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s om professionell medlare märker jag att kon-
flikter på arbetsplatserna ökar, samtidigt som 
de kompetenshöjande uppdragen blir färre. 

Trots större samarbetssvårigheter arbetar verksam-
heter mindre med att säkra att chefer och HR kan 
hantera konflikter. Känslan blir att samarbetssvårig-
heter är något man får leva med och inte något som 
går att förebygga. 

I omorganisationer som bygger på nedskär-
ning istället för expansion slarvas det ofta med 
processen, inte minst brister informationen. Olika 
perspektiv kring vad som gäller, hur ansvar och 
befogenheter skall fördelas, frodas. Det får en direkt 
inverkan på samarbetet mellan medarbetarna. 
Osäkerhet uppstår och internpolitiken sjuder. Alla 
vill ha rätt i ”djungeln” och handlar utifrån den 
förståelse de har om sitt sammanhang. Det viktiga 
för ledningen är att i detta skapa en gemensam 
plattform om vart verksamheten är på väg och göra 
sammanhanget gemensamt för all personal.  

Chefer behöver säkra system som gör att de snabbt 
kan fånga upp tidiga signaler på när något inte 
fungerar, och när en konflikt är på väg att blomma 
upp. HR har självklart en viktig funktion i att stödja 
detta arbete. 

En enkel metod för att tydliggöra vad som sker 
i organisationen så att HR ska kunna stötta och fö-
rebygga är att använda”Trafikljusmodellen”*, som 
med fördel kan användas på chefsträffarna. Meto-

den behöver användas regelbundet, cirka varannan 
månad, för att den ska fungera. Första gången är 
ofta lite trevande, men med tiden blir det ett själv-
klart och tryggt sätt för chefer att lyfta frågor som 
ledarskapet brottas med. Modellen skapar också en 
helhetsbild av vad ledarskapet i organisationen har 
för utmaningar. Med tiden brukar jag uppmuntra 
cheferna att själva applicera Trafikljuset i sina 
arbetsgrupper för att de i sin tur ska ha ett verktyg 
för att fånga upp signaler i tid. Modellen kan förstås 
även användas på arbetsplatsträffar, personalmöten 
och liknande. Så här går det till: 

InlednIngsvIs väljs en temafråga, till exempel: Hur 
ser samarbetsklimatet ut i era arbetsgrupper? 

Låt varje dagordning börja med två frågor:
1. Vad har inte fungerat sedan vi sist sågs? Varje 

deltagare skriver ner exempel på röda eller gula 
lappar beroende på hur allvarlig man bedömer 
situationen vara. Röd lapp = signal om att snabb 
hantering/åtgärd behövs. Gul lapp = signal om 
åtgärdsbevakning. 

2.Vad har fungerat sedan vi sist sågs? Grön lapp 
= signal om det positiva i verksamheten. 

Samla in samtliga synpunkter och gå igenom de 
röda lapparna(sätt upp på väggen) och gå ge-
mensamt igenom förslag till åtgärder (direkt eller 
återkom). De gula lapparna samlas in för avstäm-
ning vid nästa möte. De gröna lapparna läses högt 
i rummet, positiva skeenden 
synliggörs och ger ny energi till 
verksamheten.
* Trafikljusmodellen har vi byggt 
med inspiration från konflikthante-
raren Kerstin Ljungström. 
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Förebygg konflikter 
med enkel modell
I lågkonjunkturens spår ökar ofta konflikterna på våra arbetsplatser.  

Tamara Maskovic, professionell medlare, delar med sig av en använd-

bar modell för att förebygga och fånga upp problem.

I omorganisationer som bygger 
på nedskärning istället för ex-

pansion slarvas det ofta med proces-
sen, inte minst brister informationen.
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