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Konfliktlösning i en Värld av Konflikter 
 
"Det som oroar mig är inte hur saker och ting är, utan snarare hur folk tror att saker 
och ting är." Epiktetos. Vår värld är i ständig konflikt. Och större delar av vår värld är 
i konflikt. Konflikterna ser ej ut att minska. Utan snarare öka. Polarisering sker i vårt 
samhälle. Men frågan är: Behöver det vara så här? Är detta någonting naturligt? Och 
är det något vi människor gynnas av? Svaren är självklart Nej. Vi behöver inse vad vi 
gör. Vad konflikt verkligen är. Och hur vi faktiskt hanterar konfliktlösning på riktigt.  

Vad är en Konflikt? 
Konflikt kommer ifrån det Latinska ordet: conflictus. Som betyder: ”att slå till tillsammans". 
Vilket kommer ifrån: Con- som betyder tillsammans eller med. Och afflict som betyder ”att 
kasta ner”. Eller ursprungligen ifrån rotordet bhlig ”att slåss”. ”Tillsammans” innebär att en 
konflikt ej kan ske mellan två individer. Utan bara mellan en grupp och individ/individer. 
  
Detta relaterar till att vi är människor. Människor som är ett gruppdjur som är beroende av 
varandra. Ett gruppdjur som slåss tillsammans för att vinna. Vinna för att gruppen ska 
utvecklas och överleva. Men detta kan bara ske i självförsvar. Om gruppen själv skapar 
konflikt. Riskerar den att underminera sig själv. Att degradera och eliminera sig själv. 

Hur Hanterar Grupper Konflikter? 
Eftersom en grupp naturligt inte vill degradera och eliminera sig själv, skapar inte en normalt 
fungerande grupp konflikter. Inte ens när en grupp utvecklas. Men om någon i gruppen 
medvetet eller omedvetet går emot gruppen. Kommer gruppen naturligt att försvara sig. Precis 
som om ett externt hot skulle uppstå. Och då skapas konflikt mot hotet. 
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Konfliktlösning inom en grupp fungerar som så att gruppen eller ledaren konfronterar hotet 
inom gruppen. Och om hotet kvarstår kommer gruppen att utesluta de individer som hotar 
gruppen. Vid externa hot kan gruppen antingen försöka undvika hotet eller konfrontera det. 
Vid konfrontation kommer gruppen att binda sig samman och försöka eliminera hotet. 

Konfliktlösning genom riktig Gruppdynamik 
Om vi har en fungerande grupp så kommer gruppen automatiskt att lösa konflikten. Problemet 
i vårt samhälle idag är att vi har många dysfunktionella grupper. Grupper som inte 
konfronterar hot och löser dem. Utan snarare låter hotet bestå och växa. Tills gruppen till slut 
upplöses och försvinner. Detta är inte normalt. Och vi måste förstå och förändra detta. 
 
Vi måste lära oss. Att bygga och utveckla riktiga grupper. Riktiga grupper som gör oss till 
människor. Vi måste lära oss att knyta och binda band. Att stäkra relationer som får grupper 
att hålla samman. Hålla samman oavsett vad som än händer gruppen och dess individer. Vi 
måste lära oss att ta hand om oss själva och gruppen. Så att vi utvecklas tillsammans. Framåt! 

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. 

 
 
 
 
 


