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Presentasjon

•Hvem er vi?

•Hovedmål for vårt innlegg i 
dag…. 



Konflikthåndtering og 
konfliktdempende 
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sine konduktører
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Hovedmål for kurset: 
Kunne forebygge og håndtere konflikter i 

utfordrende kundesituasjoner ved å benytte 
konfliktdempende kommunikasjon
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Fakta om hvorfor vi startet med 
disse kursene

• Økning i antall innmeldinger siste 3 år

• 673 innmeldte saker knyttet til tilløp til vanskelige 
kundesituasjoner, skade/vold under AML og 
trafikksikkerhet

• 16 saker endte med skade

• Etterspurt kompetanse og påfyll fra ansatte og 
verneombud
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Hvilke utfordringer 
opplever du i din 
bedrift knyttet til vold 
og trusler?

Gå til www.menti.com

Tast inn koden: 
8572 4615

http://www.menti.com/
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Hovedtrekk i våre innmeldte saker:

• Kunder uten gyldig billett, uønsket atferd

• Rusede kunder. Kunder som røyker eller bruker 
narkotika på toget

• Kunder som opptrer truende 

• Ufine kunder som er kranglete/ ikke samarbeidsvillige, 
og som ikke følger personalets anmodninger

• Psykiatri/ psykisk sykdom

• Kunder som har beina i setet

• Kunder som ikke overholder spilleregler i stillevogn

• Verbal utskjelling

• Fysisk vold
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«Det er ikke noe galt med 
hjernen din, men noen 
ganger trenger den en 

bruksanvisning»
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Fagkompetanse
Sosialkompetanse

Selvkompetanse
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Hva er «Det lille ekstra»
du gjør i krevende møter med andre, som kan få

den andre til å samarbeide?

Gå til www.menti.com

Tast inn koden: 
8572 4615

Snakk litt med personen ved siden av deg – 1 min

http://www.menti.com/
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«Den største utfordringen med å lytte, er at 
vi ikke lytter for å forstå, men for å svare»Taktisk kommunikasjon:

Det viktigste er ikke hva vi sier, men 
hvordan, når og hvor vi sier noe
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Slutningsstigen

1. Situasjon - informasjon

2. Hjernen bearbeider informasjonen

3. Vi fortolker og tillegger mening

4. Vi konkluderer

5. Vi handler
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GRØNN SONE
Løsningsorientert

Ser situasjonen fra kundens ståsted

Lar rasjonell tankegang styre samtalen

Har et nøytralt kroppsspråk og stemme

Er klar over at egen væremåte påvirker 
kommunikasjonen (sosialkompetanse)

RØD SONE
Er prinsippfast – firkanta

Gir seg ikke og vil ha rett

Styrt av følelser – tenker ikke rasjonelt

Har et kroppsspråk som utstråler misnøye og en 
stemme som virker brysk

Har liten formening om at egen væremåte påvirker 
kommunikasjonen

Oransje sone
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Verbale 
kommunikasjonsmetoder

Refleksjon
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Egen sikkerhet

Tolkning av kroppsspråk

Plutselig forandring i atferd 
= akutte faresignaler
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Takk for oss!


