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Varmt välkomna!
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Har du problem med 

tekniken – eller med 

chattfunktionen? Maila till

Henrik.tuner@skr.se eller 

ring 0765 430 134

Vi är många i mötet och därför 

använder vi chatten.

Chatten hittar ni under ”Chat”, eller 

under ”More” beroende på om ni 

har helskärm eller inte. Använd 

den gärna för att reflektera och 

diskutera under tiden.

mailto:Henrik.tuner@skr.se


Material och länkar hittas på Stödlistan: Psykisk hälsa i kristid
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Efter dagens webbinarium kommer ni hitta mer 

information om det vi pratat om på Stödlistan, 

exempelvis:

▪ Länk till film med webbinariet

▪ Sammanfattande sida om webbinariet

▪ Materialet vi använder idag

▪ Länkar till verktyg som presenteras

Ni som deltagit på tidigare webbinarium kommer att få 

mejl med ovan information, annars använd denna länk

Om ni inte fått inbjudningar till våra tidigare 

webbinarium men vill få det i framtiden, anmäl er till vår 

funktionsbrevlåda franteoritillpraktik@skr.se

Not: På stödlistan finns även länkar till vägledningar med handfasta och konkreta råd från forskningen samt tips på verktyg utifrån olika situationer.

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/
mailto:franteoritillpraktik@skr.se
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/


Vad vet vi om konflikthantering och förebyggande åtgärder från tidigare 
webbinarier?
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Not: Material från tidigare webbinarier finns på stödlistan

10/11 2020

Samvetsstress
Walter Osika, Martina 

Gustavsson, Filip 

Arnberg m.fl.

4/3 2021

Kollegialt stöd
Alexander Wiljcek, 

Gunnel Hensing, 

Helsingborg stad m.fl.

21/10 2020

Stöd i krisens 

faser
Robert Egnell, 

Christian Ståhl, 

Charlotte Therup

Svedenlöf m.fl.

22/10 2021

Ledarskap under 

lång tids stress
Gerry Larsson, Aida 

Alvinius, Lisa Björk, 

Linda Corin m.fl.

Möjliga källor till konflikt i coronatider

• Stress

• ”Svaga” ledare

Hur konflikter kan förebyggas

• Tillit

• Stöd till ledare

• Bristande kommunikation

• Låg känsla av kontroll

• Orättvisor

Varningstecken

• Otrevlig stämning

• Tystnadskultur

• Hög personal- och chefsomsättning

• Kommunikation, reflektionsutrymme

• Arbete med normer och kultur

Hur konflikter som uppstått kan hanteras

• Bryt tystnadskulturer

• Öka transparens

• …

• …

• …

Idag bygger vi på vår kunskap ytterligare med 

strategier och praktiska exempel på hur man 

kan skapa tillit och hantera konflikter

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/


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? 

….

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. 

Läs mer

• …

Möjliga nästa steg

• …

Tips från tidigare webbinarier

• ...

Vad kan vi arbeta mer med?

• …..

Vad är det viktigaste vi tar med oss?

• …

Verktyg och material samlas på Stödlistan för chefer och HR
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https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/nastasteg.56767.html
mailto:franteoritillpraktik@skr.se
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/


Vårt program idag

Verktyg och exempel från arbete i praktiken

• Sandra Jönsson, Universitetslektor och föreståndare för Centrum 

för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö universitet

• Thomas Jordan, Universitetslektor och forskare i konflikthantering, 

Göteborgs universitet

Lärdomar från forskning

Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Paus

Kort uppsummering – Ing-Marie Wieselgren SKR

• Katrin Kopp, HR-strateg arbetsmiljö, Region Stockholm

• Jan Olausson, Kvalitetsstrateg, Borås stad

• Sara Göransson, Fil. dr och konsult, Suntarbetsliv 

• Nina Svensson, Rektor på Mellersta Förstadsskolan i Malmö
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Sandra Jönsson
Universitetslektor och föreståndare för Centrum för tillämpad 

arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö universitet



Mobbning och kränkningar 

i arbetslivet –åskådarens 

roll 

Sandra Jönsson 

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)



Hur definieras arbetsplatsmobbning?

“. . . situations in which a focal person or persons 

repeatedly over a period of time is subjected to negative 

acts in the workplace, where the target has difficulties in 

defending himself or herself against those negative acts” 

(Einarsen & Skogstad, 1996, p. 187).



Vad karakteriserar mobbning på arbetsplatsen? 

• Den mobbning som sker i relation till arbetet 

och mellan vuxna, kan beskrivas som mer 

subtil och inte lika tydlig eller lättidentifierad

• Personrelaterad eller arbetsrelaterad 

mobbning 

• Horisontell och/eller vertikal 

• Sker inte enbart på den fysiska arbetsplatsen, 

digitala kränkningar kopplat till arbetet kan 

även drabba individer utanför arbetsplatsen



Förekomsten av mobbning 

• En metaanalys av studier visar att den 

genomsnittliga förekomsten av mobbning är 

cirka 15% (Nielsen, Matthiesen och Einarsen, 

2010). 

• I Sverige uppger närmare 20% av de anställda 

att de är utsatta för handlingar och beteenden 

som åtminstone gränsar till kränkande 

särbehandling varav sju procent är utsatta för 

pågående mobbning (Rosander & Blomberg, 

2019). 

• Mörkertal…..



Konsekvenserna av mobbning, 

individ och organisation 

• Psykisk hälsa, till exempel depression eller utbrändhet

• Fysisk hälsa, till exempel muskelsmärta eller huvudvärk

• Minskat välbefinnande, till exempel generell tillfredsställelse

• Önskan att lämna arbetet 

• Minskad arbetstillfredsställelse och lägre prestationsgrad

• Minskat engagemang, minskad kreativitet och trivsel samt en 
högre personalomsättning. 

• Sjukskrivningar, produktionsbortfall etc. 



Åskådare till mobbning 

• Mobbing som….

– en dyad som enbart inkluderar två aktörer 

(offer-förövare) 

– en triad med tre aktörer (offer- förövare-

åskådare)

• Åskådare både påverkas av och kan genom 

sitt beteende påverka mobbningssituationen 

• Åskådaren är inte att betrakta som ett passivt 

vittne utan som en individ med potential att 

agera



Åskådarens olika roller 

• Konstruktiv – destruktiv

• Aktiv- passiv

• Åskådares beteende kan variera i förhållande till den utsatta 

individen och i relation till den organisatoriska kontexten.



Benämning av åskådare Beskrivning av beteende Konstruktiv (K)/

Destruktiv (D)

Passiv (P)/

Aktiv (A)

Pådrivande Är medskapare av mobbningssituationen, initierar och skapar 

situationer som möjliggör mobbning 

D A

Manipulerande Försöker hitta situationer som möjliggör mobbning, drar fördel av 

den existerande situationen 

D A

Samarbetande Aktivt deltar i mobbningen, hjälper eller stöttar utövaren D A

Underlättande Är en del av publiken som genom att finnas på plats möjliggör 

mobbningen 

D A

Abdikerande I tysthet godkänner att mobbningen fortsätter genom att inte göra 

någonting trots att man har möjlighet 

D P

Undvikande Går ifrån eller undviker mobbingsituationen D P

Desarmerande Involverar sig i situationen för att förhindra att den eskalerar K A

Ingripande Ingriper för att stoppa mobbningen eller för att förhindra olika typer 

av hämndaktioner 

K A

Försvarande Står upp och försvarar offret K A

Empatiske Identifierar sig med offret men varken säger eller gör någonting K P

Sympatiserande Identifierar sig med offret men säger inte ifrån av rädsla för att bli 

nästa offer, ger stöd till offret vid sidan av situationen 

K A

Eftergivne Blir tillsammans med offret ett ”medoffer” D P

Kapitulerande Ersätter offret D P

Åskådarens olika roller (Paull, et. al., 2012) 



Genom att kategorisera rollerna som antingen aktiva/passiva 

eller destruktiva/konstruktiva så blir det tydligt att en del av 

rollerna har positiva effekter för offret och kan på så sätt 

bidra till att minska mobbningen eller dess effekter för 

individen och för organisationen. Andra typer av agerande har 

negativa effekter för individen och åskådaren kan genom 

sina handlingar/icke handlingar förvärra situationen. 



Citat från åskådare 

- Position i organisationen 

”Jag och min närmsta kollega tog upp det här för vår chef, det är något sjukt här på arbetsplatsen…. 
Jaha, säger chefen, vad vill du att jag ska göra åt det?”

”Jag känt att jag inte kan ta upp det, för det är ju min chef. Alltså, jag känner att jag kan inte förminska 
henne på nåt sätt, att inte hon säger ifrån och så kommer jag och ska börja säga ifrån…”

- Socialisering 

”Jag tycker det är jättekonstigt också, men som att folk skolas in i den här … att det här systemet sitter i 
väggarna på något sätt”

”Det var inget schysst klimat. Men det hände liksom inte så här jättemycket där, så att jag… det kändes 
som att det blev lite accepterat på något sätt”

- Otydliga rapporteringsvägar 

”Men vad kunde jag göra? Jag hade ju redan berättat…….det var verkligen en återvändsgränd. Man 
visste inte vad man skulle göra. Antingen står man ut eller så slutar man på jobbet”



Frågor att fundera över

• Hur skapar vi en organisation där mobbning 

och kränkningar inte förekommer? 

• I de fall det förekommer, hur skapar vi en 

organisation där åskådare agerar på ett aktivt 

och konstruktivt sätt? 

• Vilket ansvar har chef respektive medarbetare? 



Tack! 

sandra.jonsson@mau.se
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Thomas Jordan
Ek. dr., docent, lektor i arbetsvetenskap, 

Göteborgs universitet



Thomas Jordan
Ek. dr., docent, lektor i arbetsvetenskap

Institutionen för sociologi 
och arbetsvetenskap

Perspectus 
Kommunikation AB



Vi människor …

… har föreställningar och preferenser om hur det 
borde vara och inte borde vara;

… har behov och intressen att värna om så att vår 
tillvaro fungerar för oss;

… har övertygelser om vad som är viktigt och 
oviktigt, rätt och fel, bra och dåligt, sant och falskt;

… vill bli bemötta på vissa sätt och slippa bli bemötta 
på andra sätt.

Vi har ibland/ofta önskemål. 

Thomas Jordan



En konflikt uppstår 

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

upplever att någon annan blockerar
dem från att tillgodose dessa 
önskemål. 

När blockeringen av viktiga önskemål 
kvarstår väcks frustration, 

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

ÖNSKEMÅL

BLOCKERING

FRUSTRATION

AGERANDE

Thomas Jordan



FRUSTRATION

Göra 
ingenting

Beklaga 
sig hos 
kollegor

Begära att 
chefen ska 
agera

Söka 
dialog

Konfrontera

Markera ogillande,
sura, bli kylig, etc.

Beveka,
vara 
bussig

Ta upp frågan
på möte

ÖNSKEMÅL

BLOCKERING
+

Trakasserier, 
kränkningar,
mobbning

?



Robust samarbetskultur

God social arbetsmiljö

”Psykologisk trygghet”



Konflikt-
potential

Arbets-
organisation

Organisations-
klimat/samarbets-

kultur

Strategier,
åtgärder

Alla arbetsplatser
har en konflikt-
potential

Konfliktpotentialen
är olika stor beroende
på arbetsorganisationen

Konfliktpotentialen blir mycket lättare 
att hantera om det finns en problem-
lösande samarbetskultur

Thomas Jordan



Fördelningsfrågor
• Pengar (budgetar, lön, investeringar)
• Arbetsbörda
• Tid

Positionsfrågor
• Vem ska tilldelas en viss 

position/roll/arbetsuppgift?
• Vems ord ska väga tyngst?

Strukturfrågor
• Organisationsstruktur
• Uppdrag, mål, prioriteringar
• Delegationsordning, beslutsprocesser
• Rutiner, regelverk, arbetssätt
• Ansvar, befogenheter, rollfördelning

Beteendenormfrågor
• Bemötande/kommunikationsstil/

attityder
• Sätt att utföra arbetsuppgifter

Övertygelsefrågor
• Vilket perspektiv ska vara vägledande?
• Vilka värden ska prioriteras högst? 

Fem vanliga teman på arbetsplatser 

Thomas Jordan
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Fyra typer av arbetsmiljökartläggningar

Relationsnivån Systemnivån

Konfliktkartläggning
Kartlägga olösta 
sakfrågor, parter, 
nyckelhändelser, 
narrativ, motivation, 
etc. 

Exempel på instrument: 
checklista för konflikt-
diagnos

Kartläggning av 
medarbetares 
upplevelse av den 
psykosociala arbets-
miljön: stress- och 
kravnivåer, upplevt 
stöd, arbetsmiljö-
risker, kränkningar, 
tydlighet kring mål 
mm, ledarskap m fl 
faktorer

Exempel på instrument: 
Prevents OSA-enkät;
COPSOQ (delar)

Kartläggning av 
organisatoriska 
förutsättningar
Samtalsbaserad 
kartläggning av 
styrkor och svag-
heter vad gäller 
identitet, struktur, 
strategier, stöd-
system, ledarskap, 
mm.

Exempel på instrument: 
Weisbords sexbox-
modell; Jordans organi-
sationsdiagnosmodell

Kartläggning av 
främjande strategier: 
Inventering av 
kapacitetsbyggande 
strukturer, rutiner och 
åtgärder vad gäller 
forum för dialog och 
problemlösning; 
strategier för att 
utveckla ledarskap, 
medarbetarskap, 
kultur och organisa-
tion; beredskap för 
konflikthantering

Exempel på instrument: 
Jordans arbetsblad om 
strategier för RoSa Thomas Jordan
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5. Mötas som likvärdiga personer
Vi bemöter varandra som likvärdiga personer, oberoende 
av vilken yrkesgrupp vi tillhör eller vilken position vi har.

6. Fråga först
På min arbetsplats fäller vi inte förhastade omdömen om 
varandra. Om någon säger något som verkar dumt eller 
konstigt frågar vi först efter bakgrunden till det som sagts.

7. Tolerans
Det finns en hög grad av tolerans för att människor ibland 
gör misstag och felsteg, därför kan man medge fel och 
prata om misstag utan att riskera att bli stämplad som 
inkompetent.

8. Förändringsvilja
Verksamheten präglas av att vi är angelägna om att vår 
verksamhet har god kvalitet och ägnar sig åt det vår 
omvärld behöver. Det finns därför en positiv attityd till 
omvärdering och förändring av arbetssätt och 
prioriteringar.

1. Problemlösning
När det uppstår problem eller irritationer i 
samarbetet kan jag räkna med att vi kan komma fram 
till en bra lösning genom att föra ett konstruktivt 
samtal.

2. Respekt
Man kan lita på att man blir bemött med respekt och 
intresse när man har synpunkter och önskemål.

3. Lärande
Det finns en vilja att nå god kvalitet på verksam-
heten som gör att man ser positivt på menings-
skiljaktigheter och kritiska synpunkter, eftersom de 
kan ge uppslag till förbättringar och lärande.

4. Tillmötesgående
Man kan lita på att kollegor och chefer har en vilja att 
i mån av möjlighet vara tillmötesgående när man har 
speciella önskemål och behov till följd av individuella 
skillnader i livsvillkor och personlighet.

En problemlösande samarbetskultur

Thomas Jordan
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Thomas Jordan



Ledarskap Medarbetarskap

OrganisationKultur

Forum för tidig 
problemlösning

• Regelbundna arbetsplatsträffar

• Korta morgon- eller veckomöten

• Korta regelbundna samtal mellan 
chef och medarbetare

• Samordningsmöten

• Översyn av arbetsorganisationen

• Fokusmöten

• Medarbetarsamtal

• Handledning i grupp

• Informella tillfällen att träffas, 
prata och lösa problem

• Utbildning för chefer i effektiva och 
kreativa mötesformer

• Utvärderingsrutin för möten

Thomas Jordan



Medarbetarskap

OrganisationKultur

Forum för tidig 
problemlösning

Ledarskap

• Tydlighet om förväntningar på ledare vad gäller 
samarbetsrelationer och konflikthantering

• Rutin för uppföljning av chefers arbetssituation

• Återkoppling om ledarskapet

• Återkommande fortbildning

• Möjlighet till enskild handledning

• Kollegial handledning

• Omsorgsfull rekrytering av ledare

Thomas Jordan



Ledarskap

OrganisationKultur

Forum för tidig 
problemlösning

Medarbetarskap

• Klarhet om verksamhetens övergripande mål 
och sammanhang

• Tydliga åtaganden och förväntningar

• Lönekriterier med samarbetsmål

• Rutin för översyn av medarbetares 
arbetssituation

• Återkommande individuell återkoppling

• Välfungerande medarbetarsamtal

• Återkommande fortbildning i 
samarbetsfärdigheter

• Handledning i grupp

Thomas Jordan



Ledarskap Medarbetarskap

Forum för tidig 
problemlösning

Kultur

• Värdegrundsarbete

• Rutin för skattning av samarbetskulturen

• Handlingsplan för utveckling av den 
psykosociala arbetsmiljön

• Återkommande gemensam fortbildning 
i samarbetsfärdigheter

• Handledning i grupp

• Aktiviteter som främjar goda relationer 
och god stämning

Organisation

Thomas Jordan



Ledarskap Medarbetarskap

Kultur

Forum för tidig 
problemlösning

• Tydlighet kring mål och arbets-
organisation

• Rutin för översyn av arbetsorganisationen

• Riktlinjer och procedurer för hantering av 
förutsägbara konfliktfrågor

• Samarbets- och konflikthanteringspolicy

• Riktlinjer och rutiner för fall av kränkande 
särbehandling, sexuella trakasserier och 
diskriminering

Organisation

Thomas Jordan



Gratis webbkurs (med arbetsblad): 

utbildning.partsradet.se
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KORT PAUS
Vi börjar igen om bara ett par 

minuter 
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Katrin Kopp
HR-strateg arbetsmiljö, Region Stockholm



2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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Region Stockholm – Konflikthantering 



Vad har vi gjort?

• Seminarium 

• Utbildning HR 

• Casebaserade WS konflikthantering 

• Lokala utbildningar 

▪ E-lärande:

• Konflikthantering mars -21

• Konflikt och kultur aug -21

• Guide för praktisk hantering av konflikt- och 

samarbetsproblem i vardagen nov -21

2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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E-utbildning – lanserad 1 mars 2021 

Grundutbildning arbetsmiljö - Konflikthantering

Du som är chef kan lära mer kring konflikthantering i den fördjupade 

grundutbildningen inom arbetsmiljö. E-utbildningen ingår i satsningen 

Hållbart ledarskap och hälsofrämjande arbetsplatser. 

E-lärandet är obligatoriskt för alla chefer inom Region Stockholm och 

framtagen internt tillsammans med verksamheterna.

2021-11-12

RLK Katrin Kopp
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Konflikter kan vara något positivt

Att ha olika idéer och åsikter är sunt i en arbetsgrupp, det frodar dialog 

om hur man på bästa sätt kan arbeta tillsammans för att utveckla 

verksamheten.

Rätt hanterade kan meningsskiljaktigheter och konflikter leda till att 

både arbetssätt och relationer utvecklas. Det kan vara en resurs att ta 

tillvara.

Konflikter visar att människor har önskemål eller vill ändra på något. 

(E-lärande Konflikthantering) 

2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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Sortera i konflikter med 
konfliktlösningstriangeln

2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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Interventionsmatrisen



2021-11-12

RLK Katrin Kopp
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E-lärande Konflikthantering 



Workshops med temat Konflikthantering för 
HR som stöttar chefer

Målgrupp: HR som stöttar chefer

Tillsammans bygger vi dessa träffar. Tanken är att vi utgår från ett ärende/fall 

hos någon av er som deltar och som vi arbetar med tillsammans med Thomas 

Jordan som handledare.

2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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E-utbildning:

Konflikthantering och kultur

Utbildningen bygger på åtta dimensioner där kulturella skillnader 

förekommer och som ibland kan leda till friktion och konflikter i 

arbetslivet. E-utbildningen är framtagen av Thomas Jordan, lektor och 

docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs 

universitet. 

2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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• En heldagsutbildning för HR som stöttar 
chefer inom Region Stockholm.

• Smågrupper (max 12 deltagare i varje 
grupp) 

• Utbildare Medlingscentrum 



Dilemman…
one size doesn´t fit all 

▪ … att skapa goda förutsättningar för lärande

▪ … en kombination av e-lärande, seminarium – digitala och fysiska, 

och träning med case… 

▪ … att bygga och äga själv 

▪ … att låta andra bygga och äga

▪ … utvärdering

▪ … goda samarbetspartner

2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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Tack – hör gärna av er!

2021-11-12

RLK Katrin Kopp 
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Katrin Kopp Region, RLK Strategisk HR
katrin.kopp@regionstockholm.se
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Jan Olausson
Kvalitetsstrateg, Borås stad
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114 000 

boråsare 

10 000 

medarbetare
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Tillitsresan

2019

2016 2017

2018
2020

2021

2022

2023 ….
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13 Utvecklingsområden
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ProjektkontorPolitisk 

beredningsgrupp

CSG

Styrgrupp

Arbetsgrupper

Kommunstyrelsen

Referensgrupper

Värdegrund
Budgetprocess och 

långsiktiga planer
Roller och ansvar
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ProjektkontorPolitisk 

beredningsgrupp

CSG

Styrgrupp

Arbetsgrupper

Kommunstyrelsen

Referensgrupper

Värdegrund
Budgetprocess och 

långsiktiga planer
Roller och ansvar
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ProjektkontorPolitisk 

beredningsgrupp

CSG

Styrgrupp

Arbetsgrupper

Kommunstyrelsen

Referensgrupper

Värdegrund
Budgetprocess och 

långsiktiga planer
Roller och ansvar
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•100 medarbetare vill vara med!

•3 grupper
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•100 medarbetare vill vara med!

•3 grupper
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Tillitsambassadörer

• Uppdrag
• Vad händer i verksamheten?

• Prata om tillitsresan…

• Vara en grupp att bolla frågor med

• Träffas ca fyra gånger per år
• Leds av stadsdirektören
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Gemensamma principer
– en del av Tillitsresan
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Tydlig och känd ram

Tydligare ramar ger ökat handlingsutrymme

Otydlig eller okänd ram 

HandlingsutrymmeHandlingsutrymme

80



81



Nästa steg: prata om dilemman

• Situationer där det finns olika sätt att agera

• Inget givet rätt eller fel

Min chef tycker

att jag lägger för mycket tid

på vissa av dem vi arbetar med.

Är det inte viktigt att alltid

göra sitt bästa?

Får man

verkligen inte vara lite extra

generös ibland?

82



Exempel på dilemman

• Jag har en kollega som kommer påverkad till jobbet. Jag vet att hon har det svårt hemma och jag tycker synd om 
henne, men hon gör inte ett bra jobb längre. Vad ska jag göra?

• En känd nazist har lämnat in en bygglovsansökan. Samtidigt lämnade ett stort företag som kommer generera många 
arbetstillfällen till Borås, in en ansökan. Vem tar jag först? 

• Jag hanterar ärenden direkt mot boråsarna. En av dem har en hög position i näringslivet och försöker skaffa sig fördelar 
tack vare det. Hur ska jag bemöta honom utan att skaffa mig en ovän?

• Jag försöker boka bord på en välbesökt restaurang. Jag funderar på att använda min jobb-mail för att öka mina chanser 
att få ett bord. Men det kanske är fel?

• Jag som tjänsteperson lämnar in en e-petition om något jag vill förändra och de som ska hantera frågan känner mig väl. 
Är det rätt att utsätta mina kolleger för det?

• Jag har blivit hotad på jobbet av en person vars barn går i samma skola som mina barn. Hotet är så allvarligt att det bör 
polisanmälas. Men jag vet inte om jag vågar, med tanke på mina egna barn. Hur ska jag göra?
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Fler tillitsskapande aktiviteter

• Tillitsgrupper 

• Uppdragsdialoger

• Organisationshälsa

• Dialogforum

• …
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Tack för visat
intresse!

Jan Olausson
Kvalitetsstrateg

jan.olausson@boras.se

033-35 73 44

85

mailto:jan.olausson@boras.se
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Sara Göransson
Fil. dr och konsult, Suntarbetsliv









Människans grundläggande system



Människans grundläggande system

• Fysiologiskt 

• Systemen reglerar känslor, tankar 
och beteenden som evolutionärt 
varit viktiga för oss.

• Organisatoriskt

• Koppling till grupputveckling

Trygghets-
systemet

Det utforskande 
systemet

Stress och 
hotsystemet



Trygghets-
systemet

Det utforskande 
systemet

Stress och 
hotsystemet

Stress och hotsystemet

Känslomässigt: Rädsla, ilska, ångest, skam, skuld, förakt

Tankarna: drar snabba slutsatser, tunnelseende, 

begränsad uppmärksamhet, mera ”svart-vitt”

Fysiologiskt: Kortisol, adrenalin, noradrenalin, spänd

Beteendemässigt: Undvikande, aggressivitet, impulsivt, 

undergivenhet

Organisatoriskt: Snabba beslut utan analys och 

långsiktig strategi. Konflikter vanliga



Vad kan vi göra?

Stärk trygghetssystemet och det 
utforskande systemet



Teamets betydelse

• Länk till verktyget: 
https://www.suntarbetsliv.se/forskning-pa-
5/teamets-betydelse/

• Bygger på forskning av Pia Tham och de 
studier hon gjort om socialsekreterares 
arbetsmiljö

• Lyfter teamstärkande aktiviteter som viktiga

https://www.suntarbetsliv.se/forskning-pa-5/teamets-betydelse/


Teamets betydelse

• Att fokusera på det som fungerar, på det som 
stärker kan vara vägen fram efter en tuff tid

• Konfliktens karaktär, fas och djup avgör

• Om ni är mitt i konflikten kan andra verktyg 
behövas först

• Fungerar bra för att förebygga och även för 
att plåstra om efteråt



1
Tänk igenom ditt syfte 
och vad du vill uppnå. 
Varför gör vi det här?

2
Titta på filmen och 

frågorna 3
Tänk igenom vilka 

frågor som kan 
komma upp

Kom igång

4
Tänk igenom hur 

fortsättningen kan 
se ut

5
Titta på filmen och 
jobba med en eller 
flera av frågorna i 

grupp
6

Summera och 
samla in tankar om 

vägen fram

7
Återkoppla dina 
tankar om vägen 

fram

8
Planera arbetet 

framåt



Prenumerera på
nyhetsbrevet
suntarbetsliv.se/nyhetsbrev

Följ och dela



www.suntarbetsliv.se 
sara.goransson@suntarbetsliv.se
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Nina Svensson
Rektor på Mellersta Förstadsskolan i Malmö



Att vända en skola i 
kris
- tillsammans med 
medarbetarna!

Nina Svensson, rektor

Mellersta Förstadsskolan, Malmö Stad

Att skapa tillit och hantera konflikter -
webinarium SKR 12/11 -21



Utgångsläge



Att bygga tillit, hantera konflikter och undvika ”bråk”

Vad?
• Verksamhetsanalys - vad fungerar och vad 

fungerar inte – och hur vet vi det?

• Målgruppsanalys – vilka behov finns hos 
medarbetarna? Enighet om målen.

• Göra förändringen angelägen – det är bråttom!

• Nyckelpersoner – distribuerat ledarskap (som 
behöver stöd och träning i ledarskap) –
organisationen ska ge förutsättningar för det vi 
vill uppnå.

• Undanröja hinder

• Uppmärksamma delsegrar

• Uppdragsfokus: Håll linje och röd tråd, 
visualisera strukturer och sammanhang, följ upp 
och lägg inte till nytt – följ planen och förbättra 
delarna.

• Nya normer blir en del av strukturen.

Hur?
• Vetenskapligt förhållningssätt och grund (vad 

säger forskning?) - struktur & systematik, 
styrdokument

• Vilken vinst blir detta för mig i min vardag?

• Processledare – en plattorganisation med tydliga 
uppdrag(sbeskrivningar) – duktiga medarbetare 
ska kunna utvecklas utan att byta arbetsplats

• Tid, verktyg, utbildning – framförhållning, 
kalendarium, inköp

• Tårta ska inte underskattas – ej heller mätbar 
framgång (förutsätter utgångsläge – nuläge)

• Nedskriven pedagogisk riktning, 
målbildsberättelse, årshjul för data/uppföljning, 
organisationsstruktur, rutiner/handlingsplaner, 
checklistor – syfte!



Systematiskt kvalitetsarbete





Släpp aldrig fokus på det viktigaste!



Vårt program idag

Verktyg och exempel från arbete i praktiken

• Sandra Jönsson, Universitetslektor och föreståndare för Centrum 

för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö universitet

• Thomas Jordan, Universitetslektor och forskare i konflikthantering, 

Göteborgs universitet

Lärdomar från forskning

Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Paus

Kort uppsummering – Ing-Marie Wieselgren SKR

• Katrin Kopp, HR-strateg arbetsmiljö, Region Stockholm

• Jan Olausson, Kvalitetsstrateg, Borås stad

• Sara Göransson, Fil. dr och konsult, Suntarbetsliv 

• Nina Svensson, Rektor på Mellersta Förstadsskolan i Malmö
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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

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/attskapatillitochhanterakonflikter.55736.html
mailto:franteoritillpraktik@skr.se
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/02/V%C3%A4gledning-f%C3%B6r-psykisk-h%C3%A4lsa-under-pandemin-%E2%80%93-st%C3%B6d-till-chefer-och-HR-1.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/03/210319-Samtals-och-aktivitetsguide-f%C3%B6r-psykisk-h%C3%A4lsa-och-v%C3%A4lbefinnande-p%C3%A5-arbetet.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2020/12/20201127-AAR.docx
https://intranat.helsingborg.se/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/kollegial-handledning-handledarmanual.pdf
https://osakollen.suntarbetsliv.se/
https://chefoskopet.suntarbetsliv.se/
https://www.youtube.com/watch?v=sO0dEFXxo4M
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/valdinararelationstodfordigsomchef.35396.html
https://utbildning.partsradet.se/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/11/Riskinventering-postpandemi.pdf
https://www.suntarbetsliv.se/forskning-pa-5/teamets-betydelse/
https://www.suntarbetsliv.se/forskning-pa-5/alla-kan-bidra-till-larande/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/


Kommande webbinarium från SKR: Efter pandemin – Ny fas i 
arbetsmiljöarbetet? den 9 december
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Efter pandemin – Ny fas i arbetsmiljöarbetet?

Christofer Rydenfält

Lunds universitet

Arbetsmiljö i hemtjänst, äldreomsorg 

och mobila team

Mattias Elg

Linköpings universitet

Vad pandemin har inneburit för 

förändringar på arbetsplatser 

Andrea Eriksson

KTH

Samspel mellan människa, teknik och 

organisation, hur olika verksamheter har 

anpassat sig till policies om hybridarbete

Hur kan vi integrera våra lärdomar 

från pandemin i vårt 

arbetsmiljöarbete? 

Nu tar vi nästa steg i arbetet med 

psykisk hälsa och arbetsmiljö! –

Inspirerande och framåtblickande

Hur kan HR arbeta för att bibehålla 

arbetsmiljöfrågan högt på agendan?

Botkyrka kommun 

Implementering av chefsstöd

Sofia Axelsson och Kristina Lindroth

Region Värmland och Karlstads kommun

Tjänstedesign som stöd för att få med sig 

medarbetare i arbetsmiljöarbetet

Ing-Marie Wieselgren

Psykiatrisamordnare och projektchef, 

SKR

Maria Schütt

Afa försäkring

Om ny kunskap utifrån den forskning 

som finansierats under pandemin

Rasmus Cruce Naeyé, 

Statssekreterare, 

Arbetsmarknadsdepartementet

Joakim Lundin, HR-chef Skellefteå 

kommun

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/nastasteg.56767.html


Kommande utbildningar från SKR - Riskorienterat arbetssätt och kollegial 
handledning
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Informationsträffar Introduktionsutbildning

Målgrupp: 

Översikt:

Datum och 

anmälan

SKR bjuder in till kostnadsfria 

informationsträffar om riskorienterat 

arbetssätt

Kommuner, regioner och kommunala 

bolag 

länk

25 nov. kl 09.00-09.30

30 nov. kl 13.00-13.30

13 dec. kl 13.00-13.30

16 dec. kl 09.30-10.00

Utbildning för kommuner och regioner 

som vill ha stöd i att införa ett 

riskorienterat arbetssätt

Verksamhetschefer, HR-chefer och 

HR-experter i kommuner och regioner.

länk

20 jan. 2022, kl 09.00-12.00

16 feb. 2022, kl 09.00-12.00

Introduktion:

Riskorienterat arbetssätt Kollegial handledning

Utbildning

Utbildning för kommuner och regioner 

som vill utveckla ett främjande och 

hållbart arbetssätt för medarbetare och 

bidra till ökad förmåga att reflektera över 

krävande arbetssituationer

HR-experter och medarbetare med 

erfarenhet av att leda grupper i 

kommuner och regioner

-

3 mar. 2022, kl. 09.00-12.00

24 mar. 2022, kl. 09.00-12.00

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/riskorienterat-arbetssatt/
https://forms.gle/85dBsAp8giZHWovV7
https://forms.gle/85dBsAp8giZHWovV7
https://forms.gle/85dBsAp8giZHWovV7
https://forms.gle/85dBsAp8giZHWovV7
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/riskorienterat-arbetssatt/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/introduktionsutbildning-riskorienterat-arbetssatt-for-att-forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/introduktionsutbildning-riskorienterat-arbetssatt-for-att-forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar-2/
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www.stodlistan.se

Chefer och HR

Vi vill få höra om vad ni gör – och sprida exempel och lärdomar från er på 
stödlistan för chefer och HR

Hör av dig och berätta om vad ni gör! 

franteoritillpraktik@skr.se

http://www.stodlistan.se/
mailto:franteoritillpraktik@skr.se


Vid frågor kan du kontakta någon i arbetsgruppen
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Mats Stenberg

mats.stenberg@skr.se

Kristina Folkesson

kristina.folkesson@skr.se

Anna Östbom

anna.ostbom@skr.se

Maria Svernehem

maria.svernehem@skr.se

Vår funktionsbrevlåda: franteoritillpraktik@skr.se

mailto:mats.stenberg@skr.se
mailto:kristina.folkesson@skr.se
mailto:anna.ostbom@skr.se
mailto:henrik.tuner@skr.se
mailto:franteoritillpraktik@skr.se
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TACK FÖR IDAG!


