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– Led prosessene 

Konfl iktsky?
Er du en av dem som hater konfl ikter? Her 
er seks tips for å kvitte deg med redselen.

Alle føler ubehaget i en konfl ikt. Forskjel-
len er bare hvorvidt du er en som lukker 
øynene eller en som tar affære.

Innrøm redselen
Første trinn er alltid å innrømme at du er 
redd. Og du er ikke alene. Tiden der den 
brysomme nabokona la seg bort i alt er 

forlengst forbi og vi er blitt mer vant til å ikke 
bry oss.

I arbeidslivet vil en konfl ikt man ikke tar 
tak i få vokse seg så stor at den påvirker 
oss uansett. Det er med andre ord bare å ta 
oksen ved hornene først som sist.

Observer deg selv
Når du er leder er du også ansvarlig for å 
ta tak i alle konfl iktene på arbeidsplassen. 
Selv om det knyter seg i magen er fet bare å 
hoppe i det. 

Finn ut hvorfor du er redd
Tenk gjennom hvorfor du blir redd og hva 
det er ved en konfl ikt som gjør at det knyter 
seg i magen. Er man redd har man lett for å 
overdramatisere og forestille seg skrekksce-
narioer. Hold deg til fakta og tenk realistisk. 

Start med en liten konfl ikt
Trening gjør mester. Begynn med en liten 
konfl ikt. Ta for deg «fi lleting» du har unngått 
å ta opp tidligere. Nå er det viktig at du foku-
serer på målet – få en løsning på konfl ikten. 

Analyser møtet etterpå
Gå gjennom samtalen etterpå. Hva kjente 
du? Hva fryktet du skulle skje og hva var det 
som egentlig skjedde?

Oppfølgingsmøte
Om du faller tilbake i ditt gamle mønster 
er du sikkert redd for at medarbeideren du 
hadde et møte med nå hater deg. Vel, som 
sjef er det alltid noen som ikke vil like deg. 
For å avslutte konfl ikten er det lurt å ha en 
samtale til. 
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Ledere har et ansvar for 
å sette i gang endringer 
i sin organisasjon, 
men også for å stå i 
endringene og lede 
organisasjonen gjennom 
dem – ikke gjemme 
seg bak konsulenter.
AV BJØRN R. JENSEN

brj@ukeavisen.no

Det følger et stort ansvar med å 
foreta endringer, så stort at det ikke 
kan overlates til andre, mener leder-
utviklerne Per-Egill Frostmann og 
Tom Rosendahl.

– Endringer kommer uventet, 
beveger seg i alle retninger og roter 
det til mens de pågår, og det hadde 
ikke vært mulig 
å foreta endrin-
ger om det ikke 
var for alt rotet, 
sier Frostmann. 

Han har 
arbeidet med 
strategisk leder- og organisasjons-
utvikling internasjonalt siden 
begynnelsen av 1980-tallet. Hans 
oppfordring til ledere er å  «stå i 
endringene», som han kaller det, 
ikke minst på grunn av alle de erfa-
ringene lederen vil få ved å gjen-
nomleve endringene sammen med 
sine ansatte.

Mest mislykket
Rosendahl, som er førsteamanuen-
sis ved Handelshøyskolen BI, viser 
til at altfor mange endringsprosjek-
ter fortsatt mislykkes, og det til tross 
for vi hele tiden vet mer om hva som 
skal til for å lykkes, og hva som fører 
omstillinger galt av sted.

– Det kan være at målene for 
omstillingene er rent økonomisk, at 
strategiene er for begrensede og at de 
ledes ovenfra-og-ned, at det fokuse-
res for mye på de nye strukturene 
som skal implementeres og for lite 
på de som fi nnes, og som kan ha vist 
seg å fungere gjennom mange år, 
eller selskapet velger å benytte kon-
sulenter for å gjennomføre endrin-
gene. Men de har bare ansvar for at 
endringer blir gjort. Konsulenter har 
null ansvar for resultatet, sier han.

Må bli lyttet til
For mange ledere har også for stor 
tro på at de kan støtte seg på rasjo-
nelle tiltak i endringsprosessene, 
som ytelser og omskolering, men det 
som fungerer, er ifølge de to lederut-
viklerne at folk i organisasjonen blir 
hørt. Det gjelder spesielt for lederni-
våene under toppnivået. Det er her 
de som skal planlegge og styre end-
ringene nedover og utover i systemet 
holder til, og de skal også sørge for at 
driften går som normalt, poengterer 
Frostmann og Rosendahl.

Nok av teorier
Det mangler ikke teorier for hvor-
dan organisasjonsmessige end-
ringer skal gjennomføres. Som 
eksempler har vi på den ene siden 
amerikanske John Kotter med sin 
klassiske omstillingsledelse i åtte 
trinn. Den begynner med å skape 
en opplevelse av at det haster å 

omstille og velge 
en gruppe med 
vide fullmakter 
som skal være 
med på omstil-
lingen med 
mål om å skape 

raske seire og økonomiske gevin-
ster. Eller ledelsesstrategen Gary 
Hamels råd om å bygge et omstil-
lingssynspunkt, skrive et omstil-
lingsmanifest, skape en koalisjon 
som plukker sine mål, innlemmer 
noen i gruppen og nøytraliserer 
andre i omstillingen, for til slutt 
å ta ut små, tidligere og hyppige, 
økonomiske gevinster.

Ubrukelige råd
– Dette er «råd du ikke kan bruke til 
noe», som HR-guruen fra 1970-tal-
let, Chris Argyris, formulerer det. 
Da er det mer nyttig å merke seg den 
gamle eksperten på omstillingsstra-
tegier, Gregory Egans oppdagelser 
om at der endringer mislykkes, der 
er strategi og drift ofte dårlig inte-
grert, de ansatte gjør de samme 
tingene på ulike måter, og grupper 
og klikker basert på vennskap eller 
motvilje mot organisasjonen får 
påvirke effektiviteten nedover i syste-
met, eller det fi nnes konkurrerende 
makt og autoritet forankret i organi-
sasjonens miljø som beskytter «egne 
områder» og påvirker konkurransen 
om ressurser i virksomheten. 

Endringer må altså forankres 

dypt i organisasjonen, påpeker 
Frostmann og Rosendahl.

Bygg et rammeverk
Det er også hva Frostmann og Rosen-
dahl sier de har som mål med kur-
sene: Få deltakerne til å kunne plan-
legge, iverksette og gjennomføre en 
gjennomtenkt endringsprosess. 

– Vi har laget et rammeverk hvor 
lederne skal bli bevisst hvilke verk-
tøy som fi nnes for å sette en riktig 

diagnose på hva som er problemet, 
hvordan løsninger kan bygges, iverk-
settes og evalueres. Det siste punktet 
er ikke mindre viktig enn noen av de 
foregående. For eksempel: Hvordan 
defi nere at endringen har blitt en suk-
sess? Hva slags mål skal benyttes? 

Frostmann og Rosendahl mener 
at fokuset legges bakenfor resulta-
tene. Hvordan resultatene skapes og 
hvordan folk behandler hverandre 
settes i fokus.

Øk bevissthetsnivået
–Alle ledere som skal i gang med 
endringer i sin organisasjon – og 
2009 tyder på å bli et godt år for alle 
endringsagenter – må være bevisst 
at de må gå foran og ta grep i en 
slik situasjon. De må lære seg de 
verktøyene de har tilgjengelig for å 
«stå i endringene», sier de to. 

De mener at lederne må lære 
seg en coachene lederstil. Derfor 
har de laget en modell for Gjen-

«Ledere må gå 
foran og ta grep.»

Lederne må kunne bruke verktøy som utvider de ansattes prestasjonshorisonten i en tid med endringer, mener lederut-
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selv

Lær deg Lær deg 
å takle å takle 
konfl ikter.konfl ikter.

Prestasjonsbasert lønn for-Prestasjonsbasert lønn for-
bedrer ikke nødvendigvis ikke bedrer ikke nødvendigvis ikke 
prestasjonene. Tvert imot. prestasjonene. Tvert imot. 
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Flere lederverktøy fi nner du på
ukeavisenledelse.no

Gjennombruddscoaching
Din egenutvikling som endringsleder bygger i stor grad på din 
evne til å lede dine egne tanker, heter det om endringsledelse 
hos Per-Egill Frostmann og Tom Rosendahl, som presenterer 
en modell for gjennombruddscoaching. 

Kortversjonen av modellen er:

1 Eierskap til resultatene
Coacheens rolle: Stimulere til eierskap av de endringene 
som kreves for å nå målene.

Ansattes spørsmål: Eier jeg emosjonelt de utfordringene 
som skal til for å nå målene?

2 Fokus på atferdsendring
Coacheens rolle: Skape enighet om det som utløser 
gjennombruddene i endringsprosessen.

Ansattes spørsmål: Er jeg fokusert på atferden som vil 
levere de prioriterte prestasjonene?

3 Sørge for at dette skjer
Coacheens rolle: Stimulere til at den gjennom-
bruddsendringen som må komme faktisk kommer.

Ansattes spørsmål: Viser jeg den tillit og overbevisning 
som trengs for et gjennombrudd?

4 Ta fram speilet
Coacheens rolle: Alltid si det som skal sies, og inspi-
rere og utfordre med kritiske sannheter. 

Ansattes spørsmål: Klarer jeg å være ærlig med meg selv 
og mine prestasjoner?

5 Hvor er beviset?
Coacheens rolle: 
Overvåke indika-

torene på at ansattes 
intensjoner har blitt til 

resultater. 
Ansattes spørsmål: 

Kan jeg vise at gjennom-
bruddsytelsen blir levert, 
målt og forsterket?

LEDERVERKTØY

nombruddscoaching. Det er en 
prestasjonsmodell for å holde 
medarbeidernes ytelser oppe gjen-
nom en endringsprosess. Den skal 
fungere uansett organisasjon og 
samfunnssektor, og har lagt vekt 
på menneskelig utvikling. 

Endringscoaching handler om å 
skape muligheter for at de ansatte 
skal lykkes gjennom sine ledere, 
som både kjenner dem og som er 
villige til å investere i deres vekst.

Endringscoaching
I en tid da alle har valgmuligheter og 
ønsker mer frihet på jobben, må ledel-
sen kunne coache på en måte som 
er utfordrende for den ansatte, moti-
verende, krevende og inspirerende, 
påpeker Frostmann og Rosendahl. 

Endringscoaching er et av fl ere 
verktøy en leder trenger for å beher-
ske i lederrollen. Frostmann og 
Rosendahl påpeker at det er viktig å 
huske på at selv om du coacher som 

leder, så forsvinner ikke arbeidsgi-
veransvaret og personalansvaret 
ditt. De poengterer at dette ansvaret 
alltid er en del av lederrollen.

– Coaching må bli en sentral 
del av organisasjonens og ledelsens 
lederskap. For å greie det, må lederne 
kjenne sine sterke og svake sider, og 
kunne bruke verktøy som utvider de 
ansattes prestasjonshorisont. Det er 
dette vi har forsøkt å utvikle, sier Per-
Egill Frostmann og Tom Rosendahl.

FOTO: BJØRN R. JENSEN

viklerne Per-Egill Frostmann og Tom Rosendahl.

Kontroversielle lønnsfunn
Ny forskning fra London School Economics 
viser at prestasjonslønn ikke virker som forventet: 
Istedenfor å oppmuntre folk til å jobbe hardere 
for å nå de store høyder, oppmuntrer denne typen 
avlønning folk til å jobbe mindre hardt. 

En analyse av 51 ulike studier av fi nansielle 
incentiver i arbeidsforhold konkluderer med det 
handelshøyskolen kaller «overveldende bevis», 
skriver nettstedet Management Issues: Presta-
sjonsbasert lønn kan ifølge forskningsresultatene 
redusere arbeidstageres naturlige ønske om å 

fullføre en oppgave samt gleden ved å gjøre dette. 
Funne beskrives som kontroversielle, særlig 

ettersom nettopp prestasjonsbasert lønn i disse 
dager ofte blir omtalt som en av årsakene til at vi 
fi kk fi nanskrisen. 

– Vi fi nner at fi nansielle incentiver kan redusere 
indre motivasjon og redusere etiske grunner, eller 
andre grunner, til å følge de sosiale normene på en 
arbeidsplass, herunder rettferdighet, sier Dr Bernd 
Irlenbusch ved Institutt for ledelse ved London 
School of Economics til nettstedet.
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