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Det rir en nrtLrrlig rc.rktion. \ lcn dct rir din
cgcn tolkning.
Ått pcrsoncn vcrkligcn skLrllc h.r n,rgot
cmot dig iir likrr s.rnnolikt sot.r rtt h,tn iLrst h,rr
hrft cn jobbi gt s,rrnt.rl cl lcr I iclcr .rr mi grrin.

vEtrl t StÄLlgT FÖR rn b,rrr konstrtcr,r ctt
bctccndc (',h,rn häls.rdc intc, I s.ittcr du cn
ctikett pLi pcrsoncn (,,h,rn iir otLcvlig. ).
Är,cn dct vrnligr rrbctsnrötct iir f Lrllt rv
Iiknrndc m i ssförst,in d. diir dclteg,rrnr vri icr
rrtt tolkir i stLillct {ör rrtt konstirtcril ctt bctccndc
lut,rn att d r,r nrrgrir sJutsrttscr. Scd,rn gril dc ut
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VEMSAR PROBLEMETOCH HUR SKA DET IÖSAS?

Någon
annan ager
ett problem
1..

När andra ager ett problem
ska du stötta och hjälpa, men
nte la ove' oro0temtosntngel
EXEMPEL: En av dina medarbetare
en

duktig ngenjör och prolektledare,

år stressad över ett viktigt projekt, och
uttrycker oro för om hon kommer att
h nna färd gt itid
Du börlar ställa en rad f rägor för att försäkra drg om att hon tänkt pä och provat
bade det ena och det andra Hon svarar
kortfattat och samta et avslutas snart
utan att ni kommer Angre än att komma
överens om att stämma av snart igen

t

Vägvisare. Visst ska du som chef peka ut problem som du lägger märke
för f ixarhatten Overlåt problemlösningen till den som äger problemet

aaceptans och
prob/e

närvaro

utan att ta över

ret

tet

HUVUDFALLGROP: Väghinder Du analyserar, råder, mora rserar, krrt serar, if rä-

Du nser att du tog över problemet och
krrappt lät henne komma trlltals och

gasätter, överslätar, berömmer, undv ker
recl mera

gar därför tillbaka
hennes rum och
ber henne utveckla och formulera s na
tankar Hon nser då att det rnte är själva
prolektet som är problemet utan att hon
är stressad över andra uppgrfter som tar

mell,in .,tolkni n g,, och',bctccndc. ccrrtm I.
Ellcr rättarc sLrgt förmrigrn rtt skilja mc)lan
tolkn in g/ctikett och bctecndc/vcrkli ghctcn.
F'ör dig som chcf handlrr modcllcn
gcnomgåendc om att bctrrrktr siturtioner
och betccnden för vad dc rir. i ställct för att

fastnr i tolknin grr, som bl ir till .srrn nin gar<
för dig.
.Srn n ingirrnr,. sättcr hindcr i vägcn för rc-

lrtioncrnir på jobbct. prccis som i sccnen mcd
pcrsoncn ikorridoren som intc hälsrrr.
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grundcn [ör r.r'.r.

relrrti oner uteör
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fccti'cencss Training. Modcllen skcpadcs,rv
lcdlrsk,rpsgurun Thomas Gordon och dcn

bidrnr till rn konfliktcr och oroblcm i din
grupp k.rn Iös,rs ut.rn {örlor.rrc. Ccnorn .rtt
trlrr öppct kon kritik och behov uttryckas
kl,rrt och Lirligt utLrn rrtt skuldbclriggc.
Du som chcf kan p,ipckr ctt du hgt miirkc
till ctt prob)crn utrn rrtt bchöva kommr mcd

Men akta dig

trd och koncentrat on från huvudprolek-

Du yssnar aktivt för att h1älpa henne
emet och kan bistä
ösningen genom att föres ä ompr orrter l'rgar

f

HUVUDVERKTYq Aktrvt lyssnande
Att hjälpa och stötta med empatr,

till

t

cn lösning. Du mristc i strillct lit.r p,r ett mcdrrbct,rrcn s jJlv krn rcd.r ut situ,rtioncn.
Dcn tid och cncrgi som du sprrrxr gcnom
att slipprr r,,rr.r problcmlösarc k,rn du rignLl Lit
itt inspircrir och lcdo.

Vnrr chef. hclt cnkclt.

ram trll huvudprob

i

VINSTER: Du behöver rnte lösa allt s1älv
Med h1älp av den här meioden får du
mer s1älvgående medarbetare, som mår

bättre

ccptirns, cmpirti och niinrrrro.
Accept,rns, ut,rn döm,rndc, för dcn rndrcs
upplcvclsc och för rn du intc bchövcr lös,r
problemct. Empnti för rtt visir mcd,rrbct,rrcn
rtt du bryr dig och niirvirro drir du finns till
gänglig och kan bckrriftrr dct mcdrrbctrrcn
sirgcr.

FöR AIT SLTPPA bli dcn cvigr problcmlösilrcn mristc drr kunn,t rcdr ut vcm som br-ir
rnsvirrct för problcmct.
Ar dct du. vi cllcr nrigon ,rn n,rn I
H.rrdr.r intc kl.rrt fördig vcm s<'m,iScr
problcmct riskcrlr du ott hamni i dc tvil vrlnligrrstc frllgroparnrr i dialogen mcd rndrir nri.inniskor: du trr över dcn ondrcs problcm cllcr
du trrr intc rrnsv,rr för dinr egn,r problcrn.
Ccnom .rtt bcstämm,r lcm som .igcr problcmct kan dLr viilir ctt Limpligt komrnunikr
tionsvcrktyg.
Ett rv dc frrimst,r vcrktygcn rir trktivt lvssn,r n dc.

Dcthrndlrrom ittsom chcf lyssnil mcdilc-

ATT GE FÖRSLAG p,r hur problcmct skrr
lösrrs låtcr k,rnske oiör.rrgligt, mcn vill du

rtt mcd,rrbct,rrcn

sk,r bli sjrilvstrindig bör du
dcn sjrilv trr trrg i problcmct.
Dct är intc ov;rnligt rtt problcmct som sk,r
lösrs brr,r.irtoppcn p;r ctt ishcrg. H jiilpcr
du till rtt lösr dcna förstr problcm, blir dct
scdrn svårt rtt h itt,r f r,rm till det egentligrr
problcmct.
.Mring;r gångcr bchövcr cn mcdrrrbctrrrc
få sitt;r ord pri sin r-rpplcvclsc för i.rtt hitta frrm
till kärnrn", sLigcr Martin Cervall, lcdrrskapskonsult som h,illcr kurscr i
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VEMS AR PROBLEMET CCH HUR SKA DET LÖSAS?
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7ärre missförstånd och okad öooenhet .Ja Cet har Gore Scandinavia
vu n n rt sedan de styrde upp sina

relationer.
t röRErncet w.L GoRE &
Associrrtcs b1r rrll.r tncdr rbct,rre

lyssn,rnde

titeln .ilssocirtcs,..,\ll.i mcd-

trren

ilrbetilrc hlr ctt lik:r r rirclc i dct
,rnrcr

ikmskr

[,rnri Iicfcjrct:rgct.

sorr blrncl .rnnrt st.rr blkonr
m atcri.rlct och vrrr-rm iirkct
Core-tex. När de traditioncll,r
organisrtorisk,r rollerna sätts ur
spel blir det särskilt betydelsefullt rtt jobba mcd relctionerna.
I svnncrhet då cn person i
Sverigc krn ingi i ctt projekt
sorr initicrrrs frrtn Tvskland,
ti I I i,lr nr,lt s tncd rr rbetskam rrtcr
fr.rn lrrenkrikc och lt,rlicn.
För u. L Corc hlr rclirtionsmodellen r. r.. r. bidr.rgit till att
missförståndcn h.rr blir it i,irre
och öppcnhcten ökrt.

rnvända jag-budsk.rp och rktivt
sa kundc mcderbe-

sinr idecr ut.rn arr
hans kollcgcr kiindc .ie kritiscfå fram

Förra årct var {örct.rgct nummer två på Iistan ör,er Sr criges
bästa crbetsplatscr.
cftersom den ökrr s,rmt.rlcn mcll,rn medarbetarn,r. Dct gcr oss
också gemensrmmc refcrcnscr
,rtt,rlla gcnomgJr \JmmJ Llt-

bildning". säger yd:n Gunnar
Carlsson.

register där alla uppgifter om medarbetarna finns samlade. Hanteringen blir också smidigare när all överföring av data mellan
delsystemen sker direkt utan filöverföringar,
Systemets moduler kan dessutom användas var för sig. Det ger
er friheten att börja med valfri modul och därefter komplettera
med andra allt eftersom nya behov uppstår. FLEX Personalsystem blir på så sätt ett system som kan växa med ditt företag.

Hans egen roll sont lcdrtre
blir också lättare om .rll.r hcr cn
grundförståelse för hur rclatio-

fl
I FLEX Personalsystem ingår:

> Lön
> Tidredovisning
> Reseräkning
> Schemaläggning/bemanning

SÄ VAR FALLET när cn mccl-

crbctarc iörsökte få till föriindringar i cn proccss. Medarbeteren hade bra och gcnomtänkta
förslag, men de lades fram r
{orm av kritik, moraliserande
och predikande, ofta i .du-eller 'ni-form,.. Någon kommunikation blcv det knappast
trl om. Mcdarbctarens tankar
upplodcs mcr som kririk än
som utveckl,rnde idier.
Eftcr on hrr tagit dcl rv verktyg som rtt undvikrr r,äghindcr.

Integrationen ger en bättre överblick med gemensamt personal-

',Modcllen är ett stiid [ör oss,

skötas.

Nu behöver du inte leta längre! Vi har lång erfarenhet
av att utveckla system för tid, reseräkning och lön och
har nu integrerat dessa till ett enhetligt personalsystem.

r,rde.

ncrna ska

Letar du efter ett
kom plett personalsystem?

Gunnar
Carlsson

I det webbaserade FLEX Portal registrerar de anställda sina
tidrapporter och reseräkningar, gör frånvaroansökningar, tar ut
lönespecifikationer, läser personliga påminnelser, får informa-

tion från chefer m.m.

ALDER:56,
TITEL: Vd Gore Scandinavia
BOR: På Tjörn i Bohuslän,

Datasystem
- Specialister på personalsystem

www.flexdatasystem.se
Telefon 08-4t0 774 47

