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Observasjon av effekter av ledelse og kultur, 
kommunikasjon og konflikter i bygge- og 
anleggsbransjen



Om det å observere

• Hva har jeg sett?

• Hva er ståstedet mitt? 

• Hvordan har jeg fortolket det jeg har sett?

• Hva har jeg valgt å gjøre med det?

• Hvordan har det virket?

• Finnes det andre måter å se på, fortolke, gjøre?



Ståsted

• Ledelse og kultur, kommunikasjon og konflikthandtering.

• Pedagogisk bakgrunn – opptatt av læring som det 
sentrale i all utvikling.

• Har tro på at alle mennesker handler ut fra det de 
opplever som det aller beste sett fra sitt ståsted.

• Vi er bare mennesker.

• Forskjellighet er viktig
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Hva har jeg sett – Hva får jeg høre

• Prosjektleder som synes ting er blitt vanskelig
• En organisasjon som bruker mye tid på frustrasjon

• Ting har stoppet opp og haugen med uavklarte saker øker

• Stygge brev og anklager.

• Mange har det personlig vondt.

• Kjørt seg fast i ett spor – gjør mer av det samme – øker 
bare intensiteten.

• Alt var så greit i starten – vi hadde samhandlingsseminar 
og greier…….



Målet med «mitt» prosjekt

• Å hjelpe partene til å handtere vanskelige saker gjennom 
utvikling av gjensidig forståelse, ansvarliggjøring og 
endring av kommunikasjonsmåter. 

• Lære om seg selv – se på sitt eget bidrag fra andre 
vinkler og oppdage nye muligheter

• Å bidra til læring om kommunikasjon og konflikter hos 
de partene som er involvert.

• Finne fram til nye nyttige praktiske løsninger.  



Ny kunnskap for bedre praksis
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P = praksisteorier -> Sti = løsningsmåte -> L = løsning



Hvordan har vi arbeidet….

• Organisering
• Involvert begge partene på et høyt nivå

• Laget en framdriftsplan parallelt for begge parter, og så felles workshop

• Oppfølging

• Parallelle workshoper i begge organisasjoner
• Fokus på egen organisasjon

• Hva er det vi opplever? Hva kan vi gjøre for å endre på det vi ikke liker? 

• Hva trenger vi å snakke med de andre om?

• Lære om konflikter og kommunikasjon

• Felles workshop
• Lære hverandres forutsetninger å kjenne

• Bli personlig kjent

• Arbeide med de viktige sakene og finne praktiske løsninger på dem

• Oppfølging



Uenighet – konflikt

• Uenighet – Tvist Fokuserer på innhold og målet for arbeidet, 
og er av logisk og analytisk karakter. Skaper kreativitet og 
gode løsninger. 

• Personkonflikter oppleves mest truende i arbeidslivet. 
Det er følelsesmessig konflikter mellom to eller flere personer
medfører ubehag og motvilje. 
Det ødelegger samhold og samarbeid, 
kommunikasjonen forfaller eller opphører. 
For den enkelte bitterhet, nag, sinne, avmakt og lidelse. Mistrivsel. 
Virksomheten og samfunnet taper – ressurser på avveie

Mistrivsel betyr ofte konflikter



Hvordan og hvorfor har konflikten utviklet 
seg? (beskrivelse fra virkeligheten)

• Dårlig kommunikasjon. Partene har bare snakket  
sammen på formelle byggemøter

• Byggemøtene har i tillegg vært ustrukturerte og har 
inneholdt alt fra mindre tekniske avklaringer til 
millionkrav knyttet til forsinkelser

• Handlinger og uttalelser har fått leve og dels forsterket 
seg uten at man har skværet opp. 

• Byggherre har følt seg provosert av ublue tilleggskrav fra 
entreprenør. Tror E at vi er dumme? Prosjektleder fra E 
har reist seg og gått fra møtet.



It takes two to tango

• Ingen er skyldfri

• Endringen må starte hos en selv

• Begge parter må ta ansvar og først og fremst rydde i eget reir 
og egen atferd

• Konflikter er mer form enn innhold

• Begge parter må delta i prosessen

• Læringsprosess – om seg selv, om andre, om kommunikasjon 
og konflikt

• Læring = endring av atferd



Språk

Nedtrappende språk

• Gå etter saken, den konkrete 
handling

• Gå etter å løse konflikten

• Tale rolig og lytte til ende

• Fokusere på fremtidige muligheter

• Utforske saken og den andres 
synspunkt

• Gi plass til forskjellighet

• Anmode eller ønske

• Bruke imøtekommende kroppsspråk

Opptrappende språk

• Gå etter personen: ’Det er nå 
bare du som..’

• Generalisere (”alltid” og ”aldri”) 

• Fokusere på andres feil og 
mangler

• Fokusere på ting som har skjedd 
tidligere

• Plassere skyld

• Belære «du må jo forstå..» 

• Karakterisere: «du er naiv som…»



Personlighet spiller inn

• Ekstroversjon

• Muntlig kommunikasjon

• Bredt interessefelt

• Sosialt og verbal

• Introversjon

• Skriftlig kommunikasjon

• Fokus i dybden

• Privat og behersket



Overordna 
ledelse

Prosjektledelse

Byggeplassen

Byggherre Entreprenør

Hvem eier konflikten og hvor kommer den til uttrykk?



Hva kan vi lære av konflikten (fra virkeligheten)

• Kommunikasjon er nøkkelen til all god samhandling. 
Godta at folk er forskjellig. Lytt, vis respekt, vær 
løsningsorientert

• Unngå personfokusering, hold deg til saken. Fokuser på 
fremtidige muligheter framfor ting som har skjedd.

• Uheldige uttalelser eller handlinger må ikke drive videre 
og forsterke seg. Skvær opp

• Endringer og tillegg må håndteres profesjonelt. Er det 
grunnlag for kravet?



Lessons learned…

• Uenighet er en naturlig del av prosjekter og er skapende.

• Konflikter ødelegger.

• Både den formelle og uformelle kommunikasjonen er viktig.

• Holde fokus også på personprosessene i prosjektet.

• Rydde i eget reir og ta ansvar for sitt.

• Gi folk trening og kunnskaper i ledelse og kommunikasjon

• Unngå at konflikter sprer seg og farger manges bilde av 
«virkeligheten»



Forhandlinger

• Fordeling av goder – ulemper

• Underliggende interesser – saker

• Innsikt i egen og andres behov og muligheter

• Forhandlinger er kommunikasjon



Hva kan Faveo gjøre….

• Komme inn når det er problemer
• Konfliktløser

• Megler

• Tredjepart

• Komme inn før problemene oppstår

• Kommunikasjonsveileder som rolle i prosjekt
• Uavhengig – integritet – følger begge parter fra starten

• Hviske i øret – trykke på den røde knappen

• Lyttepost inn i prosessene


