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Konflikthantering 
Konflikter kan ha många olika orsaker. Oavsett anledning tar en olöst konflikt mycket kraft och energi 

från inte bara berörda, utan även från chefen och ibland hela organisationen. Omgivningen anpassar 

sig för att hitta olika sätt att komma runt konflikten istället för att ta tag i frågan. När fokus börjar 

hamna mer på de relationer som inte fungerar istället för på sakfrågor och verksamheten, behövs det 

göras något.  

Det kan handla om ett par inblandade medarbetare som behöver stöd med att möta varandra och ta itu 

med sina mellanhavanden. Ibland har det gått så långt att betydligt fler är inblandade innan konflikten 

tas itu med. En konflikt kan liknas vid en nedåtgående spiral, som borrar sig allt längre ned ju längre 

tiden går. När den kommit så långt att någon känner sig kränkt eller hotad, har den gått bortom själva 

sakfrågorna. Då går den inte över av sig självt. Konflikten kan inte längre lösas på en saklig nivå 

eftersom det i det skedet alltid väcker starka känslor. Det ligger i konfliktens själva natur. I de lägena 

behöver konflikten hanteras och bearbetas. 

På ett djupare plan handlar det om psykologiska processer som vi själva inte har kontroll över i 

ögonblicket. Vad som skapar och drar igång vet vi ofta inte. Nästa alltid finns en ömsesidighet och 

samskapande. Det handlar dock vanligen om kommunikation som i något avseende inte fungerar 

mellan människor.  

Som regel har alla det jobbigt i konflikten och vill helst att den inte ska finnas. Den som känner sig 

ifrågasatt vill dock helst få rättvisa, att den andre ska få sitt straff eller be om ursäkt. Problemet är ofta 

att alla tycker det. Alla har rätt! Alla har rätt till sin upplevelse av situationen. Istället för rätt och fel 

gäller det att skapa ett möte där var och en kan se sin egen del i konflikten och ta eget ansvar för detta. 
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Vad vi gör 
Vår utgångspunkt är alltid att stärka chefens ledarskap, att stödja chefen i konfliktsituationen så att 

ledarskap stärks och kan skapa trygghet för medarbetarna. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för 

dialog, att deltagarna får möjlighet att uttrycka sina upplevelser och att få motparter att lyssna och 

skapa förutsättningar för kontakt mellan parterna. När vi bidrar till kontakt finns förutsättningar för 

ömsesidig förståelse i någon mening, få var och en att ta ansvar för sin egen del och att skapa 

ömsesidiga åtaganden för hur man ska ha det med varandra i framtiden. 

Ett konfliktuppdrag börjar med att samtal med de som är berörda och när det är nödvändigt hela 

arbetsgruppen. Avsikten är dels att var och en ska få möjlighet att uttrycka sin upplevelse, bygga tillit 

och förtroende inför en kommande insats och att också kartlägga relationer mellan medarbetarna. 

Konsulten bidrar också i samtalet till att de berörda kan se sin del eller hur man kan bidra till 

utvecklingen eller bryta invanda mönster.  

Vi utreder inte och lämnar inga rapporter. Däremot återkopplar vi teman och mönster med 

rekommendation om konkreta åtgärder till chefen och HR i de fall de finns med som beställare och 

internt chefsstöd. Oftast träffas alla inblandade som får en gemensam avrapportering efter att vi först 

gått igenom med vederbörande chef. Avrapporteringen kan bestå av teman eller specifika 

frågeställningar. Innan konsulten arbetar med gruppen är det ibland nödvändigt att genomföra 

ytterligare stödsamtal med berörda för att avlasta och bearbeta.   

Gruppinsatsen börjar ofta med en genomgång på hur vi avser att jobba. Vi diskuterar hur deltagarna 

ska förhålla sig till varandra i vardagsarbetet. Diskussionen får utmynna i ett åtagande om regler som 

sedermera kan bli vägledande för hur de ska vara mot varandra i gruppen.   

På det följer ibland trepartssamtal för att de involverade skall kunna gå vidare och mötas i gruppen. 

Här arbetar vi konsulter som ett team med ett helhetsperspektiv på uppdraget. På gruppnivå kan vi 

sedan arbeta med ”det som är”. Hur förhåller sig deltagarna till vad vi sett som konsulter. Stämmer det 

eller inte stämmer med egen uppfattning. Och vad ska vi då göra åt det? Inget ska skjutas under 

mattan, utan det som finns i gruppen ska också synliggöras och tas upp på bordet.  

Med vår metodik får alla möjlighet att uttrycka sin mening och sin upplevelse. Sedan får gruppen 

jobba med vad de anser behöver göras. Ofta lastas mycket på chefen, som med vår hjälp får ta emot 

och reflektera och agera. Chefen lämnas aldrig ensam i detta, utan tvärtom stärks ledarskapet när 

chefen visar att denne klarar av att ta emot och kan hantera det som sägs. Vi rekommenderar 

dessutom alltid att chefen som har en sådan konflikt också skall ha ett eget samtalsstöd för att orka 

med och för att inte dras in i konfliktens starka spänningsfält med allt vad det innebär. Utan istället ha 

ett coachande förhållningssätt och samtidigt tydligt stå kvar och kommunicera verksamhetsuppdraget. 
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Därefter skapas tydlig struktur för regler och överenskommelser i gruppen om hur de aktuella frågorna 

ska hanteras i fortsättningen. Samtliga får göra åtaganden för hur var och en är beredd att bidra i 

fortsättningen. En sådan insats med stöd av våra konsulter kan sträcka sig över 2 dagar med en grupp. 

Därefter är det som regel viktigt med en uppföljningsinsats. Form och upplägg för detta kan variera 

från t ex någon timmas samtal och dialog på gruppnivå till ett antal uppföljningsdagar över en längre 

tid. 

Hela vår insats bygger på att deltagarna får en insikt i hur konflikten kan ha uppstått och vilka krafter 

som kan finnas i en grupprocess. Det handlar om att förstå en hel del både om sig själv och om andra 

för att sedan gå vidare med vidgade och fördjupade perspektiv och en överenskommelse om framtida 

samarbetet. Och med åtaganden om hur var och en skall bidra i det dagliga arbetet och i kontakten 

med sina kollegor. 

 

 


