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Definisjon konflikt 
• «Konflikt er en prosess som settes i gang når en 

part opplever at en annen part har hindret eller 
kommer til å hindre noen av hans/hennes 
interesser.»  Thomas, 1976 
 

Dette utdypes videre; 
• Hindringer på et område som betyr mye for en av 

partene. 
• Mobilisering av negative følelser. 
• Opplevelse av en fastlåst situasjon. 

 

 



Andre definisjoner: 

• Konflikt er brysom forskjellighet. 

    Hotvedt 

 

• Konflikt er ansvar på avveie. 

    Andersen 



Konfliktens 4 ingredienser: 

• Forskjellighet 

 

• Negative følelser 

 

• Fastlåsthet 

 

• Viktighet 

 



Konflikter er uunngåelige: 

• Mennesker har ulike verdier, holdninger, 
interesser, følelser og personlig karakter. 

• Mennesker har ulike mål. 

• Situasjonen i arbeidslivet er alltid preget av 
begrensede ressurser i form av personell, tid, 
teknologi og penger 



Konstruktive konflikter? 

  

 Konflikter som løses, styrker tillit og 

samhold. 

 (Jan Atle Andersen) 

 



Leders primære utfordring: 

For organisasjonen i alminnelighet og lederen i 
særdeleshet blir det derfor av avgjørende 
betydning å kunne lese konflikters 
”potensiale” for å kunne forebygge og gripe 
inn med riktige midler til riktig tid. 

 

 



Konfliktutløsende faktorer: 

• Personlige kjennetegn. 

• Personkjemi. 

• Knyttet til organisasjonen: 

  - Måten arbeidet er organisert på. 

  - Måten organisasjonen er bygget opp. 

  - Omgangsformer og samspillsmønstre. 

 



Konflikttema: 

• Kamp om begrensede ressurser. 

• Uenighet om mål og arbeidsmåter. 

• Uenighet om ”optimal rolleatferd”. 

  - Hvem skal gjøre hva til hvilket       
 tidspunkt. 

 



Attribusjon: 

Person Situasjon 

Aktør Mann & kvinne <40 år + 
 
Kvinne > 40 år 
 

Kvinne >40 år + 
 
Mann & kvinne < 40 år - 

Observatør  
Mann & kvinne + & - 
 
 
 
 
 



Intensivering av konflikter: 

• Øking i irritasjon hos en eller flere parter – 
påvirkningsstilen endres. 

• Flere personer involveres. 

• Spres til flere situasjoner. 

• Får flere tema. 

• Vinne / straffe perspektiv 

 

   Konflikter som har vart en stund vil kunne ha både 
andre tema og andre vedlikeholdende faktorer enn 
det konflikten hadde i utgangspunktet. 

 



Når og hvordan gripe inn? 

Som leder kan du ikke løse konflikter som du slår 
av en 

bryter, 

men 

du kan påvirke hvordan konflikten utvikler 

seg – til det bedre, eller verre. 

 

Gjør du ingen ting – blir det til det verre! 

 



Håndtering: 

• Gjennom ”å snakke ut”. 

• Gjennom løsning av underliggende problemer. 

• Gjennom at konflikten redefineres som OK. 

• Gjennom megling eller forhandling. 

• Gjennom omplassering. 

 



Struktur i meklingssamtalen: 

• Målsetting 

• Interesser 

• “Fakta” 

• Idestorming 

• Handlingsvalg 

• Avtale 

• Oppfølging 



Forebygge konflikter: 

• Godt arbeidsmiljø og åpen vene. 

ILO’s  anbefalinger: 

• Kunnskap og informasjon. 

• Samhandlingsregler. 

• Instans for rådgiving og klagebehandling. 

• Et system for megling. 

• Støtteapparat. 

• Regler for sanksjoner. 

 



Venen = den vertikale 
kommunikasjonslinjen 

 HR   Daglig leder 

 

     Avdelingsleder 

 

     1. linjeleder 

 

  

TV     Renholder      VO 

    



Ulike konfliktstiler: 

I en konfliktsituasjon kan en persons opptreden 
beskrives med utgangspunkt i to dimensjoner: 

 

1)Pågående; i hvilken grad anstrenger personen 
seg for å tilgodese egne behov. 

 

2) Samarbeidende; i hvilken grad forsøker 
 personen å tilgodese den andres behov. 



Takk for oppmerksomheten! 

 

Aage Støren Tøssebro 

 

aage@headway.no 

 

Tlf.  91164681 

mailto:aage@headway.no


Konstruktiv konflikt 

Lencioni 



Problemstilling: 

• Du er, som leder, part i konflikten – denne skal 
håndteres. 

• Hva gjør du? 



Utbytte av konflikt? 

Leveranse Forhandlinger Læringsutbytte Jobbtrivsel 

Emosjonelle 
oppgave-
konflikter 

+ 0/+ + (+) 

Emosjonelle 
person-
konflikter 

(-) 0/- - - 

Kognitive 
oppgave-
konflikter 

- - (+) (+) 

Kognitive 
person-
konflikter 

(-) + (+) (-) 

Kjell B. Hjertø, sosiolog og dr. oecon 



Konflikthåndtering 

• Tradisjonelt syn: 
 Konflikter er truende for arbeidsmiljøet 
 
• Modernt syn: 
 Konflikter er energi som kan brukes til endring og 

forbedring 



Konflikthåndtering 

Påstand til diskusjon: 

 

Ord har bare den makt som  

mottakeren tillater 


