
Att välja Samarbete eller konflikt  

Samarbete eller konflikt är 

en tredagars utbildning där 

cirka 75 procent av den 

process- och upplevelse-

baserade kursen är inriktad 

på personlig utveckling. Vi 

använder oss av Elias 

Porters, Strength 

Deployment Inventory, ett 

pedagogiskt instrument som 

visar vilka drivkrafter som 

finns bakom såväl vårt eget 

som andras beteenden. Det 

innebär att synliggöra en 

individs/arbetsgrupps 

styrkor men även att se vad 

som händer när en 

individ/grupp hamnar i 

konflikt. 

 Det förebyggande arbetet 

inom konflikthantering 

innehåller konfliktanalys, 

hur konflikter eskalerar 

och metoder att hantera 

konflikter. Vi använder oss 

av intresse/behovsbaserad 

problemlösningsmodell 

och här får kursdeltagarna 

träna sig i att formulera 

problem med fokus på 

båda egna och andras 

behov/intressen. Denna 

metod är även känd som 

Harvardmetoden och finns 

beskriven i boken ”Getting 

to Yes”  av Uri, Fisher och 

Patton. 

 

Syfte & Mål        

Programmet ger bland annat 

• Ökad förmåga att förstå 

dynamiken i intresse- och 

konfliktmotsättningar 

• Ökad insikt om egna 

attityder och beteenden i 

pressade situationer 

• Metoder att hantera 

intressemotsättningar/  

konflikter 

Samarbete eller konflikt 

AmoGraVis AB        

 

 

Tid och plats              

2019 vecka 13:  27 – 29 mars 

på Frötuna Gård utanför 

Uppsala 

Kostnad 

Kursavgift:  14 800 kronor 

exklusive moms. 

Internatkostnad              

6500 kronor exklusive 

moms. 

 

Handledare  

Birgitta Bernhardsson, 

leg.psykolog med 

specialistkompetens inom 

konflikthantering, 

AmoGraVis AB 

Anders Björnsson, konsult, 

Trafikverket.  

Båda utbildade handledare 

i Beyond Conflict och 

licensierade av Bcon WSA 

International, INC i USA.  

 

• • • 

Välkomna med anmälan 

till Birgitta Bernhardsson: 

070–31 33 477 eller till 

birgitta@amogravis.se 

 

 

”Aldrig kunde jag tro att öppenhet skulle skapa en 

sådan tillit. Trots att jag förhandlar runt om i världen, 

var detta en ny insikt”. 



• Strategier för att skapa ett 

Robust Samarbete  

Målgrupp  

Programmet är anpassat för 

såväl arbetsgivar- som 

arbetstagarrepresentanter 

och fullt tillämpbart inom 

både privat och offentlig 

sektor. 

Du kan delta i kursen på 

egen hand eller tillsammans 

med dina kollegor. Kursen 

kan med fördel genomföras 

internt i din organisation 

som en utbildning i både 

teamutveckling och 

problemlösning. 

 

Upplägg                                 

Kursen omfattar tre dagar. Vi 

varvar teori med praktiska 

övningar som leder till egen 

utveckling och ökade insikter 

och färdigheter i 

konfliktkunskap. Kursen 

utnyttjas effektivt eftersom vi 

även arbetar på kvällarna, 

men viss tid för reflektion 

kommer att finnas.  
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