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Från teori till praktik i coronatider 

Att skapa tillit och hantera konflikter, 12 november 2021

Hur kan vi bygga kultur av tillit och förebygga konflikter, samt 

hantera konflikter som uppstått under pandemin? 

Det är viktigt att uppmärksamma och 

hantera konflikter i tid. Att hantera konflikter 

konstruktivt kan leda till att verksamheten 

och organisationen utvecklas, att 

rollfördelningen blir tydligare och att den 

ömsesidiga förståelsen och tilliten ökar. 

Nästa webbinarium är den 9 december 2021: Efter pandemin – Ny fas i 

arbetsmiljöarbetet? Länk finns på SKR:s kalendarium.

Kontakta gärna franteoritillpraktik@skr.se Mer information finns 

på stödlistan. 

Möjliga nästa steg

• Se över vilka stöd och strukturer som finns för att förebygga 

och hantera konflikter och för att skapa tillit inom 

organisationen

• Reflektera kring vilka utmaningar som finns idag och hur 

arbetsmiljöarbetet kan utvecklas på olika nivåer i 

organisationen

• Se över om något av materialen som diskuterats i dag/ 

materialen i listan till höger kan bidra till att vårt arbete för att 

bygga tillit samt förebygga och hantera konflikter

Tips från tidigare webbinarier

• Vägledning för psykisk hälsa under pandemin – stöd till chefer och HR, här

• Samtals och aktivitetsguide för psykisk hälsa på arbetsplatsen, här

• Verktyg för After Action Review, här

• Kollegial handledning här

• OSA-kollen här

• Chefoskopet här

• AFA Försäkring rehabiliteringsstöd här

• Våld i nära relation – stöd till dig som chef här

Läs mer

• Partrådets webbutbildningar om konflikt-

hantering och samarbetskulturer: här

• Riskinventering postpandemin här.

• Bok: Att bygga en robust samarbetskultur: 

förebygga konflikter i arbetslivet (2019)

• Forskning på 5 om Teamets betydelse: här

• Forskning på 5 om lärande här

Vad kan vi arbeta mer med?

• Arbeta med normer och kultur för att förhindra mobbning på arbetsplatsen och möjliggör aktiviteter som främjar goda relationer

• Skapa tydliga rapporteringsvägar för att fånga upp och hantera mobbning, kränkningar och konflikter

• Verka för en problemlösande och robust samarbetskultur och skapa forum för tidig problemlösning

• Psykologisk trygghet – det vill säga en kultur där vi kan prata om det som inte är okej och som kan bli bättre. Det skapar man genom 

att berätta att det är okej, och att ta emot synpunkter på ett sätt som visar att man bryr sig.

• Ta stöd av instrument för arbetsmiljökartläggning i organisationer där det finns konflikter

• Stötta chefer genom att skapa tydlighet om förväntningar på ledare vad gäller samarbetsrelationer och konflikthantering, uppföljning 

och återkoppling om ledarskapet, fortbildning och handledning. Ge cheferna förutsättningar att lära från varandra

• Stötta medarbetare genom att bl.a. tydliggöra förväntningar och åtaganden, skapa välfungerande medarbetarsamtal samt möjliggöra 

fortbildning i samarbetsfärdigheter och handledning

• Upprätta rutiner, riktlinjer och procedurer som främjar en god arbetsmiljö och tydliggör hur konflikter ska hanteras när de uppstår

• Definiera målen för verksamheten och kulturen och hålla fast vid dem

• Bygg tillit genom ex. gemensamma principer, tydliggjorda åtaganden och förväntningar, tydliga ramar för vad som ingår i uppdragen, 

dialogforum och reflektion kring dilemman

• Ta till vara på det engagemang och intresse som finns hos medarbetare inom organisationen/verksamheten i utvecklingsarbetet

• Att fokusera på det som fungerar, på det som stärker kan vara vägen fram efter en tuff tid (men andra verktyg kan behövas först)

Vad är det viktigaste vi tar med oss?

• Vi har alla ett ansvar att skapa tillit och robust samarbetsklimat– med modiga och trygga arbetsplatser

• Mobbning och konflikter på arbetsplatser är en organisatorisk fråga. De får konsekvenser både för individ och 

organisation, ex. i form av försämrad hälsa, personalomsättning och sjukskrivningar.

• Konflikterna blir lättare att hantera om det finns en problemlösande samarbetskultur.

• Rätt hanterade kan konflikter leda till att arbetssätt och relationer utvecklas – de är en resurs att ta tillvara på.

• Hur man agerar vid en konflikt har stor påverkan på hur konflikten tas emot. Chefer och ledare behöver vara 

inlyssnande och empatiska, samtidigt som det är viktigt att vara konsekvent, tydlig fokus på uppdraget.

Verktyg och material samlas på Stödlistan för chefer och HR
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