
Konflikter

Syfte: Att öppna upp för ett samtal om konflik-
ter och skapa regler för konflikthantering.

Tid: cirka 2 timmar

Det här behöver ni:
• Whiteboard alternativt blädderblocksblad
• Tuschpennor
• Tejp
• Papper och penna
•  Ett rum med bekväma arbetsytor och väggar 

att hänga upp blädderblocksblad på.

Delar

 5 minuter
Start – hälsa välkomna
Vad ska vi göra?
Konflikter är en del av gruppens dynamik. De finns 
och det bästa vi kan göra är att prata om dem. Det är 
normalt att ha konflikter. Tänk er en konfliktlös 
arbetsplats och tänk sedan på öppenhet och högt i tak. 
Det går inte ihop. Med öppenhet följer att vi tycker 
olika. Klarar vi inte av att prata om saker som de är 
kan arbetsklimatet i gruppen bli destruktivt. Att han-
tera konflikter är en del av alla gruppmedlemmars 
ansvar. Att vara utsatt för eller inblandad i en kon-
flikt innebär en känslomässig press. Ju längre tid en 
konflikt pågår desto mer energi tar den och desto svå-
rare blir den att lösa. Därför gäller det att snabbt finna 
en lösning. Det bästa vi kan göra är att ha regler för 
hur konflikter ska hanteras samt lägga upp våra kon-
flikter på bordet och syna dem.

Hur ska vi göra? Varför?
Ramar för arbetet.

 15 minuter
Brainstorming konflikter – indiduellt
Be alla gruppdeltagare tänka på konflikter de 
sett eller som de varit med om i andra grupper 
och på andra arbetsplatser. Be dem skriva ner så 
många som möjligt.

 45 minuter 
Fyll på och kategorisera – gruppen
Samla hela gruppen framför en whiteboardtavla 
och be dem att kategorisera konflikterna från 
den individuella övningen. Rubrikerna på typer 
av konflikter har du förberett på en whiteboard-
tavla eller på blädderblocksblad. Be deltagarna 
att de också fyller på med konflikter som de tror 
skulle kunna uppstå i den här gruppen.

 45 minuter
Förebygga och lösa konflikter – gruppen
När gruppen kategoriserat klart kan du samla 
deltagarna och be dem skapa regler, både kring 
hur de ska lösa och förebygga konflikter i 
gruppen.

När uppgiften är klar, fråga deltagarna om 
det finns några pågående konflikter, motsätt-
ningar som de skulle kunna lösa med hjälp av de 
nya konfliktreglerna.

ÖVNING
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Brainstorming om konflikter

Tänk på andra grupper, arbetsplatser eller föreningar där du varit 
med. Vilka konflikter eller motsättningar har du sett?

Skriv ner allt du kommer att tänka på:

KONFLIKTER 
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1. Fylla på och kategorisera 

A. Samla hela gruppen framför en white
boardtavla och försök kategorisera konflik
terna/motsättningarna ni individuellt tänkt 
på. Fyll även på med konflikter ni tror skulle 
kunna inträffa i er grupp. Censur är förbjuden, 
se till att skriva upp så mycket som möjligt.

Använd följande rubriker.

Typ av konflikt
• Sakkonflikt
• Rollkonflikt
• Pseudokonflikt
• Intresse- eller värderingskonflikt
• Behovskonflikt
• Auktoritetskonflikt

Sakkonflikter
Parterna är oeniga om fakta, om beskrivningen 
av situationen eller av problemet. De har olika 
idéer om vad som ska utföras eller om meto-
derna för att nå ett visst mål.

Rollkonflikter
Det finns en bristande överensstämmelse mellan 
en persons faktiska beteende och de förvänt-
ningar som finns på hens sätt att agera. Många 
konflikter uppstår helt enkelt som ett resultat av 
att de förväntningar vi har på varandra inte upp-
fylls. Förväntningar kan vara diffust uttalade 
eller oklart uppfattade. Rollkonflikter leder lätt 
till stress och kan vara en orsak till utbrändhet. 
Särskilt vid omorganisationer är denna typ av 
konflikter vanlig.

Pseudokonflikter
Parterna är faktiskt överens, men missförstår 
varandra på grund av språksvårigheter, bristfäl-
lig information eller genom att de har olika upp-
fattningsförmåga. Pseudokonflikter handlar om 
kommunikationsbrister eller att parterna inte 
tar sig tid för att lyssna på varandra.

Intresse eller värderingskonflikter
Parterna har helt olika intressen eller mål, har 
olika grundinställning och kan inte acceptera 
den andras inställning. Jämlikhets- och lönefrå-
gor är typiska intressekonflikter. Värderingskon-
flikter har ofta moraliska grundtoner och före-
kommer inom religion och politik. Denna typ  
av konflikter hör till de svåraste att lösa efter-
som personliga värderingar och känslor är inblan - 
dade.

Behovskonflikter
Människors olika behov kolliderar. Till exempel 
sociala behov, trygghetsbehov, behov av makt-
utövning eller andra individuella behov.

Auktoritetskonflikter
En del människor tål inte auktoriteter. Ofta av 
skäl som de inte ens själva är klara över.

2. Förebygga och lösa konflikter
Samla gruppen i en ring. Studera listan med 
olika typer av konflikter. Formulera därefter 
regler för hur ni ska lösa, men även förebygga 
konflikter som skulle kunna uppstå i gruppen. 
Var noga med att se till att alla kommer till tals. 
Skriv ner reglerna på ett blädderblocksblad. När 
alla är överens, renskriv reglerna och sätt upp 
dem i fikarummet eller där de bäst passar.

Regler för konflikthantering i vår grupp:

KONFLIKTER 
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