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Vad kan betraktas som en konflikt?

En verbal eller fysisk konfrontation som leder till osämja

Definition från Wikipedia

”Konflikt innebär ett möte mellan sådant som inte är förenligt. Ordet konflikt kommer från det latinska 
ordet conflictus som betyder sammanstötning, att kollidera, råka i strid. Konflikter kan föreligga såväl 
inom en människa som mellan personer, grupper, organisationer eller stater. Konflikter är också en 
central aspekt i naturen och dess ekosystem”.

Generellt kan man säga att konflikter är mer eller mindre långvariga motsättningar och en eskalerande 
fortsättning på ett inledande bråk.

Klargörande beskrivning

Hetsiga diskussioner, förolämpningar, tjafs och kortvariga bråk är egentligen inte konflikter i sig men en 
inledande grogrund genom frustration, dålig stämning och inte sällan sårade känslor. I många fall är det 
fråga om rena missförstånd som bör redas ut snarast möjligt innan det har utvecklats till en konflikt för 
då kan det vara för sent med tanke på blockerade mobilnummer och en vägran att prata med personen 
som har uppträtt så ”kränkande”. Med andra ord så bör man försöka bli sams innan det har blivit svårt 
eller rentav omöjligt att få ett bättre samtal med honom eller henne.



Varför uppstår en konflikt?

Upplevd kränkning, svek eller motsatta övertygelser

Exempel på vanliga orsaker

• Saklig diskussion som successivt övergår i en irriterad och påfrestande ”retoriktävling” mellan personer 
som ser ämnet som så viktigt att ingen viker ner sig utan vill få sista ordet. Många är även för stolta för 
att kunna medge att de har fel och det beror nog ofta på att de inte vill bli pikade.

• Förolämpning eller skarp tillsägelse som mottagaren upplever som orättvis och kränkande men får då 
varken någon ursäkt eller förklaring. Respektlöst bemötande leder lätt till konflikter.

• Ett fysiskt påhopp av något slag och vid bestående skador är det förstås svårare att ge och få förlåtelse. 

• När en person vill bryta kontakten medan den andra till varje pris vill behålla den. 

• Skvaller och förtal är aldrig uppskattat även om vissa påståenden är sanningsenliga.

• Man kan även bli indragen i någon annans konflikt av lojalitet eller andra orsaker.



Vad är det som ger näring åt konflikter?

Offensivt bemötande eller nonchalans för motpartens behov 

Exempel på en negativ spiral

• Någon eller båda parterna uttrycker bara ilska, arrogans och/eller rena förolämpningar.

• Det går inte att föra en dialog eftersom en eller båda blockerar nummer eller ignorerar.

• Brev med förklaringar om missförstånd och vädjan om ett samtal lämnas obesvarade.

• Upprepat klagande och ältande för vänner och anhöriga om den andres fel och brister. 

• Hämndaktioner för att bli kvitt ökar motpartens frustration och förvärrar situationen.

• Intryck av kyla, likgiltighet och svek från någon man litat på skapar sorg och bitterhet.

• Ensamhet, psykisk och social ohälsa och utanförskap gör det svårare att släppa svek. 



Vad behövs för att lösa en konflikt?

Lugn och saklig dialog med visad hänsyn till varandras behov 

Rekommendationer

• Undvik skriftliga diskussioner eftersom de saknar tonfall och är lättare att missförstå.

• Kom överens i början av ett samtal om att ge varandra utrymme och att inte avbryta.

• Reagera inte genast på irriterande ”felaktiga” påståenden för då blir det bara tjafsigt. 

• Försök hålla dig lugn med ett dämpat tonläge och låt bli provocerande kommentarer. 

• Avstå i det längsta från arga reaktionshandlingar som att t ex blockera mobilnummer.

• Visa god vilja genom att fråga hur den andra ser på situationen och vad hen behöver.

• Bäst förutsättningar för en sansad dialog får man oftast genom att prata mellan fyra 
ögon så föreslå en träff på ett neutralt ställe som exempelvis ett mysigt café på stan.



Hur löser man en jobbig vänskapskonflikt?

Ett tillfälligt bråk är inte värt förlusten av en bra vän 

Logiska reflektioner

• En vän som tidigare har varit hänsynsfull argumenterar knappast för att vilja såra dig.

• Kan det ligga någon sanning i kritiken mot dig och är du villig att göra något åt detta?

• Låter du irriterade känslor tala mer än ditt sunda förnuft och brukar det fungera bra?

• Viljan att lyssna och ta till sig dina synpunkter ökar med ett respektfullt bemötande.

• En offensiv konfrontation triggar den anklagades försvarsinstinkt (får taggarna utåt).

• Det mest effektiva sättet att tysta kritiker är att räta ut frågetecken och be om ursäkt.

• För att undvika en upprepning är det alltid bra med några enkla överenskommelser.



Hur blir man sams med en kärlekspartner?

Försök att lyssna och tänka lite mer än du pratar

Logiska reflektioner

• Känner du din partner tillräckligt bra för att kunna bedöma henne eller honom rätt?

• Handlar det om ett illasinnat uppsåt eller kan det röra sig om en olycklig feltolkning?

• Är dejten eller förhållandet inte värt mer än en simpel diskussion om någon småsak? 

• Be honom/henne beskriva hur handlingen eller kommentaren upplevdes och varför. 

• Kvinnor brukar ju uppskatta blommor men först efter att ha fått en uppriktig ursäkt.

• Män blir också på bättre humör av fina gester men även de vill först höra ett Förlåt!

• Kom gärna överens om att försöka ha en dialog som förhindrar liknande händelser.



Hur slipper man dålig stämning på jobbet?

Bitterhet gör det svårt att vara professionell

Logiska reflektioner

• Känner du din kollega tillräckligt bra för att kunna bedöma henne eller honom rätt?

• Handlar det om ett illasinnat uppsåt eller kan det röra sig om en olycklig feltolkning?

• Är er arbetsrelation och gemensamma verksamhet inte värd mer än det där bråket? 

• Rätt förutsättningar för att rensa luften skapas bara genom att sitta ner tillsammans.

• Kritik landar alltid bättre om den framförs på ett lugnt, sakligt och konstruktivt sätt.

• Det är viktigt att kunna skilja på sak och person så ta inte saklig kritik för personligt.

• Vad kan ni lära er av de missförstånd eller situationer som råkade uppstå mellan er?



Några huvudsakliga råd för att bli sams igen

Lättare sagt än gjort men kan bli en fantastisk rutin

Tips utifrån erfarenhet

• Avstå helt från skriftlig diskussion utan be om att få ringa upp eller samtala på plats.

• Ifall samtalet övergår i ett munhuggande och skrik så bör ni ta en halvtimmes paus.

• Försök komma överens om att båda får prata i tur och ordning utan att bli avbruten.

• Be din motpart lugnt förtydliga vad som var irriterande och vad du bör göra istället. 

• Nöj dig inte med vaga och undvikande svar för du kanske inte får någon mer chans.

• Låt bli att älta den andres ”fel” för syftet med samtalet är knappast sämre stämning.

• Fråga hur ni bör agera för att undvika och hantera liknande situationer i framtiden.



Glöm inte världens mest effektiva ord

En snabbkur mot bitterhet som tystar de flesta kritiker


