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1.

Indledning og sammenfatning

Målet med denne artikel er at sætte fokus på projektlederens ansvar og muligheder i forbindelse med
konflikter i projektgruppen. Budskabet er, at projektlederens tilgang og håndtering af konflikter spiller en
afgørende rolle i udviklingen af projektgruppens samarbejde, og at konflikter skal ses som en mulighed
for læring. I det kinesiske skriftsprog er ordet konflikt/krise sammensat af ordbillederne for frygt og
mulighed. Den samme tilgang til konflikter ønskes udbredt med denne artikel. I artiklen gennemgås fire
samarbejdsniveauer, der beskriver forskellige tilgange til projektsamarbejde, og hvorledes disse niveauer
bidrager til projektdeltagernes læring og udvikling. Når målet for samarbejde er, at det skal bidrage til
læring og udvikling på et fagligt og/eller et personligt plan, er det altafgørende, at projektlederen formår
at udnytte konflikternes udviklingspotentiale. En rigtig håndtering af gruppens konflikter betyder, at de
forskellige opfattelser i en given uoverensstemmelse får lov til at brede problemstillingen ud, skabe en
større helhedsforståelse, og give projektgruppen mulighed for at træffe et mere kvalificeret valg. I forhold
til projektgruppers dynamik er det vigtigt at være opmærksom på, at en gruppes samlede energifelt
består af to felter – et harmonifelt og et konfliktfelt. Udfordringen for projektlederen ligger i at bevæge
provokationsgrænsen for, hvornår projektgruppen oplever uenigheder som udviklingsmuligheder, og hvornår
de opleves som hæmmende konflikter. Således kan projektlederen øge projektgruppens samlede energi ved
at udvide det udnyttede energifelt med en større del af konfliktfeltet og samtidig skabe rum for læring og
udvikling. Artiklen påpeger, at projektgruppens konfliktnormer og evne til at anvende konflikter positivt, og
dermed skabe fundamentet for et højere samarbejdsniveau, dannes meget tidligt i projektopstartsfasen. Det
er derfor vigtigt, at projektlederen allerede før opstartsseminariet forholder sig til, hvilket samarbejdsniveau,
der vil være formålstjenstligt i det aktuelle projekt og herefter bevidst indarbejder de konfliktnormer,
der er relevante i forhold til det valgte samarbejdsniveau. Der bliver i artiklen præsenteret en metode til
fastlæggelse af projektgruppens konfliktnormer. Artiklen beskriver konflikters natur og giver projektlederen
nogle grundlæggende værktøjer til at håndtere konflikter, dels som part i en konflikt, men også som
konfliktmægler mellem to projektdeltagere.

En definition
Begrebet konflikt er blevet defineret på mange forskellige måder, men i denne artikel anvendes følgende
definition: “Konflikt er en kollision mellem interesser, vurderinger, handlinger eller målsætning”. (De Bono 1986)
Denne definition åbner, efter min mening, konfliktbegrebet og sikrer forståelse for, at konflikter ikke
nødvendigvis er store og altoverskyggende, men også kan være uskyldige opfattelses- eller meningsforskelle.
En tilgang til konflikter, der er vigtig, hvis konflikter skal ses som udviklingspotentialer.
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2.

Projektgruppens samarbejdsniveauer

I samarbejde med forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet har jeg gennemført en større undersøgelse
af projektgruppers samarbejde. Undersøgelsen beskæftiger sig med sammenhængen mellem den
opmærksomhed og energi, som projektgrupper bruger i opstartsfasen på etablering af gruppen og den
samarbejdskultur, som gruppen senere opnår. I undersøgelsen følges 130 projektledere og projektdeltagere
fra 35 projektgrupper i deres arbejde fra projektstart til projektslut. Deltagerne er blevet interviewet
løbende, og vi har herigennem dannet os et billede af mulige samarbejdsniveauer for projektgrupper. Et
af resultaterne i undersøgelsen er, at der er en markant sammenhæng mellem projektgruppers tilgang
til konflikter og det opnåede samarbejdsniveau, og derfor vil jeg efterfølgende kort beskrive de enkelte
samarbejdsniveauer. Niveauerne skal ikke tolkes som en endegyldig inddeling af gruppers samarbejde,
men som en beskrivelse af typiske kendetegn for samarbejdet i projektgrupper med forskellige tilgange,
vægtninger og prioriteringer. Team contra gruppe Der er i forståelsen af samarbejdsniveauerne skelnet
mellem gruppe og team. Et team betegner i denne gennemgang et samarbejde, der i kraft af samarbejdets
karakter formår at skabe og udnytte synergieffekten, og hvor det fælles produkt således bliver mere end blot
summen af de enkelte projektdeltageres bidrag.

Involvering/ inddragelse

Det udviklingsorienterede team
Det samarbejdende
team
Den uddelegerende
gruppe
Den praktiskorienterede gruppe

Energi anvendt på fælles udvikling af projektet

Figur 1. De fire samarbejdsniveauer.

3

Konflikthåndtering i projektgruppen

Den praktisk-orienterede gruppe
Målet for samarbejdet i den praktisk-orienterede gruppe er udelukkende en minimering af dobbeltarbejde
på det praktiske plan. Gruppens medlemmer ser samarbejdet som et nødvendigt onde – ofte påkrævet
af ledelsen. De opfatter samarbejdet som omstændeligt, besværligt og tidsrøvende og ønsker at få det
overstået hurtigst muligt, så de kan komme videre med deres arbejde. Omgangsformen er ofte meget
upersonlig og man involverer sig hverken fagligt eller personligt i hinanden. Der findes i den praktiskorienterede gruppe ikke en samarbejdskontrakt med aftalte strukturer for samarbejdet. Det er således meget
personafhængigt, hvordan der kommunikeres og besluttes i gruppen. Konflikter og uenigheder af faglig eller
personlig karakter bliver pga. samarbejdets overfladiskhed ikke taget op. Dette kan ofte betyde grupperinger
og sladder inden for gruppen.

Den uddelegerende gruppe
I den uddelegerende gruppe er samarbejdet mere effektiviseret. Gruppen ser styrken i, at medlemmerne
har forskellige kompetencer, og ved en uddelegering udnytter gruppen disse kompetencer til at lette den
enkeltes arbejdsbyrde.

PL = Projektleder

PL

Figur 2. Organisering – Den uddelegerende gruppe

Snitfladen i leverancen
mellem projektdeltagere.

Organiseringen i den uddelegerende gruppe, som er vist på figur 2, betyder dog, at de enkelte
projektdeltagere i vid udstrækning kun har fokus på eget indsatsområde, og at ansvaret for snitfladerne
mellem de forskellige indsatsområder er projektlederens. Dette medfører i langt de fleste tilfælde, at
ejerskabet forbliver hos projektlederen, og ikke deles af gruppen. Organiseringen betyder ligeledes, at
konflikter og uenighed i forbindelse med samspillet mellem snitfladerne hurtigt udvikler sig og kommer til at
fylde i den uddelegerende gruppe, idet den direkte kommunikation mellem projektdeltagerne mangler.
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Den uddelegerende gruppe har sjældent udarbejdet en samarbejdskontrakt, og gruppens mangelfulde
rammer betyder, at medlemmernes forventninger og ambitioner til samarbejdet både fagligt og personligt
kan være meget forskellige.
Dette skaber ofte konflikter og fjerner gruppens fokus fra den egentlige opgave. Gruppen oplever som følge
heraf, at samarbejdet “røver” megen tid og ønsker derfor ikke at udvide samarbejdet yderligere.

Det samarbejdende team
Det samarbejdende team ser udvikling af det bedst mulige produkt som sit fælles projekt. Medlemmerne
har et tæt samarbejde omkring snitfladerne mellem de forskellige indsatsområder. Teamet er fælles om sin
ekspertise, de planlægger sammen, bruger hinanden som sparringspartnere og forsøger i fællesskab at løse
den enkeltes problemer af såvel faglig som personlig karakter. Det samarbejdende team er organiseret som
vist på figur 3, hvilket sikrer, at projektlederen ikke står med ansvaret for snitfladerne, men derimod har fokus
på de egentlige ledelsesopgaver. Projektlederen har således i højere grad opmærksomheden rettet mod
teamledelse, herunder konflikthåndtering. I det samarbejdende team har man som følge heraf diskuteret
sig frem til konsensus omkring målet med samarbejdet, ikke kun i forhold til produktet, men også i forhold til
gruppens samarbejdsformer. Konfliktnormerne er ligeledes fastsat, så det sikres, at konflikter ikke udvikler sig
og bliver personificerede, og teamet har aftalt, hvordan faglige uoverensstemmelser håndteres.

PL
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Figur 3. Organisering – Det samarbejdende team

Det udviklingsorienterede team
I det udviklingsorienterede team har medlemmerne fokus på egen faglig og personlig udvikling, og
samarbejdet ses som et mulighedsfelt for denne. Ansvaret for snitfladerne mellem projektets indsatsområder
ligger i det udviklingsorienterede team hverken hos projektlederen eller hos den enkelte projektdeltagere,
men er et fælles anliggende i projektgruppen. Koordinering og tilpasning af snitfladerne bliver her
brugt som omdrejningspunkt for udvikling og læring, idet samarbejdets tidsprioritering gør det muligt
at eksperimentere og udforske aktuelle problemstillinger. Denne tilgang til samarbejdet gør, at der i det
udviklingsorienterede team skabes rum for refleksion på et metaplan, hvilket er forudsætningen for læring og
udvikling på et dybere fagligt og personligt plan. Indstillingen til samarbejdet er præget af professionalisme
og gensidig respekt. Teamet har erkendt nødvendigheden af en fyldestgørende samarbejdskontrakt, som
sikrer et fremadrettet samarbejde. Samarbejdskontrakten beskriver gruppens mål og forventninger og
tydeliggør aftalte strukturer, arbejdsgange og beslutningsprocesser for samarbejdet. Teamets arbejdsklima
er præget af åbenhed og tillid, hvilket gør, at medlemmerne tør se konflikterne som udviklingspotentialer.
Det udviklingsorienterede team har indarbejdet forskellige konflikthåndteringsværktøjer, som dels sikrer, at
konflikterne ikke eskalerer yderligere, men også gør det muligt at udforske uenigheder og dermed lære af
dem. Gennem teamets professionelle og åbne håndtering af konflikter har det fået frigjort dele af den energi,
som ellers ville have været bundet i konfliktfeltet. Det udviklingsorienterede team har således formået at
udnytte en større del af samarbejdets samlede energifelt til et effektivt og fremadrettet samarbejde.

Vigtige elementer i udviklingen af et samarbejde på højt niveau
Det er klart, at det er ikke noget mål i sig selv at bringe samarbejdet op på et af de høje samarbejdsniveauer.
Det er karakteren af et givent projekt, der bør være afgørende for hvilket samarbejdsniveau, der tilstræbes.
Det er ikke alle opgaver og projekter, der er egnede til at etablere et udviklingsorienteret samarbejde,
men det er min klare overbevisning, at vi mennesker har behov for at indgå i denne type samarbejde i nogle
sammenhænge. Hvis ikke vi indgår i sådanne samarbejdsrelationer, føler vi, at arbejdet dræner os for energi
uden at bidrage med noget, og dette vil på sigt medføre afstandtagen til arbejdet.
Det er ikke unormalt, at projektledere på store projekter, hvor et samarbejde på niveau med Det
samarbejdende team er altafgørende, tror, at samarbejdet etablerer sig selv, og derfor kun har fokus på
leverancen. Dette kan sammenlignes med russisk roulette, hvor seksløberen er fyldt op med 3-4 patroner.
Projektgrupper, hvor samarbejdet skal være et forum for læring, og hvor konfliktfeltet anvendes til skabelse
af synergi, etablerer ikke sig selv. Et sådant samarbejde kræver en målrettet indsats, og det er projektlederens
ansvar, at der er fokus på dette, og at der skabes en fornuftig sammenhæng mellem projektets karakter,
deltagernes forventninger og projektgruppens anvendte energi på gruppens samarbejde.
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Sammenhæng mellem energi og samarbejdsniveau
Undersøgelsen af projektgruppers samarbejde viser, at der er direkte sammenhæng mellem energi anvendt
på projektgruppens samarbejde i opstartsfasen og gruppens opnåede samarbejdsniveau. Det er således
vigtigt, at projektlederen til opstartsseminariet har afsat tid til at beskæftige sig med projektgruppens
samarbejde. I mange arbejdskulturer er dette næsten umuligt, idet der mangler forståelse for de psykologiske
faktorer, der influerer på samarbejdet i grupper. Dette gør kun vigtigheden af arbejdet med gruppen større,
og projektlederen er nødt til at træde i karakter og prioritere gruppen.
På opstartsseminariet skal projektgruppen arbejde med deres samarbejde og i fællesskab aftale rammerne.
Dette gøres ved at udarbejde en samarbejdskontrakt. Samarbejdskontrakten kan være nedfældet, men det
er ikke et must, og det er meget individuelt, hvordan grupper ønsker at indgå aftaler. Det, der er vigtigt, er, at
gruppen i fællesskab får forholdt sig til og fastsat gruppens normer. Vigtige emner i samarbejdskontrakten er:
+ Forventningsafstemning
+ Lærings-/refleksionsstruktur
+ Fælles målsætning for gruppens samarbejde
+ Faste strukturer vedrørende mødeledelse, beslutningsprocesser, osv.
+ Aftaler omkring konflikthåndtering

Evnen til konflikthåndtering sikrer udvikling
Specielt aftaler om, hvordan projektgruppen håndterer konflikter, har vist sig at være meget essentielle for
udviklingen af de to øverste samarbejdsniveauer. Dette skyldes, at en gruppes potentielle energifelt består af
to energifelter – et harmonifelt og et konfliktfelt.

Harmonifeltet

Konfliktfeltet

Provokationsgrænsen
Figur 4. Projektgruppens energifelt

7

Konflikthåndtering i projektgruppen

Harmonifeltet er kendetegnet ved balance. En gruppes medlemmer får energi fra dette felt, når samarbejdet
er præget af enighed og fordragelighed. Konfliktfeltet derimod er kendetegnet ved kaos. Medlemmerne får
energi herfra, når samarbejdet er påvirket af uenighed, forskellighed og konflikter. Normalt har vi det bedst,
når vi bevæger os i harmonifeltet, og alle mennesker har en provokationsgrænse for, hvornår konfliktfeltet
føles ubehageligt. Nogle mennesker oplever ubehag ved den mindste uenighed, hvor andre er bedre til at
navigere i konfliktfeltet. Forskellen på, om projektgruppen bevæger sig på den ene eller den anden side af
provokationsgrænsen, kan ses på deres tilgang til konflikterne:
Er gruppen på den konstruktive side af provokationsgrænsen, oplever de, at konflikterne:
+ Er med til at fremhæve problemer og behov for løsninger
+ Sætter fokus på og bidrager til nødvendige forandringer
+ Styrker motivation og sammenhold
+ Stimulerer kreativitet
+ Har læringspotentiale.
Er gruppen på den negative side af provokationsgrænsen, betyder konflikterne:
+ Fjendtlig indstilling til hinanden, manglende motivation og manglende vilje til samarbejde
+ Tilbageholdelse af information og ressourcer
+ Forsinkelse og fordyrelse
+ Nøglemedarbejdere holder op ved langvarige uløste konflikter.
Målet for projektlederen er at rykke projektgruppens fælles provokationsgrænse, og således skabe et legalt
rum for den uenighed, der kan føre til læring og samtidig frigøre en del af energien fra konfliktfeltet. Dette
kræver, at projektgruppen lærer at samarbejde i krydsfeltet mellem det faglige og det personlige, hvilket
stiller store krav til åbenhed og gensidig tillid i projektgruppen. Denne åbenhed og gensidige tillid opbygges
og sikres kun gennem et grundigt arbejde med fastlæggelse og overholdelse af gruppens konfliktnormer.
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3.

Projektgruppens konfliktnormer

Den tidligere omtalte undersøgelse viser med al tydelighed, at det ikke så meget er den valgte metode til
fastlæggelse af projektgruppens konfliktnormer, der er afgørende, men blot det, at gruppen får lejlighed
til at tale om forskellige tilgange til konflikter. Konklusionen er, at samtalen om eventuelle kommende
konflikter er med til at legalisere disse, og således gør det nemmere for gruppen at bringe dem åbent op
og håndtere dem, når de bliver en realitet. Et konkret værktøj Metoden, som i det følgende præsenteres, er
en nem og tilgængelig måde at starte og kvalificere samtalen om konflikter i projektgruppen på. Metoden
tager udgangspunkt i 11 udsagn beskrivende forskellige tilgange til konflikter. Disse udsagn vurderes af
den enkelte deltager ved hjælp af et vurderingsskema, hvor deltageren skal score udsagnet på en skala
mellem 1-6. 1 for “Helt uenig” og 6 for “Helt enig”. Når deltagerne har vurderet de 11 udsagn, prioriterer
hver enkelt deltager udsagnene og udvælger 3 udsagn, som vedkommende finder vigtigst. Deltagerne
præsenterer herefter deres valgte udsagn og begrunder, hvorfor netop disse er vigtige for vedkommende.
Når alle projektgruppedeltagerne har præsenteret og begrundet deres valg af udsagn, bruges disse
som udgangspunkt for en debat om projektgruppens ønskede konfliktnormer. Målet for debatten er en
fastlæggelse af gruppens normer, og når gruppen får skabt konsensus om et konfliktnormsæt, formuleres og
nedfældes dette i fællesskab. Skemaet med de 11 udsagn kan findes under afsnit 7 i slutningen af artiklen. Det
er vigtig for anvendeligheden af konfliktnormerne, at den nødvendige tid bliver afsat til debatten, således at
projektgruppen får mulighed for at bevæge sig ordentligt ind i emnet og reelt opnår konsensus. Hvis dette
ikke er tilfældet, bliver konfliktnormerne blot endnu et dokument, der ryger i skuffen hos projektlederen,
hvilket stort set vil ødelægge muligheden for et samarbejde på et af de højere niveauer.
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4.

Projektlederens forståelse for konflikters natur

Konfliktnormerne danner grundlaget for en konstruktiv konfliktkultur, men projektlederen spiller
en essentiel rolle i udviklingen af en sådan kultur. Projektlederen skal med sikker hånd kunne agere i
konfliktfeltet og have den nødvendige viden og føling med projektgruppens konflikter. Kun gennem
projektlederens overbevisende håndtering af gruppens konflikter, skabes med tiden den tryghed og
åbenhed, der er afgørende for en konstruktiv konfliktkultur. Derfor er målet med den efterfølgende del
af denne artikel at introducere læseren for forskellige konflikttyper, skabe en forståelse for konflikters
natur og præsentere to basale konflikthåndteringsværktøjer.
Forskellige typer af konflikter I valget af konflikthåndteringsværktøjer er det vigtigt at kunne skelne
mellem forskellige typer af konflikter, da disse også håndteres forskelligt. Konflikter inddeles ofte i fire
forskellige typer:
+ Instrumentelle konflikter
+ Interessekonflikter
+ Værdikonflikter
+ Personlige konflikter

Instrumentelle konflikter
Instrumentelle konflikter er for det meste ganske harmløse uenigheder vedrørende mål, midler og
metoder i projektet. Kendetegnende for denne type konflikter er, at de normalt løses, inden konflikten
når at udvikle sig og drukner i følelser og personificeringer. Deltagerne har her en tydeliggjort
uoverensstemmelse, som de er enige om, at de må finde en løsning på, så de/projektet kan komme videre. I
projekter kunne denne type konflikt eksempelvis handle om, hvilken aktivitet der er hensigtsmæssig for at
nå frem til en given milepæl. Instrumentelle konflikter håndteres ved konkret problemløsning. Målet er at
blive enige og komme videre.

Interessekonflikter
Interessekonflikter omhandler ressourcer, værdsættelse og prestige. Der konkurreres her om tid, penge
og plads – både fysisk og psykisk. Denne type konflikter er ofte noget tungere, idet de nemt og hurtigt
kan udvikle sig og blive voldsomt påvirkede af negative følelser overfor den anden konfliktpart. I en
projektkultur vil interessekonflikter typisk kunne opstå mellem to projekter, der kæmper om de samme
ressourcer eller ønsker at opnå samme status og anerkendelse i organisationen. Men interessekonflikter
kan selvfølgelig også fylde internt i et projekt, hvor deltagerne eksempelvis kæmper om ressourcer til de
enkelte indsatsområder. Interessekonflikterne håndteres ved, at der gennemføres en forhandling, og målet
er en konkret og præcis aftale.
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Værdikonflikter
Værdikonflikter handler om personlige og kulturelle værdier. Disse konflikter bunder i forskellige
opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert. Det kan være forskellige opfattelser af hvilke arbejdsnormer,
der forventes, hvordan vi kommunikerer til hinanden, og hvordan vi bør fremstå og agere i en given
situation. I et projekt vil en typisk værdikonflikt omhandle deltagernes forventninger til arbejdsformen
i projektet eller forskellige arbejdslivsnormer – hvor meget fylder arbejdet i mit liv? I håndteringen af
værdikonflikter er det vigtigt at komme i dybden med konfliktparternes behov og interesser i forhold til
den aktuelle problemstilling og således skabe grundlaget for en gensidig forståelse.

Personlige konflikter
Personlige konflikter har i høj grad med vores grundlæggende følelser og fortolkningsrammer at gøre.
De kan f.eks. handle om selvværd/mindreværd, tillidsbrud, identitet og afvisning og være styret af vores
fortolkninger af modpartens handlen. I projektgruppen kunne en personlig konflikt omhandle manglende
gensidig respekt to projektdeltagere imellem. Konflikten kunne her have sit udgangspunkt i den enes
problemer med manglende selvværd og være eskaleret gennem dennes fortolkninger af den andens
fremtoning på gruppens møder. Personlige konflikter håndteres med åbenhed og også her er det vigtigt
at komme i dybden med parternes behov og interesser. Målet er, gennem dialog, at skabe en gensidig
forståelse for parternes forskellige konfliktbilleder. De følelser, der ligger til grund for de personlige
konflikter er ofte ubevidste for konfliktparterne, hvilket gør denne type konflikter svære at håndtere, og
det kan være nødvendigt, at parterne får hjælp til løse konflikten. Personlige konflikter er absolut den
type konflikter, der kan dræne mest energi fra konfliktparterne og deres omgivelser og kan således totalt
ødelægge muligheden for et konstruktivt samarbejde i en projektgruppe. Samtidig er det vigtigt at være
opmærksom på, at de tre første konflikttyper alle kan udvikle sig til personlige konflikter, hvis der ikke bliver
taget hånd om dem i tide.

Kunsten at håndtere konflikter
I teorien er det muligt at skelne mellem de ovenstående fire konflikttyper, men i virkelighedens verden
er der desværre ingen klare afgrænsninger mellem de forskellige typer af konflikter. Oftest, når
konflikter skal håndteres, er det en god sammenblanding af flere forskellige konflikttyper, og kunsten i
al konflikthåndtering er at finde kernen i konflikten. Hvilken grundlæggende følelse/problemstilling har
startet konflikten? Det er i denne kerne, at løsningen skal findes.
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Konflikttrappen
Da konflikter er produktet af menneskers følelser og fortolkningsrammer, og konflikten samtidig er påvirket
af den specifikke kontekst, som den er opstået i, er der ikke to konflikter, der er ens. Alligevel tegner der sig
et billede af nogle generelle optrappende træk, der går igen i langt de fleste konflikter. Den følgende figur,
der beskriver konflikters eskalering, stammer fra konflikten i Nordirland, men kan uden problemer anvendes
til forståelse af konflikter generelt.

Polarisering
Åben
fjendtlighed
Fjendebilleder
Samtale
opgives
Problemet
vokser
Personificering
Uoverensstemmelser

Figur 5. Konflikttrappen (kilde: Center for konfliktløsning)

Konflikters eskalering
Langt de fleste konflikter starter ganske uskyldigt med en eller anden overensstemmelse mellem to parter.
Oftest løser vi uden problemer denne uoverensstemmelse og bevæger os videre, men hvis der ikke bliver
taget hånd om overensstemmelsen, risikerer vi, at den udvikler sig til en egentlig konflikt. Når dette sker,
bliver konflikten personificeret. Pludselig drukner uoverensstemmelsen i negative følelser, parterne
begynder at angribe og bebrejde hinanden, og de begynder at betvivle den andens motiver. Det er på dette
trin, at parterne starter deres overarbejde i fortolkningerne af den andens handlinger, og konflikten bliver
fyldt med misforståelser og forvrængninger. Konflikten er nu den andens skyld. Herefter vokser konflikten i
takt med, at problemfeltet udvides. Parterne ser nu hinanden som den primære grund til konflikten, og alle
den andens tidligere ugerninger bliver igen taget op og bragt ind i konflikten.
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De døves dialog
Næste trin er, at al løsningsrettet kommunikation opgives. “De døves dialog” er nu dominerende, og
parterne hører ikke, hvad den anden siger, men sætter derimod konstant den andens udsagn ind i sin egen
fastlåste forståelsesramme. Kommunikationsproblemerne udvider således konflikten, og følelserne
kommer til at fylde mere og mere, og det bliver vigtigt for konfliktparterne at skaffe sig forbundsfæller.
Når chancen byder sig i kantinen eller på gangene, snakkes der om den anden. Efterhånden opbygges et
stærkt fjendebillede. Modparten er forkastelig, og det handler om det gode og det onde, om at få ret. Det
oprindelige problem er druknet, og fokus er på modpartens seneste “forbrydelse”.
Konflikten virker som en magnet, og parterne arbejder på højtryk for at få allierede. Parterne ser ikke
længere hinanden som mennesker med følelser og et eventuelt ønske om en fredelig løsning og kan derfor
ikke forestille sig, at den anden lider under konflikten. Konflikten har udviklet sig til åben fjendtlighed,
og parterne forsøger at skade hinanden gennem sine handlinger – fysisk eller psykisk. Herefter er næste
og eneste mulige eskalering, at parterne opgiver deres sameksistens. I arbejdssammenhænge vil dette
trin betyde opsigelser, fyringer eller forflyttelser. Modellen er ikke en naturlov, men skal ses som et
grundmønster, der kan genfindes på stort set alle niveauer af menneskelig interaktion. Det vigtige i arbejdet
med modellen er, at den tegner et billede af konflikters natur og kan bruges som forståelsesramme, når vi
agerer i et konfliktfelt. Konflikternes natur og den vestlige verdens argumentationstilgang til konflikter gør,
at eskaleringen hurtigt bliver det naturlige udviklingsforløb for vores konflikter. Skal dette brydes, kræves
der et paradigmeskift i vores tilgang til konflikter.

Tre forskellige tilgange og reaktioner på konflikter
Som mennesker har vi to medfødte måder at svare en konflikt på. Vi kan flygte fra konflikten ved at undvige,
trække os, glatte ud, fortrænge den eller bruge sarkasme og således undgå at vise os tydeligt. Eller vi kan
svare aggressivt på konflikten ved at give igen, angribe og anvende fysisk eller psykisk vold. Begge måder
ligger dybt i vores natur og stammer fra en tid, hvor vi gik rundt med køller. Havde modparten, om det var
et menneske eller et dyr, noget, der kunne gøre mere ondt end vores kølle, var det en god idé at undvige
konflikten ved at stikke af – hvis ikke, kunne vi gå til angreb. Begge svar er delvist styret af adrenalin. Men der
findes også en tredje tilgang til konflikter. Vi kan vælge at møde konflikten åbent og undersøgende og se
den som en mulighed for udvikling og læring. Dette kræver, at vi lærer at kontrollere de adrenalinstyrede
reaktioner og tør gå i dialog med den anden konfliktpart.
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To forskellige konfliktsprog
Hvis vi skal møde konflikten åbent, er kommunikationen altafgørende, og i konflikter skelnes mellem sprog,
der optrapper, og sprog, der afspænder.

Optrappende sprog

Afspændende sprog

du-sprog

jeg-sprog

afbryder

lytter til ende

ligeglad

interesseret

Optrappende sprog

Afspændende sprog

bebredjer

udtrykker sit ønske

abstrakt

konkret

fokusere på fortiden

fokuserer på nutid/fremtid

går efter personen

går efter problemet

ledende spørgsmål

åbne spørgsmål

Figur 6. To forskellige konfliktsprog (kilde: Center for konfliktløsning)

Det optrappende sprog
Det optrappende sprog er typisk for den vestlige verden og vores argumentationstilgang til konflikter.
Vi ønsker med det optrappende sprog at overbevise modparten om vores ret, og vi har fokus på vores
egne synspunkter og argumenter. Ved anvendelse af du-sprog bevæger parterne sig ofte på den andens
banehalvdel, hvilket er useriøst, idet vi kun kan gætte på, hvad den anden føler og tænker og ofte gætter
forkert. Resultatet bliver, at den angrebne lukker, og at vi således ødelægger muligheden for en åben
tilgang til konflikten.

Det optrappende sprog bygger på en lineær forståelse
Det optrappende sprog bygger desuden på en lineær forståelse, hvor vi udelukkende undersøger årsagvirkning sammenhænge, hvilket betyder, at vi ræsonnerer ud fra en tidsmæssig rækkefølge. Altså: Den
begivenhed, vi ser som den første, er årsag til den, der følger efter. Derfor er der i det optrappende sprog
fokus på at diskutere fortidens synder. Med den lineære forståelsesform slutter vi ofte fra vores oplevelse
af “årsag” til “skyld”. Problemet er imidlertid, at tingene ses fra forskellige udgangspositioner.
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Cirkulær forståelse afspænder konflikten/Det afspændende sprog
Det afspændende sprog tager derimod udgangspunkt i en cirkulær forståelse. I denne forståelsesform
samles flere begivenheder og handlingsforløb for at skabe en dybere indsigt i problemstillingerne. Feltet
udvides ved at se på, hvordan konfliktens parter reagerer på hinandens handlinger. Der er fokus på at
udforske sammenhænge og se på mønstre af tanker, relationer og handlinger. Det er ikke vigtigt at se på,
hvad der var hensigten med en given handling, men at se på resultatet, og hvordan handlingen opfattes.
Når man fokuserer på sammenhænge (frem for placering af skyld), bliver alle sagens parter ansvarlige for
situationen og for at finde muligheder, der kan forandre et uhensigtsmæssigt mønster.

Cirkulær forståelse afspænder konflikten
Det afspændende sprog bygger desuden på jeg-sprog, hvilket betyder, at parterne bliver på egen
banehalvdel og herfra udtrykker sine oplevelser, følelser og behov.

Dialog som konflikthåndteringsværktøj
Dialog er måden at kommunikere på i konflikter. Dialog betyder “gennem ordet”, og målet for dialogen er at
nå til en overensstemmelse/fælles forståelse af en given problemstilling gennem samtale. I dialogen ligger
der en accept af begreberne mangfoldighed og forskellighed, og med udgangspunkt i disse undersøges/
udforskes problemstillingerne i fællesskab. Det er kun muligt at gå i dialog, hvis man er parat til at lære og er
villig til at blive ændret af situationen.
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5.

Projektlederen som konfliktløser

Hvordan, projektlederen agerer i forhold til konflikter, er selvfølgelig afhængig af, om denne er part i konflikten.
Det er således nødvendigt både at beskrive, hvorledes projektlederen kan gå forrest og vise vejen til dialog, når
vedkommende selv er part i konflikten, men også hvordan projektlederen træder i karakter som konfliktmægler
i forhold til konflikter mellem projektdeltagere. Som i al anden konflikthåndtering er det vigtigt, at både den
konfliktløsende samtale og konfliktmæglingen bliver afholdt så hurtigt som muligt, efter at projektlederen bliver
opmærksom på konfliktens eksistens. Dette sikrer dels, at den aktuelle konflikt ikke eskalerer yderligere, men
derudover handler det også for projektlederen om at signalere, at konflikter i projektgruppen håndteres og
anvendes konstruktivt.

Projektlederen rykker provokationsgrænsen
Gennem tydelig projektledelse i konfliktsituationerne er det muligt for projektlederen at rykke
provokationsgrænsen for, hvornår projektgruppen oplever uenigheder og forskellige opfattelser som
udviklingsmuligheder, og hvornår de opleves som hæmmende konflikter.

Den konfliktløsende samtale
Det er vigtigt, hvis der skal opbygges en konstruktiv konfliktkultur, at projektlederen går forrest og på eksemplarisk
vis løser egne konflikter.
Til dette formål er det fornuftigt at gennemføre den konfliktløsende samtale – en meget struktureret samtale, der
understøtter dialogen. Den konfliktløsende samtale er inddelt i følgende faser:

1.	Etablering af kontakt og aftale vedrørende konfliktløsningsforsøg
Første skridt på vejen mod en løsning er, at parterne bliver enige om, at de er uenige. Dette kræver et formøde,
hvor konfliktparterne erkender konflikten og accepterer et fælles forsøg på løse den. På dette møde aftales
fremgangsmåde/metode, tid, sted og regler, og begge parter forholder sig til, om en mægler er nødvendig.

2.	Konflikten undersøges og udforskes
Begge parter får her mulighed for at beskrive konflikten fra deres synsvinkel. Parterne tager udgangspunkt i
egne oplevelser og beskriver ligeledes de følelser, der er forbundet med konflikten. Det er vigtigt, at begge
parter respekterer den andens ret til at fremlægge sin historie og ikke afbryder hinanden. Den lyttende part
har ansvaret for at spørge uddybende med åbne spørgsmål.
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3.	Konfliktens problemstillinger opsummeres
Når parterne er færdige med at fortælle deres historier, formulerer de i fællesskab hovedlinjerne i
konflikten.

4.	Undersøgelse af behov og interesser
Parternes grundlæggende behov og interesser i forbindelse med konflikten afklares.

5.	Løsningsmuligheder undersøges og besluttes
Med udgangspunkt i parternes grundlæggende behov og interesser undersøges mulige løsninger.
Parterne indgår helt konkrete aftaler vedrørende fremtidig adfærd i relation til konflikten.

6.	Opfølgningsmøde aftales. Dato fastsættes.
Den store udfordring i forbindelse med konfliktløsningssamtalen er at give den anden part mulighed for
og ro til at fortælle sin historie. Der kan være passager på vejen mod en åbning af konflikten, hvor det
er nødvendigt at udholde svære følelser som vrede, fortvivlelse og forvirring, og hvis parterne i disse
passager forlader dialogen, ødelægges læreprocessen.

Projektlederen som konfliktmægler
Ved personlige konflikter mellem projektgruppens deltagere er det vigtigt, at projektlederen kan påtage sig
ansvaret som konfliktmægler. Som mægler fungerer projektlederen som upartisk tredjepart og har rollen som
katalysator i konfliktparternes proces frem mod en fælles løsning på deres konfliktsituation. Det er vigtigt,
at projektlederen er bevidst om sin rolle og ikke træffer nogen beslutninger. Derfor er det også vigtigt, at
projektlederen forholder sig til den givne konflikt og vurderer, om den har en karakter, der gør det umuligt for
projektlederen at være upartisk. Er det ikke muligt for projektlederen selv at optræde som konfliktmægler,
er det dennes ansvar at skaffe en ekstern mægler. Projektdeltagerne oplever således, at projektlederen er i
stand til at agere i konfliktfeltet, hvilket skaber den nødvendige åbenhed og tillid i gruppen.

Konfliktmæglingssamtalen er i sine faser identisk med konfliktløsningssamtalen.
Konfliktmæglingssituationen er sårbar, og det er altafgørende, at mægleren får skabt en tryghed hos
konfliktparterne og en tillid til, at de er beskyttede mod angreb, mens de åbner sig. Denne tillid er
grundlæggende, hvis samtalen skal åbne konflikten, og der skal ikke mange afbrydelser og krænkelser
til, før nogle vil opgive dialogen. I konfliktåbningsprocessen er det vigtigt, at mægleren forstår, at
der er forskellige niveauer i parternes forhold til konflikten. Oftest bevæger konfliktparter sig på et
standpunktsniveau, og det er her boksekampen finder sted, fordi tilgangen til konflikten er lineær. Under
dette niveau er parternes følelser f.eks. vrede eller angst, og i forhold til følelserne er det vigtigt, at de
bliver formuleret af parterne i løbet af samtalen, idet disse ikke nødvendigvis er den vrede eller had, som
den anden part kan opleve.
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Som det dybeste niveau ligger konfliktparternes behov og interesser i konflikten. Disse behov og interesser
kommer sjældent frem i den lineære tilgang, og derfor er det vigtigt, at der bliver lagt vægt på den
cirkulære forståelse i parternes fremlægning og åbning af konflikten:

Konflikters niveauer:

Linæer forståelse

Standpunkter

Følelser

Cirkulær forståelse

Interesser og Behov

Det er på dette niveau,
løsningen kan findes.

Figur 7. Konflikters niveauer og interventionmuligheder

Når konfliktparterne fremlægger deres historier, er det mæglernes fornemmeste mål, at få parterne til at
åbne for sine grundlæggende behov og interesser, da det er på dette niveau, at løsningen oftest findes.
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7.

Afslutning

Det er mit håb, at denne artikel har givet projektlederen en forståelse for vigtigheden af et bevidst arbejde
med projektgruppens konflikter. Der er, efter min mening, al for mange projektledere, der af forskellige årsager
ikke beskæftiger sig med gruppens konfliktnormer i opstartsfasen, hvilket hindrer mange projektgrupper i at
udnytte samarbejdets muligheder. Dette er et problem både på individniveau og også på organisationsniveau.
På individniveau har vi som mennesker behov for at deltage i samarbejdsrelationer, der bidrager til læring
og udvikling på både et fagligt og et personligt plan. Dette vanskeliggøres betydeligt, hvis vi ikke får skabt
muligheden for at arbejde i krydsfeltet mellem det faglige og personlige med vores nære samarbejdsrelationer.
På organisationsniveau er det stort set selvmord for projektorganisationen, hvis projektgrupperne ikke formår at
håndtere konflikter. En projektorganisation er nemlig afhængig af, at projektdeltagerne har gode oplevelser med
deltagelse i projekterne hvis ikke breder den dårlige historie om projekterne sig i organisationen og ødelægger
projekternes status. Projektlederes manglende håndtering af projektgruppens konflikter kan således starte en
negativ spiral og ødelægge projekternes succesmuligheder.
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7.

Udsagn til fastlæggelse af projektgruppens konfliktnormer

Efterfølgende er vist de 11 udsagn, der kan anvendes som udgangspunkt for en debat i projektgruppen
om gruppens konfliktnormer.

1.

D
 et er vigtigt, at gruppen har aftalt klare rammer for

Helt uenig

Helt enig

håndtering af konflikter i projektet.
1

2.

N
 år vi i gruppen har forskellige opfattelser af en given

2

3

4

Helt uenig

5

6

Helt enig

problemstilling, træffes hurtigst muligt en beslutning,
så vi kan komme videre med arbejdet.

3.

E
 nhver i gruppen bør hele tiden føle sig helt fri til at

1

2

3

4

Helt uenig

5

6

Helt enig

tage arbejdsmetoden i gruppen her og nu op til debat,
selvom det kan sætte en ubehagelig personlig debat i
gang.

4.

V
 i forventer i gruppen, at alle deltagere er

1

2

3

4

Helt uenig

5

6

Helt enig

professionelle nok til at holde det faglige og det
personlige adskilt.

5.

U
 enighed og forskellighed er vejen til læring og

1

2

3

4

Helt uenig

5

6

Helt enig

udvikling. Det er således en styrke, hvis gruppens
sammensætning betyder, at projektdeltagerne er

1

2

3

4

5

6

meget forskellige, både personligt og fagligt.

6.

V
 ores gruppe kan blive bedre til at samarbejde ved

Helt uenig

Helt enig

løbende at diskutere den enkeltes måde at være
på i gruppen. For eksempel bør vi åbent og direkte
fortælle hinanden, hvad vi synes om hinandens indsats
og væremåde.
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1

2

3

4

5

6

7.

Hvis en deltager i en diskussion eller en afgørelse ikke

Helt uenig

Helt enig

siger noget, skal dette tages som udtryk for, at vedkomne
er enig med resten af gruppen.

8.

Den bedste måde at sikre en retfærdig og givende

1

2

3

4

Helt uenig

5

6

Helt enig

gruppeproces består i at følge en bestemt procedure.
For eksempel, at vi udtaler os efter tur og ikke afbryder

1

2

3

4

5

6

hinandens indlæg.

9.

Projektdeltagerne bør selv bringe en given konflikt

Helt uenig

Helt enig

frem i det åbne, ved at konfrontere den anden part med
uoverensstemmelsen.

10.

Hvis en deltager oplever at have samarbejdsproblemer

1

2

3

4

Helt uenig

5

6

Helt enig

med en anden deltager, er det vigtigt, at vedkommende
hurtigst muligt drøfter dette med projektlederen.

11. N
 år der opstår konflikter i gruppen, er det bedst,

1

2

3

4

Helt uenig

5

6

Helt enig

hvis en upartisk tredjepart hurtigst muligt træder
til som konfliktmægler.
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1

2

3

4

5

6
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