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Konfliktens natur
Konflikter handler, til forskjell fra 
uenighet, ikke om meningsforskjeller, 
men om form.  Under en konflikt 
flyttes fokuset fra sak til person. Dette 
kan oppleves svært ubehagelig og være 
vanskelig å takle for de det angår.  
Stress og energitap både for de som er 
direkte involvert, men også for de som 
er indirekte berørt kan bli 
konsekvensen.

Det negative aspektet ved konflikter 
kan gjøre det fristende å lukke øynene 
for dem. Konflikter oppfattes også ofte 
som et problem som må løses. Men 
konflikter sørger også for at en 
organisasjon ikke blir «sløv og passiv», 
men fører til at de ansatte «skjerpes» 
og den kan, hvis håndtert riktig; 
stimulere til kreativitet. 

En kilde til vekst
Konflikter dreier seg nesten alltid om 
ulikheter, og ofte kan de være 
komplementære, dvs at de utfyller og 
beriker hverandre.  Ved å slippe 
ulikheter til i bedriften får vi liv og 
røre, men også innovative innspill til 
vekst og utvikling. 

Konflikter er ikke farlig, det er vår 
even til å håndtere dem som kan gi 
destruktive utslag.

Konflikter som en kilde til vekst 
og fornyelse. 
Klarer man å utnytte de positive 
egenskapene ved en konflikt vil man 
oppleve at de kollegiale båndene 
styrkes, team blir mer effektive og de 
ansatte mer innovative. Nøkkelen er å 

se problemstillingene i ansiktet og 
forhandle frem vinn-vinn løsninger. 

Fra konflikt til samarbeid  gir deg et 
nytt tankesett rundt hvordan vi kan  
håndtere konflikter og utnytte dens 
krefter til å jobbe for oss.

Gjennom dette kurset vil vi også se på 
hvordan vi kan etablere en 
«konfliktvennlig» bedrift. Hos de fleste 
vil dette innebære en endring i måten 
man oppfatter konflikter på.  

DETTE KAN DU FORVENTE AV 
KURSET:

✦Å utfordre eget tankesett
✦Å få en bedre forståelse av 

konfliktens natur
✦Å vite mer om hvordan du kan møte 

ulike konflikter
✦Å lære å se konflikten fra flere sider
✦Å snu konflikten til noe konstruktiv
✦Å kunne bidra til fruktbare sam-

handlinger

 KURS FRA KOMPETANSEHJELPEN

FRA KONFLIKT TIL SAMARBEID
Hvordan snu en konflikt fra negativt til positivt gjennom  
økt konfliktkompetanse.
Konflikter kan gi en negativ spiraleffekt i bedriften.  Ved å forstå 
konfliktens natur kan du utnytte dens krefter til å skape positive 
endringer i stedet.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
NØKKELORD                       
Energi, kraft, følelser, forandring, 
stimulans, respekt, dialog, 
verdsettelse, innovasjon og fokus

VARIGHET                               

Kurset er bygget på moduler. 

Grunnkurset tar ca 4 timer.  Kan 

bygges på med videregående kurs I 

og II. 

    

OM KURSHOLDER:          

Evy Ihlen er utdannet pedagog ved 

UIO med hovedvekt på 

arbeidslivspedagogikk og 

mestringsmotivasjon. Evys entusiasme 

og energi er kjent for å engasjere og 

gir gode dialoger og refleksjoner 

rundt kurstemaene.

Nysgjerrig? Les mer om dette og 

andre kurs på kompetansehjelpen.no

Be om et pristilbud i dag!

KONTAKT          

Evy Ihlen         

Mobil:  915 13 979 

evy@kompetansehjelpen.no
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