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Konflikthantering 
Konflikter uppstår oftast vid de tillfällen 
då kommunikationen inte har fungerat 
tillräckligt bra.  
Det uppstår lätt missförstånd... 
 
Det är vanligt att konflikter uppstår lite 
då och då i sammanhang när männi-
skor jobbar med varandra.  
 
Konflikt är oftast ett ord som är laddat 
med mycket negativitet. Dem flesta 
ser konflikter som något negativt och 
skrämmande. Du vågar inte ta tag i 
problemen som uppstår, och låter 
dem så fortgå. Hur bra blir detta i 
framtiden? Svaret på den frågan är 
ganska enkel, och väldigt självklar. Det 
kommer inte sluta lyckligt. Den nega-
tiva energin kommer tillslut fram och 
du orkar inte släpa runt på allt längre.  
Skulle du då istället ta tag i konflikten 
vid tillfället då den uppstår, så blir 
slutet lyckligare. Ni får det överstökat, 
och sedan kan ni fokusera på allt det 
positiva och fortsätta med att vara 
effektiva.  
Ett företag som vill komma framåt i sin 
utveckling, behöver konflikter.  
Konflikter utvecklar, både oss som 
individer och oss som företag.  
 
De flesta konflikter grundar sig i missför-
stånd, ingen vill missförstå eller bli 
missförstådd och detta hör ihop med 
hur kommunikationen fungerar i ett 
företag.  
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Kommunikation 
Kommunikation är ett av de viktigaste 
redskapen i ett företag. Om inte kom-
munikationen fungerar i ett företag 
kan företaget inte gå runt. Därför är 
det viktigt med regelbunden kommu-
nikation, om man inte kommunicerar 
regelbundet skapas det rykten och 
alla blir osäkra. Det är också jätte 
viktigt att kunna lyssna på sina medar-
betare.  
 
En gång var vi i företaget otydliga 
med vem som skulle göra vad i ett 
arbete, alla blev osäkra och uppfat-
tade uppgiften olika eftersom kom-
munikationen inte varit tillräckligt bra 
och tydlig. Några dagar innan inläm-
ning blev det problem då vi märkte att 
en del uppgifter var gjorda två gånger 
medan andra inte var gjorda alls, och 
kvalitén blev därefter. Vad lärde vi oss 
då av detta? Jo, att om inte kommu-
nikationen fungerar, bildas missupp-
fattningar som leder till sämre kvalité 
och osäkra medarbetare.  
 
Vi har intervjuat slumpvist valda perso-
ner i Helsingborg och ställde frågan: 
”Vad är viktigast inom kommunikation 
enligt dig?” 
Såhär löd svaren sammanfattningsvis: 
 
“Att lyssna! Om du inte kan lyssna 
handlar det inte längre om kommuni-
kation, utan om information”. 
 
“Att alla trivs, känner sig sedda, vet 
vad som händer m.m. då är det en 
bra kommunikation”. 
 
“Att förstå och bli förstådd”  
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