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SZKLARSKIS KONFLIKTHANTERINGSMODELL

Det finns många olika teorier och modeller för konflikthantering och vi ska titta närmare på  

Szklarskis konflikthanteringsmodell. Szklarskis delar in konfliktlösningen i tre  

olika huvudkategorier. 

1. OFFENSIV KONFLIKTHANTERING handlar om åtgärder som är inriktade på konfrontation, 

såsom argumentation och psykisk eller fysisk press.

2. DEFENSIV KONFLIKTHANTERING handlar om åtgärder för att undvika konfrontation och 

innebär strategier som flykt, vädjan om hjälp, undanflykt och anpassning (den ene rättar sig 

efter den andres krav).

3. ENANDE KONFLIKTHANTERING är åtgärder för att finna en lösning som är acceptabel  

för alla och innefattar strategier som förhandling, medling och försoning.

I OFFENSIV KONFLIKTHANTERING: 

1. tar man varken hänsyn till den andre partens intressen eller behov

2. är segerdriften stark och blir den viktigaste motivationskällan

3. är man inriktad på sin egen vinning och försöker med hjälp av olika medel så som  

argumentation och psykisk eller fysisk press för att gå̊ segrande ur situationen. 

I DEFENSIV KONFLIKTHANTERING

1. Handlar det inte om att gå segrande ur konflikten

2. man försöker däremot undkomma ett faktiskt eller ett eventuellt angrepp från  

motståndarens sida

ENANDE KONFLIKTHANTERING HANDLAR OM

1. strategier som syftar till gemensam vinning. 

2. förhandling vilket handlar om att försöka diskutera sig fram till en gemensam lösning och  

resulterar oftast i någon form av kompromiss.

3. och medling kan behövas mellan parterna

UTGÅNGSPUNKTEN VID MEDLING ÄR ATT:

1. Uppnå en återställande rättvisa

2. Återupprätta relationen mellan de inblandade som den var innan konflikten

MEDLINGENS FÖRFARANDE OCH INNEHÅLL:

1. Man koncentrerar sig på sakfrågan, medan relationsfrågan oftast kommer i andra hand och

2. Genom en öppen och fri dialog samtalar parterna för att återställa maktbalansen. 

3. Jämvikten mellan personerna är återställd när individerna återfår sin värdighet, är delaktig i 

konfliktlösningen och blir behandlad på ett respektfullt vis.

Konflikthantering 



TRÄNA GRUPPEN TILL TYDLIG OCH ÖPPEN KOMMUNIKATION GENOM ATT:

1. Samla medarbetarna på deltagande möten

2. Ställ frågor om hur medarbetarna upplever organisationens vision, strategier och mål

3. Be medarbetarna om förslag på förändringar och förbättringsförslag i organisationen

4. Börja med att försöka genomföra de förändringar som leder till ökade framsteg för organisationen

TRÄNA GRUPPEN TILL TYDLIG OCH ÖPPEN KOMMUNIKATION

Utökad övning med samma frågor:

1. Dela upp gruppen i par (2 personer) för att svara på frågorna tillsammans i paren

2. Sätt samman 2 par med varandra och svara på frågorna tillsammans i gruppen (4 personer)

3. Rotera och byt ut paren mot ett annat par och svara på frågorna.

KOM IHÅG! 

I organisationer som lyckas skapa en öppen kommunikation bibehålls en högre lönsamhet och  

högre motivation hos alla medarbetare i organisationen. På så sätt skapas även en trivsam, hållbar 

och mer produktiv arbetsplats.

Övningar för Konflikthantering


