
«Nå har jeg sagt til deg 1000 ganger at du skal skjerpe deg!» 

Hvor mange ganger må jeg si det?? Har du sagt setninger som denne? Det har vi vel alle... 
Spørsmålet er vel hvor effektive de er? Japanernes definisjon av galskap er å gjøre det samme igjen 
og igjen, og forvente en nytt resultat. 
Albert Einstein snakket også om at vi ikke kan løse et problem med det samme tankesettet som 
skapte problemet i utgangspunktet. 
Her er en teori: Ingen har noensinne skjerpet seg etter ordre fra andre. Ok, de har kanskje tatt seg 
sammen en ukes tid, men på sikt har de sklidd tilbake til utgangspunktet. 

Endring i mennesker skjer kun når de selv bestemmer for for en forandring. Det er umulig å endre 
andre. De må ønske det selv. God kommunikasjon skal ikke ut. Den skal inn. Og det får vi til ved å 
være bevisst forstått-rekkefølgen vår. Med det mener jeg at det er viktig at du først ønsker å forstå, 
før du kan forvente å bli forstått. Forstå før forstått. 

Og uenighet mellom dere kan sees på minst to måter. 
1: Dette er vanskelig og vondt. 
2: Problemer er en god mulighet til å skape et bedre forhold. 

Undersøkelser viser at oppgaver som ikke blir gjort, er blant de vanligste krangle-temaene. Både i 
hjemmet og på jobben. 

Her er en oppskrift på den vanskelige samtalen. 
Om oppgaver som ikke blir gjort. 

Si dette: 
1: «Jeg lurer på om du kan hjelpe meg litt? Gi meg noen råd? Det er noe jeg har tenkt mye på. Og 
jeg er usikker på hva jeg bør gjøre.» (Folk liker å hjelpe og føle seg nyttig.) 

2: «Dette handler om meg. Det er mine følelser og tanker, ok? Du har muligens et helt annet syn.» 
(ingen kan kritisere deg for hvordan du opplever ting.) 

3: «Jeg opplever at det er oppgaver som ikke blir gjort slik vi ble enige om.» (Det er lurt i en 
diskusjon/krangel å si "Jeg opplever at..." i stedet for å anklage den andre med «du er så»... eller 
«du gjør ingenting.» Dette er mindre dømmende, og vi kan kun snakke for oss selv. Det kan hende 
medarbeideren har en helt annen sannhet enn deg.) 

4: «Det er slik jeg ser det. Jeg lurer på hvordan du opplever dette?» (Her kaster du ballen over til 
dem og deres sannhet.) Nå er vedkommende enten enig eller uenig. Hvis han/hun er enig er jo saken 
grei. Spør da om hva, hvordan og når medarbeideren kan bidra med mer. (Ett spørsmål av gangen...) 
Hvis det er uenighet kan du bruke denne strategien: La oss si at vedkommende blir irritert og sier at 
han/hun gjør masse. 

Svar da: 5: «Ja, jeg ser det poenget ditt. Du er flink til å gjøre de tingene, og jeg skjønner også at du 
opplever det som irriterende at jeg påstår at du ikke gjør nok.» Her er poenget å gi vedkommende så 
mye rett du kan ved å anerkjenne både deres poeng, (gjør noen oppgaver) og deres følelse 
(irritasjon.) Grunnen til det, er å åpne for videre dialog. De roer seg når de blir sett, hørt og forstått. 



6: «Og samtidig tenker jeg at situasjonen for meg er at jeg ikke får levert de vi skal til tiden. Og det 
sliter på meg. Jeg synes vi er et godt team sammen og vil gjerne fortsette å være det. Det er viktig 
for meg.» (Her bytter vi ut ordet «men» med «og samtidig». Legg også merke til verdisvar i «godt 
team» og «viktig for meg.» Verdisvar handler om å påpeke hvorfor noe er viktig. Ikke kun at det er 
viktig.) 

7: «Som sagt, jeg synes jo du er en... (klok, reflektert, kreativ, omsorgsfull) - Og som jeg sa vil jeg 
gjerne spørre deg om råd. Hva ville du gjort hvis du var i min situasjon?» 

(Fortsett å stille spørsmål. Så lenge du gjør det, er det du som makten og som styrer samtalen.) 

Spør hva han/hun kan bidra med og hvordan og når det kan gjennomføres. 

Avslutning: «Noe det jeg liker godt med deg er at når du sier du skal gjøre noe, så kan jeg stole på 
det. Takker for det. Og takk for hjelpen.» (Denne avslutningen bidrar til at oppgavene blir 
gjennomført, fordi de ønsker å leve opp til det bildet du har. Egoet vårt er et bilde på hvordan vi vil 
at verden skal se oss.) 
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