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Hur ofta uppstår konflikter på ditt jobb?

• I princip varje dag (4%) 

• Någon gång i veckan (18%) 

• Någon gång i månaden (31%) 

• Någon gång om året (19%) 

• Mer sällan (2%) 

• Aldrig (6%) 

Konflikter är vanliga

Källa: Manpower Work Life, augusti 2015
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Hartmut Rosa, Acceleration, modernitet och identitet: Tre essäer.
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Hur kan en chef skapa konflikter 

i sin egen arbetsgrupp?



Vad är en konflikt?



En konflikt uppstår

(1) när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och

(2) upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål.

(3) När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration,

(4) som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot 
den andra parten.

Definition

Källa: Konflikthantering i arbetslivet, Thomas Jordan



ABC-modellen

Källa: Fredsforskaren Johan Galtung
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Underliggande behov
• Känna förtroende och bli respekterad

• Känna att det finns rättvisa

• Bli sedd och bekräftad 

• Frihet att bestämma över sin egen tillvaro

• Möjlighet till stimulans och utveckling

• Samhörighet

• Meningsfullhet

• Skydda andra från skada

• Trygghet

• Rimlig arbetsbörda

• Självrespekt



Eskaleringstrappan

0. Dialog

1. Hårdnande ståndpunkter

2. Polarisering och debatt

3. Handling istället för ord/överkörning

9. Tillsammans ner i avgrunden

5. Ansiktsförlust

6. Strategiska hot

7. Begränsande förintelseslag

8. Fragmentering

4. Stereotypa bilder

Källa: Friedrich Glasl, bearbetad av Thomas Jordan



Konflikter ska hanteras



Minst 3 goda skäl…



1 § Syfte – att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk 
för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 
förhållanden i arbetsmiljön.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)



• Organisatorisk arbetsmiljö – villkor och förutsättningar för arbetet som 
inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, 
handlingsutrymme, krav, resurser och ansvar

• Social arbetsmiljö – hur vi påverkas av de personer som finns runt 
omkring oss; socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och 
kollegor

Allmänna råd för att förebygga kränkande särbehandling: 
Exempel på förhållanden i verksamheten som är viktiga att vara uppmärksam på är konflikter, 
arbetsbelastning, arbetsfördelning, förutsättningar för samarbete och konsekvenser av 
förändringar.

Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö?

Källa: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö



• Nedsatt arbetsinsats med 30 procent

• Sjukskrivning

• Tio möten med två chefer, fackrepresentant och HR

• Fem möten med mellanchef

• Anlitande av konsult: 3 stormöten med hela arbetsgruppen (30 personer) 
á tre timmar per gång

• Chefen ägnar sig åt problemet i snitt 1 timme/vecka

• Arbetsgruppens kapacitet har reducerats med 30-50 procent

Kostnad över tre år: 2 187 000 kr!

Källa: Mobbningsboken 2002

Ett räkneexempel



• Nedsatt arbetskapacitet

• Lägre kvalitet i arbetet

• Minskat välbefinnande

• Minskad trivsel

• Sömnsvårigheter

• Kroppsliga symptom

• Ökad korttidsfrånvaro



Hur hantera konflikter



Redskap för konfliktsamtal

1. Ta emot budskapet

2. Lyssna efter behov och känslor

3. Visa empati

4. Använd jag-budskap

5. Bjud in till problemlösning

6. Sök allmänna principer för rimlig lösning



Feedback-trappan

Förkasta

Försvara

Förklara

Förstå

Förändra 

Förstärka 

Förbli

”Nej, så var det inte…”

”Jo, men…”

”Det här rör inte mig…”

Lyssnar och tar emot

Bearbetar och gör ett 

eget, medvetet val



Regler för samtal

● Alla lyssnar på den som talar och låter den tala till punkt

● Tala utifrån egna upplevelser och känslor: fakta, känsla, 

konsekvens

● Anklaga inte

● Var ärlig

● Det som sägs under samtalet stannar hos dem som närvarar 

om inget annat bestäms



FÖREBYGG KONFLIKTER



• Styrning och struktur

• Bristande ledarskap

• Brister i arbetsinnehåll

• Arbetsplatsens kultur/normer

• Otydliga roller och ansvarsområden

• Oklara mål och förväntningar

• Olösta problem, ej hanterade konflikter

• Otrygghet

Organisatoriska riskfaktorer



Inflytande Ansvar



• Forum för tidig problemlösning

• Eliminera systemfel i organisationen

• Eget mandat för att ingripa

• Egen kunskap

• Stöd i hantering internt och externt 
för dig och dina medarbetare

• Tydlighet avseende konsekvenser

Beredskapsplan/strategi

Källa: Strategi för en robust samarbetskultur, docent Thomas Jordan



HUR SNABBT SKAPAS EN

VANA?

Tid

Ett glas  

vatten innan  

frukost

50 situp innan  

frukost

19 dagar

264 dagar



Tack!


