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Några kommenterar till pdf:n om konflikthantering:

Det här är ju en central del av att utveckla en förståelse för hur vi kan agera i relation till andra. Det handlar om vilka olika möjligheter som finns, och hur kan man tänka kring kommunikation i konfliktsituationer?

Slide 1. I teorin om Relationship Awareness finns idéen att vi styrs av inre behov som vi försöker tillfredsställa. Vi ändrar vårt beteende, på ett sätt så att det antingen är den enskilde eller omgivningen som får sin vilja igenom. Det blir en part som blir vinnare - en part förlorare. Kan vara en utlösare av en konflikt.
Men, ett annat perspektiv är att titta på möjligheter att gemensamt komma fram till en överenskommelse, där man kan undvika en konflikt. Där båda blir tillfredsställda. En vinna-vinna lösning. Byggd på ömsesidig respekt, olikheter. 

Bild 2. En illustration av olika skeenden. Utifrån behov ändrar vi vårt beteende på ett eller annat sätt. En enkel modell för att börja tänka.

Bild 3. Vi närmar oss olika stilar för hur man kan agera/behandla konfliktsituationer. Ett pragmatiskt synsätt är nog viktigt att ha med sig, det kan handla om att uppnå en förmåga att reflektera över olika stilar, olika sätt att agera. Vara beredd att se på olika möjligheter.

Bild 4. Att kämpa eller tvinga fram förändring? Man uppnår sina egna mål på bekostnad av den andre. Ett maktorienterat sätt att agera. Kanske använder sig av sanktioner för att få sin vilja igenom.

Bild 5. Att samarbeta. Strävan efter att uppnå en vinna-vinna situation. Man arbetar utifrån idéen att man tittar på varandras olikheter, försöker förstå motparten. I bästa fall går man vidare, och hittar kreativa/konstruktiva lösningar.

Bild 6. Att kompromissa. Handlar om att hitta en lösning där båda parter delvis blir tillgodosedda. Ingenting är egentligen förlorare, men ingen vinner heller. En position man försöker hitta finns i mitten.

Bild 7. Att undvika. Konflikten ignoreras. Man undviker att prata om den egna eller motpartens inställning. Konflikten skjuts upp, men kan dyka upp längre fram.

Bild 8. Att anpassa. Fokus på att framhäva gemensamma intressen. Försöker att tona ner de individuella behoven. Finns ett element av att offra sig, jag anpassar mig till dig/situationen, och gör avkall på mina egna behov. 

En poäng om man tänker kring de här 5 stilarna, det kan t ex vara att de två sista, att undvika eller anpassa, kan fungera på kort sikt. I ett tillfälligt sammanhang kanske det är en lämplig sätt att agera, medan det i en mer långsiktig process blir svårt att utveckla samarbetet om man inte klarar av en underliggande konflikt.

Bild 9. Kommunikation i konfliktsituationer. Här är en utgångspunkt att våra relationer med andra behöver fungera, för att vi ska känna oss trygga i våra roller, och säkra i dem. Men, hamnar vi i en känslig situation, kan det vara lätt att hamna i en konflikt, och det påverkar i sin tur vårt beteende ytterligare. Kan leda till en stress inombords, som bygger upp en inre konflikt, om vi inte hittar något positivt utlopp. Eller hittar andra sätt att minska spänningen. 
På nästa bild fortsätter resonemanget. Vi kanske blir förvånade över oss själva över hur vi reagerar i konfliktsituationer. 

Tittar vi på hur beteendet kan utvecklas i relation till en förståelse för grupputveckling, utifrån FIRO-cirkeln, kan vi tänka oss att det individuella beteendet förändras i de olika faserna.
Tillhöra, här handlar det om en osäkerhet - får vi vara med? Vanligt att det sker en anpassning, man är osäker på sin egen position och beroende av andra. Vill inte väcka negativa känslor, eller bli avvisad. Stressnivån kan öka som följd. 
Rollsökning. Här kliver vi upp ett trappsteg, når en ny nivå. Hur stort är mitt inflytande? Vem styr och ställer egentligen? Vi säger tydligare ifrån och markerar ett oberoende. Konflikter som vi tidigare var oroliga inför kommer mer i öppen dager. Det kan leda till en tydlighet om vilka positioner som finns, eller kanske man reagerar genom att lägga locket på - och vi får en mer passiv situation. Stressnivån fortsätter förmodligen att öka, vår ilska får inget konstruktivt utlopp. Här gäller det att identifiera egentliga problem och söka konstruktiva sätt att agera. De olika handlingsstilarna kanske kommer extra väl till pass.
Samhörighet. Vi tänker oss att man har nått en mer ömsesidig relation. En vilja till ett öppet sätt att uttrycka, och utbyta, känslor och positioner. En strävan efter att respektera varandras olikheter. I en idealbild har vi hittat sätt att hantera konflikthärdar, och konstruktiva utlopp för den frustration, de spänningar som alltid finns med när man jobbar tillsammans. 

Det här var några korta kommentarer kring konflikthantering.
 

