutsättningarna innan vi går in och liksom lämnar ett förslag på lösning. Så att det är klart 

att allting… Det finns inget generellt, att så här gör jag alltid. Det finns ingen sån här quick 

fix, det gör det inte. 

 

M: Ingen ”mirakelkur”… 

 

Och det är så svårt att beskriva hur den processen ser ut, för den är unik för varje individ eller 

för varje organisation. Så att man måste ju titta på det som är specifikt i just det bolaget eller i 

just den organisationen. Hur ser öppenheten ut? Hur ser delaktigheten ut? Hur mycket vågar 

människorna? Vad har de för utbildning? Alltså de kanske inte har någon utbildning. 

Könsfaktorerna… Alltså, det är så mycket föreställningar. Och så det här med fördomar om 

varandra. Så det är ju inte bara könen, utan även mellan individer. Hur mycket såna 

föreställningar har de? Ofta kan det ju vara hur mycket som helst. Och då gäller det att börja 

bena ut dem, innan man kan gå in på den stora konflikten. 

 

M: Men då är det alltså ändå så att oavsett de här individuella och situationsspecifika 

variablerna som man måste på något vis pejla in och komma till rätta med, så landar 

det hela alltid nånstans ändå i att man måste nå fram till det här vi pratade om nyss 

med delaktighet, ömsesidig acceptans…  

 

Ja. 

 

M: …och bekräftelse.  

 

Ja. 

 

M: Så att där kommer det mer generella in då? 

 

Förtroende och tillit. Öppenhet. Absolut. Alltså de här jargongfyllda organisationerna… Ja, 

det funkar ju… De säger vi har en…vi har högt i tak, alla vet vad jargongen går ut på. Visst, 

det gör de inte alls. Och det märker vi ju. Det är Polisen, Räddningstjänsten, Försvarsmakten, 

men också verkstadsindustrin. Jättemycket jargong. Och det är ju himla spännande alltså hur 

den kan påverka och göra saker till en ”sanning”. Alltså, så här ska vi vara mot varandra. Sen 

är det kanske helt destruktivt. Men för dem så…de har inte reflekterat över det.  
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M: Nu har du varit inne här på vad som då krävs för att nå fram till en, om inte en 

optimal lösning, så ändå hur man bör gå tillväga för att skapa förutsättningar för ett 

konstruktivt hanterande av det hela. 

 

F: Jag tyckte också att du var lite inne på det här med att man har ett…liksom ett eget 

ansvar för sina känslor. 

 

Ja. 

 

F: Att det inte alltid ligger hos andra, utan att man liksom verkligen… 

 

Mm. Det är stort. Alltså, varje individ har tankar, känslor och ett antal vanor som den 

använder sig av. Men är man inte medveten om det och reflekterar över det, så finns det ju en 

tendens till att om jag är osäker i mig själv så kommer jag lägga skulden hos någon annan när 

jag själv mår dåligt. Istället för att reflektera: vad är det den personen gör som får mig att må 

dåligt? Alltså, vad är det hos mig själv? Det ligger ju hos mig själv.  

 

F: Bristande självinsikt? 

 

Ja. Men också många gånger bristande självkänsla. Alltså den inre starka tryggheten, det är 

många som faktiskt inte har för mycket av den. De har för lite av den.  

 

F: Att man skyller på varandra till slut? 

 

Ja, inte bara att man skyller på varandra, men att... Alltså om jag är osäker i mig själv och så 

möts du och jag, och så tycker jag du är så himla…du är säker och sådant där, så blir jag ju 

avundsjuk. Det är ju den känslan jag får. Men jag analyserar ju inte den och inser att jag är 

avundsjuk. Utan jag tycker att du är en dumskalle. Och så går jag och börjar prata skit om dig. 

Och då får du ju en väldigt låg nivå vi pratar om nu, men det är inte ovanligt, även på ganska 

högutbildade arbetsplatser.  

 

F: Är det mer vanligt på vissa ställen än andra ställen? Jag tänker typ där det är mer 

kvinnor? Är det vanligare…om man tänker vård…kvinnor som jobbar med vård, såna 

vad heter det…vård… 

 

M: Undersköterskor, eller? 

 

F: Ja, undersköterskor. Alltså att det är mer vanligt, mer intriger där? Eller skulle du 

vilja säga att det ser nästan likadant ut överallt? 

 

Räddningstjänsten är ju nästan bara män. Och där förekommer det också. Men det har ju med 

personlighetstypen att göra, otroligt hjälpande. Men visst är det så. Men alltså jag vill ju inte 

spä på några fördomar, men jag möter ju den här typen…alltså på kvinnodominerade 

arbetsplatser så förekommer detta, under förutsättning att det skapas konkurrens. Då finns det 

en tendens att vissa av kvinnorna pratar illa om varandra, inte låter varandra lyckas. Men det 

förekommer också bland annat där det är väldigt mansdominerat, där de har mycket tid för att 

prata med varandra.  

 

F: Du menar där det är mycket blandat, alltså där det… 

 



80 
 

Nej, det är… Räddningstjänsten är väl den organisation jag har sett detta i ganska tydligt. De 

är världens snällaste, men det förekommer en hel del mobbning. Och det är ju för att de är så 

homogena så att de begriper inte att människor kan vara olika. Och när de är olika så vet de 

kanske inte riktigt hur de ska hantera dem. Men nu låter det som en generalisering. Så här ser 

det ju inte ut 100 procent. Absolut inte. Utan jag möter det ibland. 

 

M: Men om vi pratar om generaliseringar, skulle du säga att så länge inte människor 

har den här självinsikten och den här självreflektionen som skulle hjälpa till i arbetet att 

ta sig an konfliktsituationen på ett bra sätt… Så länge man inte kommit dit, skulle du då 

säga ändå generellt att när man har oreflekterade och stereotypa reaktionsmönster och 

inte funderar själv över varför man reagerar som man gör – där kan man generalisera, 

att detta är ofta en återkommande faktor då? 

 

Absolut. Det var en bra koppling faktiskt, för det håller jag med om till 100 procent. Det är 

ofta grunden till konflikter. Det är ju för att jag som person är mindre säker och då har jag en 

tendens att trycka ner andra för att själv bli större och bättre. Men det är ju destruktivt som 

tusan. 

 

M: Vilket väl då också är kopplat till den här oförmågan att ta ansvar för egna känslor 

och därmed också benägenheten till ansvarsfrånskrivelse: ”Det var inte mitt fel”. 

 

Precis. 

 

M: Att det hänger ihop? 

 

Koppla det till locus of control. Det har ni väl också haft… 

 

M: Ja, det har vi gjort… 

 

Alltså, de flesta cheferna jag träffar har ju inte locus of control. Och det finns många 

medarbetare som har yttre… De lägger alltid skulden på något annat utanför dem själva. 

 

M: Och i det här sammanhanget finns det inom vissa psykologiska teorier det här 

begreppet självbevarelsemekanismer. Eller defensiva kontrollstrategier. Det här att man 

vill bevara en känsla av säkerhet och kontroll för sig själv, genom att t.ex. undvika 

motparten. Eller genom att vägra luckra upp sin egen fixerade ståndpunkt, sin egen 

övertygelse, sin egen åsikt, och andra såna… Är det också nånting som du ser ofta? 

 

Ja, absolut. Och försvarsmekanismerna, som ändå är detta ärendet, som direkt går in…alltså 

just projicering av mina egna känslor, lägger jag på någon annan istället för att själv 

reflektera. Så att det kan man absolut använda i det här. Och det jag försöker göra då, det är ju 

att jag synliggör de här. Inte för att moralisera eller ge dåligt samvete, utan positivt då att 

försöka lyfta upp dem, så att var och en blir medveten om sin egen…alltså tankar och känsla 

här, så att man kan förändra sina handlingar. Det handlar bara om mig själv oftast.  

 

F: Skulle du säga att många klienter redan från början är konstruktivt inställda, men 

att det ändå blir problem? 

 

Ja.  
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F: Och det är där du kommer in och visar liksom…så här ser det ut och så här… 

 

Hjälper dem att se. Alltså, det här som de kanske inte ser själva. Mönster. Ofta omedvetna 

mönster. Det är ju det det handlar om, att… 

 

F: Upplever du att de når större självinsikt? 

 

De måste ha en vilja själva, annars går det inte. Jag går inte in i såna organisationer. Jag går 

inte in där jag ser att det finns inget gehör…eller vilja…så hoppar jag av det uppdraget. För 

den chefen måste eller de personerna måste vilja själva. Annars så går det inte. Och likadant 

om en organisation säger så här att…på ett ställe jag är nu, där det är jättesvåra konflikter. Där 

ringde chefen och sa: ”Kan inte du prata med medarbetarna, alltså de är inte kloka, de…” bla 

bla bla… Och då trodde han att jag skulle komma dit och ge dem en utskällning, tala om att så 

här ser medarbetaransvaret ut. Men så fungerar det inte. Alltså jag skulle ju vara körd för all 

evinnerlig tid i den organisationen. Utan jag var ju tvungen att få med mig cheferna och det 

ligger ju jättemycket hos chefen, den ene chefen. Men det som är positivt är ju att han har en 

vilja att förändras. Sen får jag påminna honom ibland. Han har ofta väldigt negativa tankar 

gentemot sina medarbetare: ”De försöker lura mig” t.ex. Ett destruktivt tänkande. Då frågar 

jag honom: hur går det nu med dina tankar? Alltså de här coachande frågorna. Och han säger: 

”Ja, jag föll tillbaka i det här” och ”Nej, det är en bättre period just nu” kan han säga. Eller 

tvärtom då. Och så får man liksom luska och så frågar jag: ”Vad är det som gör dig glad?”. 

”Ja, det här samtalet gör mig glad t.ex.” sa han nu senast. Och då hör jag ju att han behöver 

någon att prata med. Och så har han ingen på arbetsplatsen och han kan inte prata med sin fru 

om det, hon tröttnar ju. Så är det ju när man har mycket konflikter på arbetsplatsen. Det tar 

ju…stjäl ju så mycket energi. Men jag tror att, hade… Alltså när ni kommer ut som 

psykologiska rådgivare med lite mer erfarenhet kanske, alltså när ni har varit och jobbat några 

år… Jag tror…alltså det är ju otroligt många som skulle behöva det.  

 

F: Det låter ju väldigt positivt! 

 

M: Ja. Och dessutom, det låter på dig som att de här klienterna inte sällan kanske 

upplever någon slags positiv emotionell frigörelse genom att de gör vissa insikter. 

Genom att de kanske når större insikt om hur man kan öppna upp det här psykosociala 

klimatet, genom att… 

 

Absolut. 

 

M: …agera på ett annat sätt, genom att lyssna mer. Är det nånting som du skulle… 

 

Ja, de… Alltså jag tror inte alltid de är medvetna om vilken process de har genomgått. Men 

jag ser ju det. Och den kan vara enorm. Det är ju som att vända på handen, alltså i deras 

utveckling, från att ha sett medarbetarna som monster, som lurar dem, som försöker förgöra 

dem, som försöker sätta dit dem, till att skapa delaktighet och… Nej, det är fantastiskt alltså! 

Men det funkar inte med alla. Alltså det är klart det funkar…alltså det är ju inte alltid det går. 

Men ofta så gör det det. Och där det inte går så är det ju för att det är nåt fel på dem, alltså 

psykopatiska drag, alltså jätte-jätte-narcissistiska drag. 

 

M: Som ett mentalt pansar som de har omkring sig? 
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Jamen alltså… Men ofta får jag inte de uppdragen. Jag har ju avsagt mig dem redan innan. Jag 

känner… Ja, ni vet ju själva när man träffar vissa människor så får man en sån här känsla i 

magen och den går inte beskriva, för den…det handlar om omdöme, det handlar om 

erfarenhet hos dig själv. Att få den här intuitionen. Men du avsäger dig de uppdragen. Så 

mycket kan inte pengarna vara värda så att du tar ett sånt uppdrag som du känner i maggropen 

att det här känns inte rätt. 

 

F: Hur säger du då, att ”Nä, det är ingenting…” 

 

Nej, men det beror ju på vad det är för typ, alltså. Jag ställer ju jättemycket frågor för att kolla 

vilken vilja de själva har till förändring. Och jag kan säga så här att jag tror inte att…om jag 

tror inte att jag kan hjälpa dig…jag skulle vilja rekommendera den här och den här personen 

istället. Och då kan jag göra det. Eller så har jag ingen annan att rekommendera. Men det har 

faktiskt aldrig hänt, utan det är väl mer att jag rekommenderar nån annan i så fall. 

 

F: Är det nån skillnad på manliga och kvinnliga ledare? När de vänder sig till dig och 

vill ha hjälp med vissa saker? Eller är det oftast liknande… 

 

Ja, de är faktiskt ganska lika. Jag är helt övertygad om att det finns inget som är kvinnligt 

ledarskap eller manligt ledarskap. Utan när kvinnor samlas… Det finns kanske grundläggande 

kulturer i oss. Men alla tror ju inte på de teorierna heller. Jag tror väl kanske lite mer på dem, 

men jag tror inte att det finns nåt som är kvinnligt ledarskap eller manligt ledarskap. Det är väl 

mer att män vet oftast hur hierarkier fungerar. Det vet ju inte kvinnor. Utan vi kan ju gå in och 

förstöra linjeorganisationen, gå på högste chefen. Men det gör vi ju inte av illvilja, utan för att 

vi inte har kunskap och kompetens om det. Så att man behöver ju lära sig varandras mönster. 

Men det finns ju inget som…alltså det finns inget specifikt kvinnligt ledarskap, upplever jag. 

Utan…ja… 

 

M: Det är inte en ”mjukare” form av ledarskap heller då? 

 

Nej. Men alltså, man har ju sett…det finns ju bevis på att kvinnan använder sig mer av det 

transformella ledarskapet. Alltså det utvecklande ledarskapet. Just inspirera, motivera, vara 

föredöme och personlig omtanke. 

 

M: Lyssnande kanske också? 

 

Ja, fast jag har inte sett det. Alltså jag möter ju jättemånga manliga ledare som också har det 

och jag möter kvinnliga ledare som inte har det. Fast jag tror att där får man gå in och göra 

studier i så fall. 

 

M: Så det här låter som att det är mer en personlighetsfråga hur man är som individ… 

 

Ja. Absolut. 

 

M: …mer än vilket kön man har t.ex.? 

 

Ja. Alltså…då skulle man kunna säga så här att den personen är manlig och den är kvinnlig. 

Men vad är då manligt/kvinnligt? Varför måste vi lägga…alltså de här… Varför måste vi säga 

att kvinnor är mjuka och mer empatiska? För det blir ju en föreställning om det. 
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F: Vilken roll tycker du emotioner spelar i konflikthantering, konflikter och… 

 

M: Hela processen. 

 

F: …konflikthantering i företag? 

 

Mycket stor. Känslorna är ju de som styr. Alltså det är ju de som uppkommer. Men alla har 

inte förmåga att tolka sina känslor, utan de för upp det i intellektet och sen kognitivt så 

försöker de hitta förklaringsmodeller. Men det är ju ändå ett antal känslor som har dykt upp. 

Så att mycket av vår utbildning handlar om…alltså att lära sig att använda sina känslor. Så i 

reflektionerna som vi använder så är känslorna jätteviktiga. 

 

F: Tror det finns ett begrepp, det här ”känslomässig intelligens”, tror jag. 

 

M: Mm, just det. Så att det där med att lyssna på sina egna känslor, det är det vi talar 

om här då alltså? 

 

Ja. Alltså om man tittar på vår backspegel, vår processmodell, den förenklade, så är det: Vad 

var det som hände? Vad tänkte jag? Vad kände jag? Vad har jag lärt mig? Det är ju den 

förenklade modellen. Sen har vi ju många fler frågor. Men känslan måste finnas där.  

 

F: Så det påverkar väldigt mycket om man är positivt eller negativt inställd till 

konflikthantering och konflikter på företag? 

 

M: Och till motparten då, som man har att göra med? 

 

Ja. Men det är ju klart att känslorna påverkar jättemycket. 

 

F: Kan negativa känslor alltid vara negativa? Alltså…liksom…alltså negativa känslor 

tänker jag kan ju vara bidragande också. Att man liksom är missnöjd med nånting 

och…alltså att det lyfts fram…alltså man kan liksom hantera dem på ett konstruktivt 

sätt. Förstår du hur jag tänker? 

 

Men att vara kritisk och vara missnöjd är ju två olika saker. Att vara kritisk kan ju vara 

positivt, för att det leder ju ofta till nya frågor, nya tankar, bättre beslut. Men att vara missnöjd 

eller negativ hela tiden, där kanske inte det finns lika mycket hopp om nya tankar. Där 

behöver man ju ändra tankemönstret och göra det mer positivt. För jag upplever att när jag 

kommer in från den här organisationen jag pratar om, där de har jättemycket konflikter, där är 

ju många medarbetare missnöjda. Det blir så defektivt så de kan aldrig se…en…nån positiv 

del. Även om jag nu efter två och ett halvt år börjar se vissa ljusningar. Men det har ju tagit 

den här tiden. Men en del av dem mår så dåligt och har själva sjunkit så djupt i det här 

emotionsträsket att de kan inte hitta de positiva bilderna för sig själva. 

 

M: Är det här nånting som du upplever är ett återkommande och till och med vanligt 

problem i den här processen, att du kommer in där och försöker liksom öppna upp åt 

rätt håll, men så hänger de här sakerna kvar ändå och färgar av sig negativt på själva 

processen? Att det inte…att du inte når de liksom…framstegen med den aktuella 

arbetsplatsen som du hade kunnat göra, om det inte var så att de här grejerna spökat 

liksom? 
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Det är inte ofta, men det förekommer…i de här djupaste konflikterna. Där är det på det sättet. 

Men inte där det är liksom…inte alls så djupt eller så att det har gått så långt och så där. 

 

M: Är det nåt…nån annan…nåt annat problem som kan vara mer vanligt 

återkommande i de sammanhangen, de mer…när vi inte talar om de här djupare 

liggande…faktorerna som… 

 

Vad menar du med… 

 

M: Ja, jag tänker så här att… Du menar att det här vi pratade om nu, som jag frågade 

nyss, det här med att det hänger kvar såna här negativa…vad var det vi sa nu… 

 

F: Emotioner tänker du, eller? Alltså jag tänker mer så här…alltså om konflikter just 

ligger i mellanmänskliga, alltså mellan människor. Alltså finns det mer konflikter… 

Alltså har du stött på konflikter som ligger i själva organisationen, alltså själva 

strukturen? Alltså belöningssystem tänker jag på. Eller är det bara i den 

mellanmänskliga… 

 

Jag jobbar mest med de mellanmänskliga. Men visst finns det i systemet. Alltså i privata 

företag är det mycket med maktstrukturer, belöningssystem… Inom offentlig verksamhet är 

det ju t.ex. att en lärare har fått 35 kr mer än den andre: ”Varför har hon fått det? Är du bättre 

än vad jag är?”. Hur man nu kan skapa en konflikt för 35 kr. Men det är inte alls sådär 

jätteovanligt. Ändå så har vi individuell lönesättning. Men det kan man ju…ja…undra över 

ibland.  

 

F: En sista fråga: när du har arbetat med konflikthantering, när du känner att du har 

gjort ditt jobb på arbetsplatsen – vilka insikter tycker du att dina klienter har gjort? På 

vilket sätt blir de… Får de såna här aha-upplevelser? Vilka insikter görs? På vilket sätt 

blir det ett förändrat psykosocialt klimat på… 

 

Det är så olika, men…ofta så har de bättre självinsikt. Det är väl det som de… Oftast bättre 

självkänsla. Ofta bättre kunskap om de här mellanmänskliga processerna. Bättre kunskap om 

organisationen. Alltså, det är ju inte bara att jag kommer in och…alltså, jag är…tipsar ju 

cheferna om att vara bättre på att kommunicera ut mål och delmål och såna här saker. Så ofta 

så blir det en större delaktighet i organisationen. Det är ju inte bara jag som har bidragit, för 

det är ju cheferna som faktiskt har blivit bättre på det. Men medarbetarna har blivit bättre på 

att ta ett eget ansvar.  

 

M: Just det. 

 

För det är jätteviktigt att man inte glömmer att det finns medarbetaransvar. Alltså det är inte 

bara cheferna. Eller ledarna då. Utan alla måste bidra för att det ska bli nånting positivt.  

 

F: Du kan inte förändra en annan människa, men du kan ge verktyg? 

 

Ja, precis. 

 

M: Hjälp till självhjälp? 
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Ja, hjälp till självhjälp. Det är jättebra. Och just det här som vi pratar om mycket här på 

Högskolan, att leda sig själv. Man måste kunna leda sig själv innan man leder andra. Så! 
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Bilaga 2: Intervjuguider 

Intervjuguide – konsulter  

 Allmänt om ditt arbete. 

 Hur stor del av arbetet handlar om konflikthantering (på arbetsplatser)? 

 Typer av klienter och vilka vanligast? Vilken typ av konflikter (etniska, ålder, kön, 

makt/status etc.)?  

 På vilket sätt arbetar du med klienter? 

 Varför uppstår konflikter? 

 Ledarskapet avgörande? 

 Självbevarelsemekanismer: bevara en känsla av säkerhet och kontroll (defensiva 

kontrollstrategier) och andra låsningar? Stereotypa och oreflekterade reaktionsmönster 

ett återkommande hinder? 

 Organisationskultur – subkulturer (t.ex. i arbetsgrupper) / individuella – kulturella 

verklighetsuppfattningar – bristande lyssnande. 

 Kriterium för framgångsrik/konstruktiv konflikthantering (=processen)? 

 Generella mönster vs situationsspecifika mönster vad gäller faktorer för konstruktiv 

lösning av konflikt? Förutsättningar för optimal lösning? 

 Vad krävs för ett konstruktivt hanterande (mer än lösning)? Ändring av mentaliteten 

och sättet att kommunicera hos de inblandade?  

 Återkommande och vanliga problem i processen? 

 Vilken roll spelar emotioner i processen? 

 Ansvar för egna känslor (istället för ansvarsfrånskrivelse) är en viktig nyckel? 

Gemensam insikt om detta?  

 Människors bekräftelsebehov som en nyckel till bra psykosocialt klimat och därmed 

konflikthanterande? Ömsesidig acceptans och förståelse. 

 Når klienter djupare självinsikt? På vilket sätt når de djupare självinsikt i 

konfliktsituationer? Vilka insikter görs? Attitydförändring? 

 Lyckad konflikthanteringsprocess: hur kan en sådan se ut i praktiken? 

 Klienter redan från början konstruktivt inställda, ändå problem? 

 Mindfulness som verktyg – hjälp till självinsikt? Personlig utveckling: Jordans 15 

dimensioner. 

Intervjuguide – medarbetare  

 Erfarenhet av konflikter på arbetsplatser? 

 Vilken typ av konflikter (etniska, ålder, kön, makt/status etc.)?  

 Varför uppstår konflikter?  

 Ledarskapet avgörande? 

 Personlighetstyper bland medarbetare – större benägenhet till konflikt? 

 Attityder i konfliktsituationer: försvar och låsningar hos andra? (Bevara en känsla av 

säkerhet och kontroll.) Automatiskt sätt att reagera skapar problem? 
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 Organisationskultur – gruppbildningar (t.ex. arbetsgrupper) / individuella – kulturella 

verklighetsuppfattningar – bristande lyssnande. 

 På vilket sätt tror du det går att uppnå framgångsrik/konstruktiv konflikthantering? 

(Optimal lösning?) 

 Krävs en attitydförändring? Ändring av mentaliteten och sättet att kommunicera hos 

de inblandade?  

 Vilken roll spelar emotioner i processen? 

 Ansvar för egna känslor (istället för ansvarsfrånskrivelse) viktigt?  

 Att ge bekräftelse är viktigt för bra psykosocialt klimat och bra konflikthantering? Att 

vilja acceptera och förstå varandra (positiv feedback). 

 Vilka insikter kan man göra av konflikter?  

Intervjuguide – chef  

 Allmänt om ditt arbete. 

 Erfarenheter av konflikter och konflikthantering (på arbetsplatser)? 

 Vilken typ av konflikter (etniska, ålder, kön, makt/status etc.)?  

 På vilket sätt arbetar du med anställda? 

 Varför uppstår konflikter? 

 Ledarskapet avgörande? 

 Självbevarelsemekanismer: bevara en känsla av säkerhet och kontroll (defensiva 

kontrollstrategier) och andra låsningar? Stereotypa och oreflekterade reaktionsmönster 

ett återkommande hinder? 

 Organisationskultur – subkulturer (t.ex. i arbetsgrupper) / individuella – kulturella 

verklighetsuppfattningar – bristande lyssnande. 

 Kriterium för framgångsrik/konstruktiv konflikthantering (=processen)? 

 Generella mönster vs situationsspecifika mönster vad gäller faktorer för konstruktiv 

lösning av konflikt? Förutsättningar för optimal lösning? 

 Vad krävs för ett konstruktivt hanterande (mer än lösning)? Ändring av mentaliteten 

och sättet att kommunicera hos de inblandade?  

 Återkommande och vanliga problem i processen? 

 Vilken roll spelar emotioner i processen? 

 Ansvar för egna känslor (istället för ansvarsfrånskrivelse) är en viktig nyckel? 

Gemensam insikt om detta?  

 Människors bekräftelsebehov som en nyckel till bra psykosocialt klimat och därmed 

konflikthantering? Ömsesidig acceptans och förståelse. 

 Når anställda djupare självinsikt? På vilket sätt når de djupare självinsikt i 

konfliktsituationer? Vilka insikter görs? Attitydförändring? 

 Lyckad konflikthanteringsprocess: hur kan en sådan se ut i praktiken? 

 Anställda redan från början konstruktivt inställda, ändå problem? 

 Personlighetstyper – konfliktbenägenhet? 

 Vilka insikter kan man göra av konflikter? 
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Bilaga 3: Egots roll och strategierna för kontroll och säkerhet 

En viktig omständighet – inte minst i konfliktsammanhang – är att en människas upplevelse 

av vem han eller hon själv faktiskt är, kan vara väldigt starkt färgad av en viss ”form”, dvs. en 

viss självbild, en viss livsåskådning, en viss uppsättning normer och värden etc. Det finns då 

en stark (omedveten) identifikation med den formen, och detta förhållande utgör basen för 

just den personens självupplevelse. Och så länge som identifikationen med den egna ego-

formen – eller egot – är stark och exkluderande, kommer också den formen, det egot, att 

försvaras av personen ifråga. Skulle ett hot uppstå, så att egots integritet och kontinuitet sätts 

under press, kommer hotet alltså att avvärjas med kraft. En konsekvens av detta blir att så 

länge som jag-känslan – och därmed ”existensupplevelsen” – är bunden och fixerad vid en 

viss identitet, kommer allting som inte kan assimileras av, eller införlivas i, den rådande ego-

formen att upplevas som hotande – eller rentav livshotande. Radikala förändringar ligger inte 

i egots intresse; inte heller kaos, förvirring eller okunnighet. Istället eftersträvas kontroll och 

en fortbestående tillvaro (Jordan, 1998). 

       Enligt detta synsätt är följaktligen egot en central aspekt av människan. De allra flesta 

människor är i allt väsentligt ”inkapslade” i sina egon och upplever därför ett behov av att 

värna och försvara den fixerade självbild som existerar. Det ligger därför i sakens natur att det 

kan vara svårt för människor att riktigt greppa vad egot är för något, just för att de framlever 

sina liv så oreflekterat ”inbäddade” i dessa egon. Konfliktsituationer kan dock utgöra gyllene 

tillfällen för att synliggöra hur egot verkar och manövrerar. Vad som då inte minst blir uppen-

bart är de försvar som egot använder sig av, för att bevara sin integritet. En ökad medvetenhet 

om egots ”existensform” – inte minst synliggjord genom de mest påtagliga ego-bevarande 

mekanismerna – kan leda till en insikt om hur egot begränsar livserfarenheten (ibid.).  

       Det går att urskilja åtminstone sex vanliga självbevarelsemekanismer eller kontroll-

strategier som används av egot i konfliktsituationer, i syfte att uppnå en känsla av kontroll och 

(relativ) säkerhet. Att bli medveten om dessa tendenser, och att lära sig observera dem när de 

gör sig gällande, kan vara ett viktigt moment i den process som gör att man, i bästa fall, kan 

nå ett perspektivskifte – ett skifte som medför en frigörelse från en exklusiv identifikation 

med ett begränsat ego. Vilket vill säga, det ego som hela tiden strävar efter en känsla av kon-

troll och säkerhet.
18

 I kraft av en sådan process, kan man gradvis bli mindre defensiv (t.ex. 

gentemot motparten i en konflikt), samtidigt som man kan bli mer bekväm med att inte längre 

                                                           
18

 Det krävs sannolikt ett ganska långt framskridet ”uppvaknande” för att personen ifråga ska kunna se hur djupt 

identifikationen faktiskt legat.  
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låta egot klamra sig fast vid sitt kontrollbehov och sin strävan efter status quo och beständig-

het (ibid.). 

       Dessa är de sex kontrollstrategierna: 

      Strategi 1 handlar om att diagnostisera motparten, komma med (fantasifulla) förklaringar 

till dennes beteenden och motiv. Öppenhet för revidering av föreställningar och tolkningar 

saknas här. Att stänga denna dörr och tro att tolkningarna är sanna, är destruktivt, eftersom det 

blockerar möjligheterna till förändring och konfliktlösning. Det blockerar utsikterna för en 

mer autentisk relation till människor i omvärlden. Motmedlet är att skärpa sin medvetenhet 

om den egna tendensen till att diagnostisera människor på detta vis, samt att fråga sig huru-

vida dessa diagnoser tenderar att fixeras (ibid.).  

       Strategi 2 handlar om att förenkla och reducera komplexitet. Detta medför att andra 

människors personligheter framstår som icke-komplexa, förutsägbara och begripliga – spec-

iellt vid konflikter. Priset är dock ofta allvarliga feltolkningar. I en uppblossad konflikt för-

stärks också tendensen till att tillskriva individer kollektiva egenskaper etc. Men så vill också 

egot behålla sitt bekväma (och ängsliga) grepp om den entydiga, simplifierade verkligheten. 

Motmedlet är att mobilisera modet att förbli öppen inför det mångfacetterade och motsäg-

elsefulla i motparten, samt att skärpa medvetenheten om egots böjelse att konstruera för-

enklade verklighetsuppfattningar, speciellt när det gäller människor som framkallar starka 

negativa känslor (ibid.). 

       Strategi 3 rör värdering och tillbakavisande, att snabbt bedöma och avvisa andras 

personligheter, beteenden etc. Att på detta ogenomtänkta sätt värdera människor negativt, sker 

snabbt i konflikter. Ändamålet är att skapa känslomässig distans, vilket också ligger i linje 

med egots strävan efter att undvika mångtydighet och nå en känsla av kontroll över situation-

en. Problemet är att denna mekanism medför en kraftigt minskad öppenhet för lärande, om-

värdering och nya erfarenheter. Förmågan till ökat djup i sociala relationer blir också lidande. 

Motmedlet är en skärpt medvetenhet om de mer eller mindre automatiska ego-manövrerna, så 

att också förmågan att särskilja mellan spontana känslor och värdeomdömen utvecklas mer 

(ibid.). 

       Strategi 4 handlar om självdöljande och falskhet, dolda agendor och manipulativa knep. 

Att dölja det egna självet hör i vissa situationer till egots försvarsmekanismer. Det vill säga i 

de fall när syftet är att skydda egot från att exponeras mot omständigheter som talar för ett 

övergivande, eller en förändring, av vissa bindningar som egot starkt identifierar sig med. 

Motsatsen är autenticitet, att möta världen som den faktiskt är, på ett ”oskyddat” sätt, vilket 

också kan katalysera förändringsprocesser (dvs. de processer som egot helst vill undandra 
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sig). Motmedlet är följaktligen att skärpa sin medvetenhet om de egna, sluga ego-tendenserna 

till att vilja undanhålla sig själv. Att ge upp dessa kräver mod och att man vågar riskera att 

göra sig sårbar (ibid.). 

        Strategi 5 kretsar kring vägran att beakta alternativ till den egna ståndpunkten. En känsla 

av säkerhet infinner sig nämligen när man låser sig vid en specifik ståndpunkt; en illusion om 

att ha ett fast grepp om situationen uppstår. En fixerad åsikt skapar också tydliga gränslinjer 

mellan den egna personen och motparten, och mellan framgång och misslyckande. Motmedlet 

är att genomskåda sin egen tendens till fasthållande av en exklusiv ståndpunkt, vilket öppnar 

för en större val- och handlingsfrihet, vilket i sin tur kan befrämja konfliktlösning (ibid.). 

       Strategi 6, slutligen, handlar om tillbakadragande, vilket kan manifestera sig både fysiskt 

och psykologiskt. Detta är den mest destruktiva av egots försvarsstrategier i konflikt-

situationer – att dra sig under från relationer som hotar den ego-förankrade integritetskänslan. 

Emotionellt tillbakadragande är att kapa av benägenheten att närma sig motparten, att säga 

upp den ”inre” förbindelsen. Ett sådant avståndstagande tjänar egots syften: att slippa kon-

frontera sådant som utmanar egna antaganden, att slippa ta in olikheter i sin värld, att slippa 

störande information och frustrerande interaktioner. Men detta är destruktivt, då personen 

ifråga stryper kontakten med en viktig källa till förändring av egna attityder, tolkningar och 

känslor. Men så vill heller inte egot bli motarbetat eller tvingas till ”rekonstruktion”. Mot-

medlet här är att faktiskt aktivt söka kontakt med motparten, vilket också kan öppna för en 

skärpt insikt om det egna egot som en inre aktör (ibid.). 

       Konflikter mobiliserar inte sällan en hel del energi. Men det är också detta faktum som 

gör att konfliktsituationer representerar utmärkta tillfällen för att arbeta med insikter om sig 

själv och insikter om medvetandeutveckling. Om vi förhåller oss medvetet närvarande i 

konflikter, finns det en möjlighet för oss att använda ”fastlåstheten”, och den energi som är 

bunden i det låsta och spända tillståndet, till att överskrida ingrodda mönster. Genom att 

överskrida dessa djupt rotade och ofta negativa mönster, kan nya öppningar uppenbaras. 

Konsekvensen kan bli lärande och utveckling. I annat fall kanske låsningen består och man 

resignerar. Akuta konfliktsituationer representerar följaktligen gynnsamma tillfällen; chanser 

som bär på en konstruktiv potential så länge som den emotionella energin är ”i rörelse”. Men 

för att kunna motstå tendensen att ryckas med regressivt i en konflikt, är det en tillgång att 

kunna känna igen tidiga tecken på konflikteskalering inom sig själv. En sådan sensitivitet 

stärker förmågan att inte ge efter för det ökande, regressiva trycket vid stigande konflikt-

intensitet (ibid.). 
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Bilaga 4: Några utvecklingspsykologiska dimensioner/förmågor  

Förmåga att separera spontana känslor från värdeomdömen. I konflikter utvecklas ofta 

negativa känslor parterna emellan, t.ex. på grund av skillnader i personligheter, värderingar 

och beteenden. Problemet är att sådana antipatier lätt tolkas som ”bevis” för moraliska egen-

skaper hos motparten. Ställningstaganden kring rätt och fel bör grundas på personliga värd-

eringar, inte enbart på spontana obehagskänslor. Utmaningen här består i att lösgöra sig från 

en alltför nära identifikation med uppkomna känslor, vilket vidgar handlingsutrymmet; man 

kan tillåta sina känslouttryck, utan att samtidigt bryta mot sin egen etiska standard genom att 

döma på ett negativt sätt (Jordan, 1998).  

       Förmåga att beakta det unikt personliga och det kollektiva. Människor tenderar att för-

domsfullt överdriva de gemensamma attributen hos medlemmar i en viss grupp och samtidigt 

förlora ur sikte olikheterna bland medlemmarna, i synnerhet i konflikter (på grund av behovet 

av komplexitetsreduktion). Att hålla isär individuella och kollektiva attribut krävs för att 

kunna relatera till en motpart på ett autentiskt sätt. Att undvika att döma på förhand, utifrån 

grupptillhörighet, gör att motparten kan känna sig respekterad som en unik individ. Däri-

genom kan konstruktiva relationer byggas, trots skillnader (ibid.).  

       Förmågan att urskilja nyanser och motsägelser. Kapaciteten att se det sammansatta och 

paradoxala i andra människor kan svikta ordentligt i stressfyllda konflikter. Tendensen är då 

istället att uppfatta motparten som en homogen person, med blott negativa, lätt urskiljbara 

drag och med lätt förutsägbara beteenden. Autentiska och konstruktiva relationer fordrar dock 

en mer differentierad bild av motparten som person. Genuina mellanmänskliga möten kan då 

lättare uppstå, eftersom parterna kan vädja mer till vissa konstruktiva sidor hos motparten och 

fästa mindre vikt vid andra, mindre önskvärda sidor (ibid.).  

       Förmåga att koordinera intressen. Detta handlar om att samtidigt beakta sina egna och 

motpartens intressen, vilket öppnar för ömsesidighet i relationen. Intressekoordinering förut-

sätter att man förmår hålla flera distinkta och kanske motsägande perspektiv i huvudet samtid-

igt, för att se hur de förhåller sig till varandra. Detta är avgörande i sökandet efter kreativa och 

demokratiska lösningar som tillmötesgår samtliga parters intressen. I avsaknad av detta upp-

står en konkurrenssituation med vinnare och förlorare – och i förlängningen en social ordning 

grundad på dominans och lydnad (ibid.). 

       Förmåga till rolltagande. I denna dimension kretsar det kring att på ett mer mentalt plan 

både kunna, och vilja, föreställa sig saker och ting från motpartens position; vad som är vik-

tigt, vilka val som upplevs relevanta, vilka känslor som är bärande, vilka rädslor som finns 
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m.m. Brister i denna förmåga blockerar ofta konstruktiv konflikthantering. Parter i en konflikt 

avfärdar ofta motpartens yttranden och göranden som oärliga, obegripliga, aggressiva etc., 

utan att försöka komma underfund med motpartens bakomliggande bevekelsegrunder. Här 

krävs en ökad nyfikenhet rörande motpartens ”synfält” och en växande insikt om dennes tolk-

ningar, känslor och upplevda angelägenheter (ibid.).  

       Förmåga till empati. Här handlar det om att relatera emotionellt och med medkänsla till 

en annan människas känslomässiga upplevelse; speciellt att kunna bejaka denna empatiska 

”resonansbotten” inombords, även om man inte delar motpartens åsikter, värderingar eller 

tolkningar. Att hysa medkänsla gentemot motparten kan vara mycket avgörande för det 

fortsatta förloppet. Det kan ha en läkande verkan och påverka den psykosociala atmosfären i 

en positiv riktning. Utmaningen är att hålla isär empati från värdeomdömen, och samtidigt 

inse att motpartens måhända obefogade tolkningar och påföljande känslor (hos denne själv) 

också är olika saker (ibid.). 

        Förmåga till autentisk kommunikation. Detta handlar om att öppet visa hur man faktiskt 

känner och att uttrycka sina behov. Syftet är att underlätta uppriktighet, ärlighet och genuina 

relationer. Att reflektera kring svårigheten att kommunicera på detta sätt i kritiska situationer, 

har potential att bibringa en fundamental självinsikt; man kan inse vilket behov man har av att 

medvetet kunna varsebli sina faktiska känslor, önskningar, responser m.m., så att man kan 

kommunicera autentiskt utifrån dessa. En villighet att lyhört lyssna på andra människor och 

deras intryck av en själv, är också viktig här (ibid.). 

       Förmåga att bejaka etiska principer. Här är det fråga om att hålla liv i en osjälvisk, etisk 

medvetenhet – t.ex. gällande allas rätt att bemötas med respekt – i de lägen då mer primitiva, 

egocentriska impulser vill ta överhanden. Utmaningen är här att befästa sin jag-känsla på den 

mest mogna och utvecklade nivån, även under stress, och därmed motstå regressionstrycket 

(ibid.).  

       Förmåga till ansvarstagande. Om en konfliktsituation inte går i en konstruktiv riktning, 

kan känslan infinna sig att man är ett offer för yttre omständigheter som tvingar en att reagera 

som man gör, och att detta tryck eliminerar det egna ansvaret. Kanske lastar man motparten 

och dennes beteende för den egna reaktionen, vilket låser situationen. Denna dimension hand-

lar sålunda om intentionalitet och det aktiva, personliga valet att bejaka den egna ansvars-

känslan. Även om man kan känna maktlöshet inför (akuta) yttre omständigheter, kan man 

dock medvetet välja hur man faktiskt förhåller sig till dem (ibid.). 

 

 



93 
 

Bilaga 5: Emotionell intelligens (EQ) 

För att fungera bra ihop med andra individer, är det viktigt med självkännedom och kännedom 

om hur andra människor fungerar. Man bör veta hur man påverkar varandra. Kunskapen om 

detta kallas emotionell intelligens (EQ). EQ innebär att man använder hjärtat lite mer 

gentemot omgivningen – inte bara hjärnans rationella intelligens. EQ handlar därför om för-

mågor och färdigheter i att kunna sätta sig in i andras perspektiv och förstå sina egna och 

andras känslor och beteenden. Det innebär förståelse för sitt eget och andras sätt att tänka, 

samt hur man också kan påverka detta. Självinsikt och empati är två nyckelord när det gäller 

samarbete med andra människor, men också när det handlar om att ta kontrollen över sitt liv. 

Man kan vidare skilja mellan emotionell kunskap och emotionella färdigheter. Emotionell 

kunskap är insikter hos en person, medan emotionella färdigheter syftar på hur skickligt en 

person använder insikterna. EQ täcker bl.a. in självinsikt, empati och personligt ledarskap 

(Berg, 2007). 

       Självinsikt innebär en fördjupad förståelse av egna starka och svaga sidor, känslor, behov 

osv. Detta rymmer också en form av ärlighet gentemot den egna personen och gentemot andra 

människor. En person med god självinsikt har en öppen hållning i förhållande till konstruktiv 

kritik, medan en person med svag självinsikt kan uppfatta kritik som ett hot och kan därför bli 

sårad eller aggressiv. Empati är någonting mer än att visa sympati för andra; empati innebär 

att ta andra människors känslor i beaktande när man agerar, samtidigt som det möjliggör för-

ståelse och acceptans av andra människor (ibid.).  

       Ifråga om personligt ledarskap visar undersökningar att sinnesstämningen och beteendet 

hos chefer på företag påverkar medarbetarnas sinnesstämning och beteenden. Den känslo-

mässiga stämningen påverkar alltså andra människor och utlöser en känslomässig kedje-

reaktion, även om inga ord uttalas. Sinnesstämningen – den emotionella stilen – har därför 

betydelse på en arbetsplats. En hög grad av EQ skapar ett klimat präglat av förtroende, infor-

mationsdelning och sunda attityder. En låg grad av EQ bidrar till ett klimat präglat av rädsla 

och ångest (ibid.).  

       EQ bör inte blandas ihop med personlighet, även om dessa begrepp kan överlappa något. 

Personlighet är ”de unika och relativt stabila mönster av tankar, känslor och beteenden som 

finns hos varje människa” (Berg, 2007, s. 241). EQ representerar olika färdigheter såsom em-

pati, stresstolerans, flexibilitet och impulskontroll, vilka utgör färdigheter som behövs i olika 

situationer. Dessa strategiska färdigheter kan vidareutvecklas genom lärande och träning, t.ex. 

med hjälp av rollmodeller. EQ är vidare någonting som oftast kommer med åldern, då EQ och 
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personlig mognad är associerade. Det går också att skapa utvecklingsprogram med fokus på 

EQ på arbetsplatsen, där denna träning kan hjälpa medarbetarna att bryta gamla beteenden 

och bidra till att skapa nya. Detta kan ta tid och kräver ett fokus på varje enskild individ. Dock 

förutsätter detta att personen ifråga vill ändra sig och utveckla en högre grad av EQ (Berg, 

2007).  

       Den s.k. EQ-stegen består av fem steg: självinsikt, empati, ansvar, kommunikation, samt 

problem- och konflikthantering. Denna ”trappa” börjar med självinsikt och utmynnar i kon-

kreta färdigheter, som leder till att samarbete med andra kan äga rum. EQ är en förutsättning 

för samspelet med andra människor och för att relationer ska fungera bra. Och den emotion-

ella intelligensen går alltså att kultivera, vilket t.ex. kan möjliggöras genom att bli en bättre 

lyssnare. Ett annat sätt är att träna på självobservation, genom vilken man kan förstå sig själv 

bättre utifrån andras ögon (ibid.).  


