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10.6.

Controlleren som facilitator og
mediator

– Skab vind-vind relationen mellem controlleren og
brugerne

af advokat Tina Monberg, tm@mediationcenter.dk,
mediationcenter a/s

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et 
Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa 
passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Søren Kierkegaard

1. Introduktion

Artiklens indhold Der eksisterer i dag en bred accept af at mennesket – og ikke
systemer og profit – er virksomhedens vigtigste fokusområ-
de. Som controller arbejder man ofte med opfølgning på op-
gaver udført af de mennesker, der er i organisationen. Hvor-
dan sikrer man at den menneskelige faktor bliver inddraget
ved denne opfølgning, hvordan sikrer man, at mennesket
bliver involveret på alle niveauer i økonomistyringens pro-
cesser, for at undgå at destruktive konflikter opstår, hvordan
sikrer man, at systemernes stakeholders oplever relationen
til controlleren som en samarbejdsproces og ikke en magt-
kamp eller en rettighedskonkurrence. Det er nogle af de
spørgsmål denne artikel vil give et bud på. 

Undgå kampen om 
hvem der har ret

De systemer vi i dag bruger i økonomistyringen har ofte de-
res fokus på at finde fejl eller uoverensstemmelser mellem
det, der er aftalt og den måde som kollegerne i de andre af-
delinger har valgt at udføre opgaven på. Det kan give rettig-
hedskonkurrencer om hvem der har ret eller i værste fald
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magtkampe, der afgøres af, hvem der har mest indflydelse i
organisationen til at gennemtrumfe sin måde. Begge måder
at løse konflikten på er destruktive for organisationen og
dens medarbejdere. Denne artikel vil anvise en tredje måde
at udføre økonomistyringens opgaver på, der ikke skaber
destruktive konflikter og giver mulighed for innovation, ny-
tænkning og samarbejde.

2. Involver mennesket og brug den 
naturlige beslutningsproces

Fokus både på 
opgaven og 
menneskerne

Ved enhver opfølgning skal der efter min opfattelse både
være fokus på selve opgaven og på de mennesker, der er in-
volveret i opgaven, hvis man ønsker at undgå modstand og
konflikt. Opgaven og de mennesker, som økonomistyringen
påvirker, er uadskillelige og indbyrdes afhængige. Denne
relation skal gå op i en højere mening, hvor begge dimensi-
oner skal vægtes med lige stor styrke. En måde at forene dis-
se behov er, at afdække sammenhængen mellem mennesket
og den måde vi træffer beslutninger på. Mennesket har sin
egen naturlige medfødte måde at træffe beslutninger på –
også kaldet den naturlige beslutningsproces – som består af
fire faser:

• Analyse 
• Design
• Udvælgelse
• Implementering

Analyse Den første fase i den naturlige beslutningsproces er den fase,
hvor vi mærker og anerkender at vi har et indre behov, og
hvor vi tager ansvar og mobiliserer vores vilje for at gøre no-
get, for at få opfyldt vores behov. Dette behov kan være et
behov for at opføre os ordentligt, opnå respekt og anerken-
delse, opnå den sociale kontakt, tryghed og sikkerhed eller
et fysiologisk behov for at få mad, drikke, søvn, luft mv.
Denne fase modsvarer den fase i processtyring, som benæv-
nes analysefasen.

Design Den anden fase er den fase, hvor vi søger efter veje til at til-
fredsstille vores behov og interesser. I denne fase udvikler vi
muligheder for hvilke løsningsmodeller, der eksisterer. 

Udvælgelse Den tredje fase er udvælgelsesfasen, hvor vi udvælger den
bedste mulighed og træffer et valg om at benytte denne me-
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tode. Den anden og tredje fase modsvarer den fase i proces-
styring, der benævnes designfasen.

Implementering Den fjerde fase er den fase, hvor vi foretager selve implemen-
teringen af det valg vi har foretaget i tredje fase, og vi udfø-
rer handlingen. Denne fase modsvarer processtyringsfasens
implementering.

Evaluering Selve evalueringsfasen eksisterer ikke som en del af den na-
turlige beslutningsproces, men evalueringen foretages i
kraft af alle de behov, som ikke er blevet opfyldt opstår på
ny, sådan at den naturlige beslutningsproces bliver genta-
get.

Møde medarbejder-
ne dér hvor de er

Teorien om den naturlige beslutningsproces bygger på den
amerikanske psykolog og Ph.D. Heather Catells arbejde,
hvor hun ved en empirisk undersøgelse af en testgruppe på
144 personer, påviste at testpersoner gennemgik disse fire
faser i deres beslutningsproces. Når vi ved, at mennesket
gennemgår disse 4 faser i den naturlige beslutningsproces,
er det vigtigt som controller, at man etablerer mødet dér
hvor medarbejderne er i deres beslutningsproces. Det nytter
ikke noget, at man som controller går ind og fortæller hvad
der ikke fungerer. Og derefter går tilbage til økonomiafde-
ling hvor man udvikler og designer et system, der modsva-
rer de behov, som man mener, er vigtige, og så vender tilba-
ge, når systemet skal implementeres. Vi har glemt organisa-
tionen i en tidligere fase af beslutningsprocessen, mens vi
selv bevægede os videre. Vi møder ikke afdelingernes med-
arbejdere dér hvor de er. Ej heller nytter det noget at komme
i sidste fase og fortælle dem, hvad der er galt med de hand-
lingsplaner, som de er nået frem til på grundlag af den na-
turlige beslutningsproces.

Der kan skabes et 
modsætnings-
forhold mellem 
controlleren og 
grupperne

Forklaringen er, at medarbejderne fra de andre afdelinger
ikke har været med i design og udviklingsfasen eller den an-
den og tredje fase i beslutningsprocessen, hvor forslag gene-
reres og der træffes et valg om hvilke forslag, der fungerer
bedst for dem. De sidder stadig i den fase af beslutningspro-
cessen hvor de har opdaget, at de har et behov, og går derfor
i løsningsfasen, når controlleren kommer for at implemente-
re systemet. Dette opleves af controlleren som kritik og
manglende anerkendelse af den indsats, som de har ydet
ved design og udvikling af det nye system. Controlleren
kommer til at mangle respekt og anerkendelse for deres ind-
sats og modsætningsforholdet etableres mellem grupperne.
“Brugerne er altid så besværlige”. “De forstår ikke nødven-
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digheden af opfølgningen”. “De har fokus et helt forkert
sted”, er tanker, der hurtigt flyver gennem hjernen hos con-
trolleren.

Prøv Ledelseshåndbogen i 10 dage for kun 
kr. 250,- 

Klik ind på: www.blh.dk


