Hvis du vil hjælpe dine medarbejdere, må du møde dem, der
hvor de er – og ikke omvendt
Af Tina Monberg. mediator, advokat og forfatter1, mediationcenter a/s
Søren Kierkegaard sagde, at hemmeligheden i al hjælpekunst handler om at møde folk der, hvor de er og begynde der2. Men hvor ofte
gør vi ikke det modsatte i bedste mening for at føre andre hen til det sted, hvor vi ønsker, de skal befinde sig. Vi giver velmenende råd til
vores medarbejdere for at de hurtigere kan nå målet, og herved etablerer vi hverken et samarbejde eller en relation – og vi hjælper dem
slet ikke.
Så første skridt til enhver etablering af en samarbejdsproces, er at møde sine medarbejdere, der hvor de er. Og så vil du måske spørge
– og hvor er det så?
Dine medarbejdere kan være i en af beslutningsprocessens fire faser3, som mediationsprocessen4 består af. Disse fire faser gennemgår
vi ubevidst hver gang, vi skal træffe en beslutning – og det er utallige gange på en dag:
1.

Behovsfasen

2.

Brainstormingsfasen

3.

Evalueringsfasen

4.

Implementeringsfasen

Hvis du selv som leder er nået til implementeringsfasen og ønsker at føre dine medarbejdere hertil, må du møde dine medarbejdere i
den fase, hvor de er. De har måske ikke engang opdaget, der er et behov. Eller de har ikke selv fundet de løsninger, der er for dette
behov. Eller de har ikke valgt, hvilken løsning er den bedste. Du kan ikke bede dine medarbejdere om at møde dig, der hvor du er –
eller, dér hvor den øverste ledelse, ved at bruge de fire faser - har besluttet sig at organisationen skal være. Medarbejderne skal føres
fra det sted, de er, til det sted, hvor ledelsen ønsker de skal være. Derfor hedder det også Leadership.
Viden om sand hjælpekunst er anvendt af mange – bevidst eller ubevidst. Vi har set ved byggeriet af Øresundsbroen, hvor teknisk
direktør for byggeriet, Peter Lundhus, skabte en partnering relation til byggeriets partnere. Broen blev færdig ni måneder før tid,
overholdt budgettet, ingen entreprenører tabte penge og alle var glade for at være med i projektet. Vi har set mediationsprocessen hos
LEO Pharma, som har anvendt processen i sin produktion for at sikre at samarbejdsrelationen blev bevaret, selv ved uenighed i de
selvstyrende teams. Vi har set det hos NCC, som har ønsket at medarbejdere lærte at bevare samarbejdet ved eksterne uenigheder. Vi
ser det ved uenighed og konflikt, hvor mediation løser 80% af alle konflikter.5
I fremtiden vil sand hjælpekunst være en dyd, der kan håndteres af alle ledere for at skabe flow6, oxytocin og grænseløse
organisationer7. En fremtid, hvor alt undtagen organisationens kernekompetence er out-sourcet til ens samarbejdspartnere. Evnen til at
samarbejde er fremtidens Blue Ocean Strategy8, hvor fortidens og den røde strategi er at være den bedste til at konkurrere om at være
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hurtigst, bedst og billigst. Hvis man ikke evner at skabe samarbejdsprocesser, kan man ikke out-source, fordi det ikke giver nogen
mening at konkurrere med sine samarbejdspartnere. Man er i samme båd. Hvis de har et problem, så har man et problem.
Hvis I stiller jer selv det samme spørgsmål, som Nobelpristageren Muhammad Yunus9 konfronterede os med, da han gæstede
København for nylig: ”Når krisen er overstået, vil I så gå tilbage og gøre det samme som I gjorde inden krisen, eller vil I finde en ny
strategi?” Hvad vil I så svare? Vil I opfinde en ny Blue Ocean økonomi, der hverken er kapitalisme, hvor det gælder om at få mest til
individet, eller er kommunisme, hvor det gælder om at få mest til gruppen, men opfinde en økonomi, hvor det gælder om at finde
løsninger, der bedst opfylder både individets og gruppens behov. Altså en ny økonomi – der kunne hedde Collaborisme10 – og som ikke
er et enten-eller men et både-og11.
Hvis I ønsker at tænke disse nye tanker og skabe disse nye systemer, så får I behov for sand hjælpekunst, nemlig evnen til at skabe
samarbejdsprocesser, hvor alle møder hinanden, dér hvor de er.
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