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Sådan motiverer du besværlige medarbejdere  

 (N. Nicholson: How to Motivate Your Problem People, Harvard Business Review, January 2003: s. 57-65). 
 
Nigel Nicholson er en engelsk forsker med erfaring fra en ledelsesmæssigt vanskelig verden - den 
akademiske. Baseret herpå har han skrevet en lille, men meget ”lavpraktisk” artikel om motivation og 
besværlige medarbejdere. De fleste chefer med lidt erfaring kender problemstillingen, at der ud af en 
medarbejderstab fremstår nogle bemærkelsesværdige individer. Usædvanlige talenter, store personligheder 
og så nogle individer, der tager en urimelig stor del af chefens opmærksomhed, energi og tid, fordi de ikke 
vil indordne sig, skaber konflikter omkring sig eller præsterer for lidt. Ofte personer som føler sig forbigået, 
eller personer som på anden vis skiller sig ud m.h.t. personlighed, intelligens m.v. 

Nicholson foreslår, at man ganske vist er nødt til at give dem særbehandling, men ikke i form af traditionel, 
styrende chefadfærd. Artiklen har konkrete anvisninger på, hvad man som chef kan stille op i situationen – 
uden nogen garantier. Heller ikke for at det går let. Først og fremmest må man som chef styre sin trang til 
at tvinge den besværlige medarbejder til at acceptere sin egen optik og logik. Den afgørende forudsætning 
for, at man kan lykkes med dette forehavende er, at man som chef er parat til at forlade sit eget 
udgangspunkt for en stund og antage problembarnets synsvinkel. 

I boksen beskrives 7 risici for at chefer går galt i byen af deres besværlige medarbejdere: 

1. Rundt om en enebærbusk. Hvis man har haft mange ufrugtbare konfrontationer uden at 
komme nogen vegne, er det måske på tide at få skeen over i en anden hånd 

2. Prædikant eller psykolog. Hvis man forgæves har fortalt den besværlige om sit billede af 
situationen og forsøgt at overbevise vedkommende om, at han bør gøre det, man selv peger på er 
det måske på tide at træde ind i psykologens rolle. 

3. Overflade-fræser. Har du accepteret ikke at kende og gennemskue den besværlige medarbejder 
("jeg har hverken tid eller lyst til at give ham særbehandling")? Så bliver resultatet formentlig også 
derefter. Vil du noget effektivt, må du gå dybere. 

4. Den egocentriske fælde. Måske er dit billede at situationen og personen præget af, at du kun 
kan se på tingene ud fra dine egne forudsætninger. Magter du, at sætte dig i den andens sted? 

5. Dommer eller problemknuser. Har du været for optaget af at fordømme snarere end at forstå 
og forbedre ud fra en dybere forståelse? Du må bestemme dig for, om du vil hævde din ret eller løse 
problemet? 

6. Sort-hvidt billede. Er dit billede af personen for simpelt? Har du gjort et seriøst forsøg på at 
finde forsonende elementer hos vedkommende, så en ny konfrontation kan tage udgangspunkt i en 
vis respekt og fælles forståelse? 

7. Hårdnakket benægter. Det er vigtigt at chefen også ser sig selv med modpartens øjne. Den 
besværlige medarbejder må nødvendigvis handle ud fra det billede, han sér. Kan der være noget om 
det indtryk? 

Grundlæggende er der tre typer indsatser chefen kan gøre, når hun har besluttet sig for at gøre noget 
effektivt: 

Dan et mere nuanceret billede. Udgangspunktet er her, at hvis man blot anlægger de sædvanlige 
vurderinger af medarbejderens adfærd, bliver konklusionen kritik, sanktioner og i sidste instans fyring. Hvis 
man har på fornemmelsen, at dette ikke vil virke, og der kan være noget andet galt, må man i gang med 
det nuancerede billede. Hvad er baggrunden for adfærden? Hvad driver netop denne medarbejder, og hvad 
blokerer evt. for vedkommendes bidrag? Når perspektivet udvides, kan der vise sig nogle væsentlige 
forklaringer (tidligere dårlige erfaringer, ledelsessvigt, personlige problemer etc.). 
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Omformulér dine mål. Når et mere nuanceret billede har givet dig et nyt perspektiv på situationen og 
personen, er det bedst opnåelige måske, at du sætter andre mål for personen og dit forhold til 
vedkommende. Måske erkender du, at vedkommende - af acceptable grunde – er forhindret i at præstere 
det, du oprindeligt forventede, eller du kan nu se, at hans talenter og drivkræfter peger i en anden retning, 
hvor hans resultater kan blive bedre. 

Sæt scenen for mødet. Det er typisk for problemer af denne karakter, at man allerede har haft en række 
mislykkede forsøg på at få personen til at ændre sin adfærd og indsats eller på blot at få en ordentlig 
afklaring. Disse hændelser har måske ført til, at man i en længere periode er gået udenom som katten om 
den varme grød. Risikoen for at skabe større afstand, mistillid og uproduktiv konflikt er stor. Derfor må 
chefen gøre noget ekstra ud af, at konfrontationen med problembarnet sker under de bedst mulige vilkår: 
ro, god tid, luft til de seneste konkrete konflikter. Hertil kommer, at den holdning og sprogbrug chefen 
vælger tydeligt skal signalere, at chefen netop har nyvurderet situationen og inviterer til en anderledes 
problemafdækning og løsning. 

Én af Nicholson’s vigtigste pointer er, at det ikke er sikkert, at problemet løses og medarbejderen kan blive i 
organisationen; men af hensyn til både resten af organisationen og de involverede er det bedst at et evt. 
brud sker på et reelt grundlag. Måske er det bedste for alle parter at skilles; men det har afgørende 
indflydelse på tilliden og respekten i organisationen, at chefen ikke blot skiller sig af med besværlige 
personer. "Hvem bliver så den næste, og for hvad?" må de øvrige medarbejdere uvilkårligt tænke. Dette er 
formentlig en af de væsentligste grunde til kynisme og opportunistisk adfærd i organisationer, fordi alle 
lærer at chefen kun ser dét, hun vil se, at ærlighed ikke betaler sig, at man ikke skal skille sig ud, være loyal 
og engageret, tage risici o.s.v. 

Anmeldt af Henrik W. Bendix 
 
 


