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Denne veiledningen er skrevet av Torbjørn Buer og Roar Thun Wægger,  forelesere i 

emnet våren 2017. 

 

Eksamensoppgaven: 
Drøft hvordan konflikter eskalerer og hvilke faktorer som gjør at eskalerte konflikter er 

vanskelig å løse. 

 

Sentrale deler av pensum 
Oppgaven er knyttet til hovedlitteraturen i emnet; Konfliktanalyse av Sverre Blandhol. Sentralt er kap 

7 Konfliktutvikling og indre prosesser, kap 10 Eskalering og kap 11 Impasse og deeskalering.  

Vi vil trolig se flere studenter som skriver om Hvordan konflikter oppstår, Kap 6. Det bør gjøres kort. 

Det vil være naturlig å omtale noe når de skriver om utvikling av konflikt og hvilke faktorer som gjør 

det vanskelig å løse, som f.eks. sosial identifikasjonsteori. Se s. 174. Dette må ikke bli en stor del av 

oppgaven. 

 

Avgrensning  
Oppgaven bør avgrense mot  

- Strategier, kap 8 

o Strategier kan naturlig bli omtalt om studenten viser eksempler på valg av strategi som 

grunn for eskalering, men må ikke gis mye «egen» plass. 

- Taktikk, kap 9 

o Tilsvarende som strategi 

- Prosessmodellen i sin helhet 

o Dersom studenten skriver mye om modellen vil oppgaven bli for omfattende og for lite 

fokusert på kjernen i oppgaven som er opptrapping og nedtrapping av konflikter. 

 

Disponering av oppgaven: 

 

Del 1 Innledning  
 

Det vil være naturlig å starte med å definere noen sentrale begrep, som f.eks:  

1. Konflikter: Blandhol’s definisjon (se s. 35 – 42): 

1. «Prosessen som begynner  

2. når en part  

3. opplever  

4. at en annen påvirker negativt  

5. noe parten bryr seg om» 

2. Type konflikter; interesse-, menings-, identitets-, person- og normative konflikter (s. 62-69) 



3. Eskalering: 

Blandhol skriver: «eskalering skal forstås som opptrapping av kamptaktikker som ledd i et 

forsøk på å løse konflikten til egen fordel under kampstrategien og den gradvis 

intensivering av konflikten som følge av dette.» Se s. 268. 

i. Bruk av tøffere kamptaktikker 

ii. Konflikten som helhet blir mer intens og destruktiv 

Deretter kan det være pedagogisk å forklare prosessmodellen, men kort. Da kan de henvise til 

modellen og dens elementer/hendelsene senere i besvarelsen. 

 

Del 2 Drøft hvordan konflikter eskalerer 
 

En god besvarelse vil bruke definisjonen av konflikt til å forklare og beskrive eskaleringsprosessen. 

Det vil være naturlig at studentene bruker elementer fra definisjonen, som «prosess som skaper 

negativt opplevelse». 

En god besvarelse vil beskrive de to første hendelsene i konfliktprosessen: konfliktopplevelsen og de 

indre prosesser i menneskets psyke.  

Videre vil det være naturlig å beskrive konfliktopplevelsens to komponenter (s 41-42 og s 165-171);  

 Stimulus (opplevelse av uforenlighet med den/de andre) og  

 Trigger (en utløsende årsak, relativ deprivasjon, se kap 6, s. 168) 

Men, det er ikke dette eksamensoppgaven handler om. Det blir ingen eskalering uten at konflikten er 

initiert. Det kan kort konstateres, men denne delen av oppgaven må begrenses. Dersom det legges 

mye vekt på hvordan konflikter oppstår vil det kunne trekke ned. 

Det vi vil studenten skal drøfte er hvordan konflikter eskalerer. Dette er den sentrale delen av 

oppgaven. Sentralt står en beskrivelse av hvordan mennesker behandler informasjon på ulike måter:   

 to-prosessteori (dual process theory), system 1 og 2, se Kap 7 s 190 - 191 

 Teori om et varmt og kaldt system, se kap 7 s 191 - 192 

 «med eller uten fatning.» Se kap 7 s. 190, første avsnitt og s 191 siste avsnitt.  

«Med eller uten fatning» er begreper som ble presentert og brukt i forelesningsserien. Det 

studentene beskriver er amygdala (uten fatning) og Cortex styrt (med fatning) handlinger.  

Eskalering handler om mangel på selvregulering hos den ene eller begge parter. Studentene bør 

skrive om kognitive prosesser som system 1 og 2 (se kap 7 s 189 - 190).  

Med fatning er en bevisst oppmerksomhet omkring hvordan parten reagerer, parten har full eller 

tilnærmet full kontroll, hjernen tenker langsomt og kontrollert i et system 2. 

Uten fatning, er parten uten egenbevissthet og oppmerksomhet om sin tenkning, parten er full 

automatisert og uten egen oppmerksomhet/kontroll, hjernen tenker raskt og intuitivt i et system 1. 

Hvordan konflikter eskalerer og hvordan vi håndterer konflikter handler også om følelser og følelsers 

betydning. En god besvarelse vil drøfte hvordan negative og positive emosjoner har betydning for 

partenes adferd. Likeledes hvordan partene oppfatter årsakene til andres handlinger og adferd. 

Attribusjonsteori. Se nærmere kap 7 s 202-205. Stikkord her kan være: 



- Negative følelser – stress, sinne, frykt 

- Evnen til å ta den andres perspektiv svekkes 

- Raske tolkninger om motpartens motiver /intensjoner 

- Ansvarsfraskrivelse 

Når konflikter trappes opp innebærer det en del kjennetegn. Det er særlig 8 kjennetegn på 

forandringer som skjer: 

1. Fra milde til harde påvirkningstaktikker  

2. Fra liten til stor 

3. Fra spesifikk til generell 

4. Fra sak til person  

5. Fra relative til absolutte krav og posisjoner  

6. Fra få til mange  

7. Fra gjøre det bra, via vinne til å skade den andre 

8. Reduksjon av kognitiv kompleksitet og fleksibilitet 

En god besvarelse vil forklare/identifisere eskaleringsprosessen. Se kap 10 s 268-271. Studenten bør 

beskrive eskalering som en trinnvis prosess og studenten bør vise at de kjenner til Glasl’s 

eskaleringsmodell. Andre kan vise at de kjenner til Fisher og Keashly. Se Kap 10, s 271-278.  

Essensen er at de viser forståelse for nivåer og stadier. Det vil være et pluss om studenten vil bruke 

eksempler/case som beskrivelse av teorien. 

Videre vil en god besvarelse drøfte hvordan den fundamentale attribusjonsfeil og andre kognitive 

effekter er med på å redusere kognitiv kompleksitet og fleksibilitet, fastholde motparten i et negativ 

lys og seg selv som «skyldfri». 

 

Del 3 Hvilke faktorer som gjør at det er vanskelig å løse 
 

Det er viktig at studenten viser en forståelse for stadiet-teorien til Glasl. Se kap 10 s 274 – 278. Mest 

naturlig hører stadiet-teorien til i denne siste del av oppgavebesvarelsen, fordi «stadiet» handler om 

hvilket nivå konflikten befinner seg på. En utmerket besvarelse vil få frem hvilke 

konflikthåndteringsredskap som kan være best egnet på de ulike konfliktnivåene. Mao at desto 

høyere opp i konflikttrappen situasjonen befinner seg, jo vanskeligere er det å håndtere konflikten 

gjennom dialog mellom partene selv eller via tredjemann (forhandling og mekling). 

Et annet element er hvorvidt konflikten kjennetegnes av aggressor-forsvarer-modell eller av en 

konfliktspiral.  

I sistnevnte modell ser aktørene seg som bidragsyter til både eskalering og deeskalering av 

konflikten. Se kap 10 s 278-282. 

Den første modellen kjennes tegnes av en posisjon der partene presenterer seg selv som uskyldig og 

den andre som konfliktentreprenøren. Det er også relevant å ta med elementer fra sosial 

identifikasjonsteori. Se kap 6, s. 174 flg. Det mest relevante vil da være å beskrive hvordan inn- og ut-

gruppe-dynamikk opprettholder fronter mellom partene, som gjør det vanskelig å løse konflikten.  

Som et siste element er Strukturendringsmodellen til Pruitt og Kim sentral for oppgavens siste del. Se 

kap 10 s. 287. Strukturelle endringer kan skje både i partens psyke og i de gruppene partene tilhører. 



Psykologiske reaksjoner under eskaleringen fører til psykologiske endringer av mer varig natur. Det 

dannes negative holdninger og oppfatninger, og partene setter seg fiendtlige mål. Strukturelle 

endringer kalles også residualer, som er følelsesmessige spor (minnebank) som preger partens 

opplevelse/persepsjon av motparten.  

Dehumanisering, deindividuering (s 287) og selvoppfyllende profetier kan være eksempler på 

strukturendringer.  
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