
LEDERINFO
FRA METTE HØGH

Kan læses på 10 min.

For en ny leder findes der dårligt noget mere angstpro-
vokerende end en advarsels- eller opsigelsessamtale 
med en medarbejder. Men det er her idealet om den 
empatiske, krævende, men fair leder, skal stå sin prøve.

Egentlig kender alle det fra privatlivet, hvad enten man 
lever i en børnefamilie, med bofæller eller som par. 
Nogen udviser uacceptabel adfærd, og ligegyldigt om 
den er bevidst eller ej, strider den mod husreglerne og 
provokerer samleveren. Det er altså nødvendigt med en 
alvorsnak. Man rømmer sig: ”Der er noget, vi bliver nødt 
til at tale om”.

Og her er det så, man skal holde tungen lige i munden. 
For måden, sagen bliver italesat på, har afgørende be-
tydning for udfaldet. Det kan eskalere til en konflikt, der 
bliver højlydt og sårende – modtageren kan endda blive 
fysisk udfarende – hvilket således gør skade på rela-
tionen. Eller omvendt: samtalen kan føre til forløsning, 
indbyrdes forståelse og et langt bedre samarbejde.

På arbejdspladsen er det typisk sjusk med mødetiden, 
der giver anledning til en ny leders debut med de svære 
samtaler. Det er vigtigt, at medarbejderen forstår alvo-
ren, men uden at føle sig uopretteligt dømt ude. Sam-
talen kan enten styrke eller svække samarbejdet. Virke 
motiverende eller det modsatte. Og som leder er det dig, 
der har det endelige ansvar for resultatet.

Magt = ansvar. Det gør dig nervøs
Tonefald og kropssprog kan gøre en verden til forskel. 
Hvis du er afslappet, og lyder bestemt, men samtidig 
opmuntrende, undgår du at aktivere frygtcentret i din 
samtalepartners ”urhjerne”. Ordvalget spiller også en 
rolle. Og ledelsesteori rummer faktisk nogle uhensigts-
mæssige vendinger, som fx den ”adfærdskorrigerende” 
eller ”adfærdsregulerende” samtale. 

I dag vil ingen nemlig finde sig i at blive ”reguleret”. Det 
lyder som noget, man gør med hunde og maskiner. Selv-
følgelig er formålet – og dit ansvar som leder – at opnå 
en ændret adfærd. Men der skal to til tango. Så jo bedre 
du kender din medarbejder, og hvad han eller hun mo-
tiveres af, des lettere kan du skræddersy budskabet til 
modtagerens øre.  

Har du et ledelsesdilemma du vil dele?  KLIK HER

NERVØS OVER DEN SVÆRE SAMTALE? 
DER ER HJÆLP PÅ VEJ. VIDSTE DU?

HK tilbyder følgende værktøjskurser:  
(tilmeld dig nu, der er begrænsede pladser)

Den svære samtale (klik her)
Mellemleder i Klemme (klik her)

HK inviterer også alle deres medlemmer  
til at blive grønne forandringsagenter på 
deres arbejdsplads - en ny type kompetence-
udvikling. For fremtiden, for samfundet  
- for det fælles formål. 
Grøn Forandringsagent (klik her)

NYTTIGE LINKS

Ledelse i praksis >
HK Leder >

mailto:Tina.Lind.Larsen%40hk.dk?subject=Ris%20og%20Ros%20-%20Lederinfo
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292239001
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292238940
https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2021/01/05/forandringsagent
https://www.hk.dk/omhk/afdeling/hk-hovedstaden/hk-handel-hovedstaden/ledelse-i-praksis
https://www.hk.dk/omhk/afdeling/hk-hovedstaden/hk-leder?gclid=EAIaIQobChMItMmV0Ibx7gIVS-rtCh22wgqjEAAYASAAEgIbj_D_BwE


Via opdragelse og erfaringer er vi mennesker nemlig 
formet til at reagere meget forskelligt på ”at skulle 
tale med chefen”. ”Handleren” vil ønske klar instruks 
til straks at udbedre fejlen, ”tænkeren” vil grave efter 
uddybende forklaringer, ”føleren” vil søge garanti for, at 
henstillingen ikke skal tages personligt og ”forandre-
ren” vil måske søge at udvikle et nyt system, så forseel-
sen ikke gentager sig.

Der findes mange måder at typeopdele mennesker, 
herunder også figurerne ”beskylder, opgiver og be-
nægter”, der går igen i alle menneskelige relationer og 
reaktionsmønstre. Lærer du at spotte dem på afstand, 
forstår du også ”typernes” bevæggrunde. Det vil lette 
samtalen for jer begge. 

Fra frygt til ”kom trygt indenfor
Som ny leder, der har indkaldt til en omsorgs-, advar-
sels- eller opsigelsessamtale – eller måske til den årlige 
lønforhandling – vil du møde talrige, kreative undskyld-
ninger for, hvorfor præstationerne ikke har stået mål 
med forventningerne. Og husk: den gode leder vedken-
der sig straks, hvis samme forventninger ikke har været 
kommunikeret tydeligt nok. 

Kan man give lidt, har man også fortjent at få. Du kan 
sagtens pege på ledelsesretten og stjernerne på skul-
deren, men ”show it, don’t tell it” har alle dage været en 
overlegen ledelsesform. En leder, der føler sig nødsaget 
til at hive personalehåndbogen frem og stave lovteksten 
igennem, derimod? Han eller hun er ikke lykkedes med 
sin første opgave: at vinde medarbejderens respekt.

Er man usikker omkring sin egen position som leder, 
øger det altså spændingsniveauet omkring det, der fra 
medarbejderens synspunkt forekommer ”den farlige 
samtale”. Her kommer figuren Keith Charles fra tv-seri-
en Six Feet Under os til hjælp med mantraet: ”you gotta 
defuse the situation before it becomes a situation”. Du 
skal altså afvæbne konflikten, før den opstår.

Menneskekendere vil vide, at vores urhjerne, pga. 
uvished, tænder sit alarmberedskab, når vi indkaldes til 
samtale. Frygten for de værst tænkelige scenarier rabler 
løs i baghovedet, og det er lige netop den frygt, vi som le-
dere indledningsvist skal lære at desarmere. ”Bare rolig, 
det er ikke farligt, men du bliver lige nødt til at hjælpe 

mig med noget her”, kan være en åbningsreplik.

Hvad siger forskningen?
Når det drejer sig om svære samtaler på arbejdsplad-
sen, er det afgørende at prioritere relationen på niveau 
med sagen eller opgaven. Det konkluderede et studie fra 
International Journal of Business Communication i 2014. 
Dybdegående interviews med 24 oversygeplejersker 
afslørede, at en stærk relation var alfa-omega, når det 
handlede om at hanke op i både arbejde og motivation.

Undersøgelsen konkluderede, at en stærk relation 
altså bør være et mål i sig selv. Og at evnen til at udvise 
empati og anerkendelse således bliver til helt centrale 
færdigheder for lederen. En undersøgelse i Harvard Bu-
siness Review fra 2016 underbyggede konklusionerne.

Her spurgte man både ledere og medarbejdere, og 
opdagede, at hele 66% af de adspurgte prioriterede 
at gøre situationen behagelig for modparten, mens 
81% på forhånd anerkendte, at der er mange måder at 
anskue enhver sag. Diplomatiske og imødekommende 
indstillinger, altså.

Eksperterne udleder herfra, at man ikke bør anskue de 
svære samtaler som kampe, der for enhver pris skal vin-
des, men snarere som problemer, man står sammen om 
at løse. Ejerskabet kan deles gennem den inddragende 
samtalemetode: 1) hvad foregår der, 2) hvilke negative 
konsekvenser har det, 3) hvordan kan det ændres og 
forbedres, og 4) gensidig aftale om positiv handling.

Har du et ledelsesdilemma du vil dele?  KLIK HER
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