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Konflikträdsla Skapar Konflikter 
 
Är du konflikträdd? Eller har du folk runt om kring dig som är konflikträdda? Om så 
är fallet är denna artikel för dig. För konflikträdsla skapar konflikter. Konflikter som 
skapar onödiga problem. Onödiga problem som dränerar dig och din omgivning. Både 
hemma och på jobbet. Problem som du inte vill ha. Särskilt om du vill må bra, vill vara 
lycklig och framgångsrik. I denna artikel tipsar jag om hur du kan hantera din och 
andra konflikträdslor. Så att du och din omgivning kan utvecklas framåt.  

Vad är konflikt? Och vad är konflikträdslor? 
Konflikt kommer ifrån det latinska ordet cōnflīctus. Vilket betyder kollision. Vilket i sin tur är 
motsatsordet till cōnflīgere. Vilket betyder att kämpa tillsammans. Konflikt betyder således 
personer som kolliderar med varandra. Och som inte samarbetar och kämpar tillsammans. 
 
Konflikträdsla å andra sidan handlar om rädsla för att kollidera emot andra. Ett beteende som 
gör att folk undviker all form av konfrontation. Ett beteende som bidrar till sämre 
kommunikation och öppenhet. Men också ett beteende som innebär distansering och 
avståndstagande ifrån andra. Just för att de söka sig bort ifrån konflikter. 

Vad blir konsekvenserna av konflikträdsla? 
Men vad händer när folk kommunicerar mindre och är mindre öppna? Och distanserar sig? Jo 
de kommer längre och längre ifrån varandra. I stället för att knyta band. Sliter de upp band 
och relationer. Detta i sin tur gör att folk känner varandra mindre. När folk känner varandra 
mindre. Minskar förståelsen om varandra. Och när förståelsen av varandra försvinner ökar 
risken till konflikter. För efter som vi inte känner varandra, har vi ingen aning om hur de 
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andra personerna tänker och agerar som de gör. Och då kan vi inte möta dem, och därmed inte 
samarbeta med dem heller. 
 
Detta fenomen kan genereras i två former. Stora konflikter som byggs upp under en längre 
tid. Och direkta konflikter som uppstår här och nu. Stora konflikter bygger på mindre 
kollisioner folk emellan. Mindre kollisioner som inte utlöser en konfrontation. Men som 
bygger en stor bomb i längden. En bomb som förr eller senare exploderar i en 
jättekonfrontation. Den andra formen; direkt konflikt. Uppstår när en konflikträdd inte har 
agerat rätt, på grund av rädsla. Vilket skapar en direkt konfrontation emot den konflikträddas 
agerande. Så oavsett vad en konflikträdd person gör. Skapar den både kortsiktiga och 
långsiktiga konflikter. 

Vad kan man göra åt konflikträdsla? 
Först och främst måste du och andra förstå att konflikträdsla skapar onödiga konflikter. 
Onödiga konflikter som du och andra vill undvika. Något som inte bidrar till lycka, 
välmående och framgång. Det andra är att du och andra måste inse vad konflikter är. Att 
konflikter är kollisioner. Och är att inte samarbeta och kämpa tillsammans. Att samarbeta och 
kämpa tillsammans är vad du och andra ska fokusera på. Det är här lycka, välmående och 
framgång skapas. Och det är någonting vi kan skapa tillsammans! 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 


