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Ledelse og konflikthåndtering

Analyse, forståelse og håndtering af personalekonflikter



Ledelse og konflikthåndtering

Formål

Det overordnede formål er at deltagerne får styrket deres teoretiske indsigt og praktiske handlemuligheder i 
konflikthåndtering på arbejdspladsen som en del af lederrollen

Mål

Teori: At deltagerne stifter bekendtskab med teori, modeller og metoder i forbindelse 
med konflikter, konflikters udtryksformer, konflikters udvikling og konflikthåndtering 

Færdigheder: At deltagerne bliver trænet i konkrete værktøjer og arbejdsmetoder, og dermed bliver
i stand til at håndtere konflikter på en professionel og konstruktiv måde

Bevidsthed: At den enkelte deltager får skærpet sin bevidsthed om egen måde at forholde sig til 
konflikter på – og i forlængelse heraf får mulighed for at reflektere over styrker og 
faldgruber ved sin typiske forholdemåde



Program dag 1 

Kl. 08.30 – 09.30 Velkomst 
� Præsentation af underviser og programmets indhold og mål
� Kontrakt om etik og ”spilleregler” 
� Præsentation af deltagere samt refleksioner over  erfaringer med konflikthåndtering – i Herning Kommune og fra andre 

arbejdspladser

Kl. 09.30 – 10.45     Introduktion: Analyse, forståelse og håndtering af personalekonflikter
� Hvad er en konflikt, hvordan udvikler konflikter sig typisk og hvordan kommer konflikter til udtryk på en 

arbejdsplads?

Det organisatoriske niveau:

Kl. 10.45 – 12.00 Hvordan kan man forstå og håndtere konflikter på et  organisatorisk niveau?
� Gennemgang af Leavitt´s systemmodel som analyseværktøj
� Case-træning

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost og mulighed for frisk luft

Kl. 12.45 – 14.00 1. træningsrunde
Vi bearbejder i fællesskab en af de konflikter eller problemstillinger, som deltagerne har forberedt hjemmefra ud fra en
systemorienteret forståelse af konflikter. 

Kl. 14.15 – 15.15 2. træningsrunde i mindre grupper

Kl. 15.15 – 15.30 Afslutning på dag 1



Program dag 2 

Kl. 08.30 – 09.00    God morgen
� Eftertanker eller spørgsmål om gårsdagens program?
� Dagens program

Det interpersonelle niveau:

Kl. 09.00 – 10.15 Oplæg og øvelse: Mediation som konfliktløsningsmetod e
Gennemgang af mediation eller mægling som interventionsmetode. Mediation er en metode til at hjælpe to parter i en 
konflikt til gennem forhandling at finde en løsning, de begge kan acceptere som god. 

Kl. 10.15 – 11.15 Refleksion og træning i mediation

Kl. 11.15 – 12.15 Test og oplæg : ”Dig og konflikter”
� Hvordan har du det overhovedet med konflikter?
� Hvad er din typiske personlige og ledelsesmæssige tilgang til konflikter? 
� Hvornår er denne tilgang hensigtsmæssig og hvornår er den det ikke?

Kl. 12.15 – 13.00 Frokost

Det individuelle niveau:

Kl. 13.00 – 15.00 Oplæg og træning: Intervention over for enkeltperso ner
Mange konflikter kan tages i opstarten ved en direkte og konstruktiv indgriben fra lederen. Men hvordan giver du direkte, 
konstruktiv feedback til en medarbejder – og hvilke reaktioner kan du forvente?

Kl. 15.00 – 15.30 Afslutning 
� Litteraturliste
� Evaluering

Tiderne er cirka-tider. Vi indlægger pauser efter behov.


