
KONFLIKTFOREBYGGENDE 
kommunikasjon



Vi kan ikke unngå å kommunisere



Vi tolker og fortolker hele tiden



Hva er en konflikt? 

• To individer - et individ og 
en gruppe - eller to grupper 
- er i konflikt når minst den 
ene parten opplever den 
andre som et hinder eller 
som en kilde til frustrasjon.

• Konflikter er alvorlige 
motsetningsforhold der 
åpne konfrontasjoner har 
oppstått mellom partene.



Hva kan gi grobunn for konflikt?

• Stress
• Generasjon
• Kultur
• Ledelse
• Språk 
• Fagbakgrunn
• Dårlig økonomi
• Maktkamp
• Forskjeller
• Misforståelser

Mennesker



Ulike typer konflikter

• Interessekonflikter: knapphet på ressurser

• Verdikonflikter: hva er viktig og riktig ?

• Instrumentelle konflikter: hvordan?

• Faktakonflikter: oppfattelse av virkeligheten

• Pseudokonflikter: misforståelser, uklar 
kommunikasjon eller uklare roller

• Blandingskonflikter: flere konflikttyper involvert



AVKLARINGER:

• Hva slags konflikt er dette?

• Hvem har myndighet til å avgjøre i konflikten?

• Hva er forhandlingsbart og hva er det ikke?

• Hva er et hensiktsmessig konflikthåndteringsstil å bruke i denne 
konflikten?



Konflikthåndteringsstiler

• Konkurrere: konfrontere og vinne argumentasjon

• Unnvike: late som konflikten ikke fins/ overse den / benekte

• Føye seg: mener det samme men går med på ditt forslag

• Kompromiss: det fins løsning midt i mellom

• 3.vei: Kreativ løsning ny for begge parter

• Passiv aggressiv: Rolig på overflaten men sliper knivene bak ryggen/ 
offerrolle 

• By Proxy: Sende noen andre inn i stedet for seg 



Varme & kalde konflikter ?





Nivåer i konflikter Ståle Einarsen

Begynnende 

frustrasjon som 

vanskeliggjør 

samarbeid og 

forståelse.

Saken er kjernen, 

forsøk på å finne 

løsning.

Utvikling av 

gjensidige vrang-

forestillinger, 

samarbeid byttes 

ut med 

blokkeringer, 

sabotasje og 

hindringer.

Motpartens verdi som 

menneske benektes, alle 

midler tas i bruk. 

Manipulering, offentlig 

utskjelling, løgner og 

hevn. Stor fare for reelle 

overgrep, ”alt er lov”, 

den andre får som 

fortjent.

Tid

Intensitet



«SUNN FORNUFT»

Mistenksomhetsprinsippet Naivitetsprinsippet

Velviljesprinsippet



Konfliktkompetanse = samhandlingskompetanse:



Å håndtere følelser = modningssak og treningssak



Sortere:

• Hva er mitt?

• Hva er den andres?

• Hva er mellom oss  / relasjonen?

• Hva er konteksten vi står i ?

• Metaperspektivet - fugleperspektivet  



Aktør eller brikke ? 



Bevissthet på mål: 
Hva er det jeg ønsker å oppnå?

• Bidrar det jeg gjør og sier til det jeg ønsker å oppnå?



Ikkevoldskommunikasjon

1. Beskrive din oppfattelse av situasjonen med egne ord uten 
å kritisere eller bedømme den andre.

2. Uttrykke følelsene dine som oppstår som følge av punkt 1.

3. Uttrykke behovet følelsene dine trigger

4. Be den andre parten om adferd som kan dekke behovet.



Bryte psykologiske spill:

« Jeg er sulten og har tenkt å lage meg en brødskive med leverpostei og 
rødbeter før vi fortsetter – skal jeg lage en til deg også ?»



Konfliktkompetanse og LØFT

• Kan du huske sist du var i en konflikt som du i ettertid tenker at gikk 
ganske bra ?

• Hva skjedde?

• Hva gjorde du ? Andre?

• Hva tror du var de viktigste momentene til at dette gikk å bra? 

• Hva var mest lærerikt med den konflikten ?



Gode råd ……..

Lytte 

Undre seg

Spørre 

Ville den andre vel

Kongruens 

Være en del av løsningen



Konfliktforebyggende tiltak

• Ha de generelle arbeidsmiljøet i fokus- det er det du 
gjør i hverdagen som er grunnlaget for å møte 
utfordringer!

• Hvordan snakker dere om og med hverandre?

• Kjenne lover og regler §§§

• Tydelige roller 

• Jevnlige møtepunkter der alle får komme til orde

• Der det er humor er det sjeldnere alvorlige 
konflikter……

• Diskuter hva som er konflikt – i fredstid!

• Sjekkliste – hva gjør jeg når?



VALG !

• Eskalerende atferd:

• Tro at du har sannheten

• Ergre seg – samle og dele dårlige 
erfaringer 

• Slutte å snakke sammen 

• Slutte å hilse og møte blikk

• Bruke miljøet til å snakke og 
skaffe seg allierte

• Modererende atferd: 

• Sortere og undre seg over 
grunnen til konflikten

• Hvordan vil jeg ha det fremover?

• Bidrar det jeg gjør og sier til slik 
jeg ønsker å ha det?

• Ta vare på hverandres og 
omgivelsenes verdighet – møte 
blikket og hilse - anerkjenne



Påregnelighet, aktivitetsplikt og styringsrett

• Kjenne lover og regler som regulerer et arbeidsmiljø

• Påregnelig eller uheldig psykisk belastning, utilbørlig oppførsel, 
krenking av integritet eller verdighet og trakassering ?

• Hvis ikke påregnelig – utløses leders undersøkelse og aktivitetsplikt 

• Styringsrett; å håndtere noe innenfor de rammer omsorgen for det 
totale arbeidsmiljøet setter



Roller i konflikt



Læringspunkt etter en konflikt:

• På en skala fra 0-10 hvor 0 er at det på ingen måte har vært en tilstrekkelig 
håndtering av konflikten – og 10 er at det vi har gjort har vært tilstrekkelig  
- hvor vil vi plassere oss i dag?

• Hvorfor x og ikke 0?

• Hvor høyt opp skulle vi ønske å være?

• Hvordan ser det ut når vi er på X? Hva gjør og sier vi annerledes da? 

• Hva av dette gjør vi allerede?

• Hvilke forutsetninger har vi for å komme dit ?

• Første lille skritt i riktig retning ?

• Andre kloke grep ?


