
Når stormen truer
Om konflikter og hvordan du håndterer de på best mulig måte

O m  ko n fl i k te r  – o g  hv o rd a n  h å n d t e re  d e m

Når stormen truer
Om konflikter – og hvordan håndtere dem



• Påstand: ”Norske ledere er ikke tydelige nok og tar ikke tak i konflikter”

• Ifølge European Employee Index Norge, så ser 82% av alle ledere på seg selv som 
uredde og dyktige til å ta tak i og håndtere konflikter…

• 62% av alle ansatte ser på de samme lederne som konfliktsky …

Norske ledere og konflikter



• Jan Otto Åsen 

• Leder og Organisasjonsutviklingssjef,                                     
Adecco Group Norge

Hvem er jeg



Konflik=rappa
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Åpen fiendtlighet

Allianser dannes

Samtalen opphører

Problemet vokser

Fra sak til person

Uenighet om sak
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Ta grep før konflikten er en realitet
«Det er når alt er på si6 beste, du skal jobbe med 
hva dere skal gjøre når det er på si6 verste»

Føre var…
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Jevnlig forventnings- & rolleavklaring
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Verktøy for rolleavklaring 
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Feedbacktrappa

Modell inspirert av Larsson m. kolleger (2003)



Noen typiske feller når vi gir tilbakemeldinger

• Du «går rundt grøten» og bli utydelig

• Du gir tilbakemeldingen i affekt

• Du er dømmende i din kommunikasjon

• Du generaliserer

• Du baserer deg på annenhånds informasjon

• Du kommer med vage trusler

• Vi «begår» den fundamentale attribusjonsfeilen



Tretrinnsmodellen for konstruktive tilbakemeldinger

Spesifikt ønske   KonsekvensHendelse



Når konflikten er en realitet

– og du står overfor den vanskelige samtalen



Hvordan velge rute i vanskelig terreng?

?

?

? ?
?



Gjennomføring av Den vanskelige samtalen

Felles aksept 
for problemet

Åpning Enighet om 
mulige løsning AvslutningForberedelser Oppfølging

4 fasers modellen
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Hvordan gikk det så med teamet og den nye sjefen?



Tusen takk for meg!
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