JUDOPRINCIPEN
Så tar du ett bra grepp på ilska i en arbetsgrupp
Arbetsprocesser är inte alltid helt tydliga. Är de extra otydliga är det lätt hänt att medarbetare blir lite
frustrerade och för offensiva i sin kommunikation. Då gäller det att bemöta ilskan rätt.
En vanlig metod för ledare är att tysta ner. Vi kan kalla det “håll käften”-metoden. Ofta framgångsrik för
stunden, men det leder inte till annat än att både projektet och människorna i det blir lidande.
Istället kan du följa med kraften i den upprördes känslor. Lyssna på åsikterna, det är i 99 fall av 100 väldigt
bra invändningar. Hen har ju engagerat sig med stora känslor i sitt arbete och det är därifrån upprördheten
kommer.
Gå sedan vidare och förklara hur förutsättningarna ser ut just nu, och fråga hur vi gemensamt ska göra för
att lösa situationen hen är upprörd över. Då har du fått förklara hur omvärlden ser ut och gett makten till den
(förhoppningsvis nu inte lika) arge medarbetaren istället. Då är det plötsligt upp till hen att själv ta ansvar för
att byta riktning och att vi nu löser situationen tillsammans.
Det är hela hemligheten.

Judo i arbetslivet, är det seriöst?
Jadå, vi baserar principen på motiverande samtal (MI,
Motivational interviewing), En vetenskapligt baserad
metod som används av socialarbetare och psykologer för
att öka motivationen till att skapa en hållbar förändring.

Judoprincipen innebär att du inte går emot kraften, du följer istället
riktningen och tar med den ner för att landa mjukt. Från en negativ
situation till något positivt. Det kan kännas logiskt att dra till med “Håll
käften“-metoden, men utan medarbetarens signaler hade problemen fortfarande funnits i organisationen.
Med ett arbetsledarmässigt judokast, så är det till och med medarbetaren själv, (med coachning av ledaren),
som kommer med lösningen på problemet.
Vill du också ha svart bälte i tryggt ledarskap?
Kontaka vår expert Omar Khalaf för att ta fram det bästa ur din
organisation. Du kan även boka en inspirerande föreläsning,
workshop eller ledarskapscoachning.
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TILLIT Engineering är ett ingenjörsföretag som förser process– och energiindustrin
med konsulter och ledarskap som skapar resultat genom förtroende.

