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FOREDRAG Herning Folkeblad 
lagde tirsdag lokaler til et foredrag 
om konfliktløsninger på et på sin 
vis noget kuriøst tidspunkt med 
Ukraine-krigen som bagtæppe i de 
flestes tanker.

- Hvor er Putin, nu hvor det 
handler om konfliktløsning? lød det 
blandt andet fra Herning Folkeblads 
administrerende direktør, Alex Niel-
sen, da han skulle igangsætte arran-
gementet.

Oplægsholderen, Finn Sten Jakob-
sen, der er lektor ved AU Herning, 
brugte da også tidens største kon-
flikt som reference til at forklare, at 
én konflikt sjældent kommer alene.

Sommerfuglens vingeslag
Ifølge ham sker der ofte en form 
for »trickle down-konflikt«, hvor én 
konflikt leder til en anden. Det er lidt 
ligesom analogien med en sommer-
fugls vingesus - en kæk kommentar 
i kantinen kan blive til en eksisten-
struende konflikt for hele virksom-
heden, hvis man ikke gør noget ved 
problemet med det samme. 

- Jeg skulle på et tidspunkt hjælpe 

en virksomhed, der havde haft en ul-
mende konflikt liggende i 17 år. Jeg 
gad godt vide, hvor meget det havde 
kostet virksomheden, grublede Finn 
Sten Jakobsen.

Et livsvilkår
Det er meget vel muligt at undgå, 
at en konflikt slår rødder i hele 17 
år, men det er umuligt helt at rense 
virksomheden for konflikter. En 
virksomhed er én stor grobund for 
konflikter, hvor der bliver groet og 
sået hundredevis af  uenigheder 
hver eneste dag. Finn Sten Jakob-
sen henviste til, at ledere i gennem-
snit bruger hele 66 procent af  deres 
arbejdsdag på konflikter. Men man 
skal aldrig lade en god konflikt gå 
til spilde.
- Konflikter er ikke negative i sig selv. 
Det er selve håndteringen af  konflik-
ten, der kan gøre situationen enten 
konstruktiv eller destruktiv for par-
terne. Og her gælder det som leder 
om at være vaks. For når lederen bli-
ver opmærksom på konflikten, har 
den højst sandsynlig allerede haft 
en vis levetid, forklarede Finn Sten 
Jakobsen og tilføjer, at man blandt 
andet kan have in mente, at megen 
utilfredshed opstår, når medarbej-
dere skal flytte kontor.

Lars Løkke-finten
At tage snakken er alfa omega. At 
snakke konflikten ihjel i stedet for 
at lade den gødes af  det uforløste, 
vil gøre det muligt at høste alle de 

positive aspekter af  konfliktmæg-
lingen - involvering, forandring og 
tryghed. Og hvordan agerer man så 
konfliktmægler som leder?

- Tillid er umådelig vigtigt. Hvis 
man har tillid til hinanden, er man 
også mere villig til at åbne op, fast-
slog Finn Sten Jakobsen. 

- Og når det kommer til konflikter, 

gælder det især om at tømme folk - at 
lade dem snakke og selv lytte. Det 
giver bedre forståelse og forhand-
lingsmuligheder. 

- Når man kender alles holdninger, 
kan man bedre lægge uenigheden 
over på sagen frem for relationen, 
sagde oplægsholderen.

Ledere kan med fordel se mod 

Lars Løkke Rasmussens infamøse 
privat-Lars/politiker-Lars-teknik. 
Hvis man viser mere af  sin private 
side, får andre automatisk mere tillid 
til én - selvfølgelig til en vis grad. 
Man skal som leder kunne åbne op 
og agere person frem for profession, 
når man skal få folk til at flytte sig 
i en strid.

Få løst konflikterne på jobbet
 | Finn Sten Jakobsen er 

lektor ved AU Herning, men 
har også sammen med sin 
kone skrevet en bog om netop 
konfliktløsninger på jobbet.   
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Konflikter er en naturlig og positiv del af 
virksomheder, så det gælder om at kunne løse 
dem hurtigt og effektivt, lød opfordringen fra 
Finn Sten Jakobsen til erhvervsledere

Dagens fokus
 Dagens hovedfokus er på aftenens rentemøde i 

den amerikanske centralbank (Fed). Der er en bred 
forventning til, at Fed går op i gear og sætter renten 
op med 0,50%-point, hvilket har været indpriset i 
markederne i nogen tid efterhånden. Det er blevet 
indikeret af  et bredt udsnit af  rentekomitéens 
medlemmer som for nyligt også fi k Fed-chef  Powell 
med om bord, da han vurderede, at arbejdsmarkedet 
er uholdbart overophedet, og dermed så fornuft i 
såkaldt ”front loading” (hurtige opstramninger). 
Han noterede desuden, at mange medlemmer af  
rente-komitéen bakker op om en eller fl ere rentefor-
højelser á 0,50%-point. Således har selv nogle af  de 
mere dueagtige medlemmer af  rentekomitéen støttet 
op om muligheden for renteforhøjelser af  0,5%-point. 
Derfor ventes det også, at Fed samtidigt vil signalere, 
at man vil fortsætte med renteforhøjelser i samme 
tempo på de kommende møder, samt at renten vil 
blive bragt op over Fed’s neutrale niveau på omkring 
2,4% i år med et yderligere løft til 3,5% til næste år. 

Det er fi nt på linje med de indikationer, vi har fået 
fra Powell. Ud over renteinstrumentet har Fed også 
peget på, at man vil kaste sig over QT (Quantitative 
Tightening) og dermed begynde en direkte reduktion 
af  bankens oppustede balancer. Fed har allerede i 
referatet af  marts-rentemødet indikeret, at loftet for 
hvor store beløb, der må undlades at blive geninve-
steret, og dermed nedbringe beholdningen med, vil 
være på omkring USD 95 om måneden fordelt på 
USD 60 for statspapirer og USD 35 i realkreditobli-
gationer. Inden rentemødet får vi ISM’s serviceindeks 
for april, som måneden før steg stort set som ventet 
til 58,3, hvormed der endelig blev sat en stopper for 
tre måneder med store fald. I april ventes en ny lille 
stigning til 58,7, hvilket må vurderes som robust i et 
historisk perspektiv. Genåbning oven på den seneste 
omikron-smittebølge og fremgang i beskæftigelsen 
ses således at holde hånden under servicetilliden, 
mens de stigende forbrugerpriser på den anden side 
gør sit for at svække forbrugertilliden, som dog har 
stabiliseret sig i april. Der er således lidt usikkerhed 

om retningen, idet de hastigt stigende priser og renter 
kan have en mere negativ effekt end ventet, og vi så 
da også et uventet fald i PMI’s tilsvarende servicein-
deks i april. Endelig får vi ADP’s opgørelse af  den 
private beskæftigelsesvækst i april, som ventes at 
falde under 400.000 personer for første gang i syv 
måneder, som vil være et hint om, at fredagens ar-
bejdsmarkedsrapport vil byde på opbremsningstegn.

 I euroområdet modtager vi detailsalgstal for marts. 
Oven på det store fald i slutningen af  2021 har salget 
i årets to først måneder skuffet en smule og blot budt 
på små stigninger, hvilket kan have været hæmmet 
af  især stigende forbrugerpriser, mens omikron-smit-
ten er sværere at kvantifi cere, da den øgede mobilitet 
på gaden i forbindelse med genåbning muligvis i 
højere grad har kommet servicesektoren til gode. 
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VALUTA

USD
JPY
GBP
NOK
SEK
PLN

KR KURS            KURS                          +/-
Kursen i dag kl. 6.46REGIONALE AKTIER

Bang & Olufsen B
Vestas Wind
Sv. Handelsbanken A

SELSKAB                                      KURS                          +/-        VALUTA

16,5  -1,7 DDK
174,3  3,5 DDK
100,3  1,5 SEK

7,0729  -0,15%
 5,4351  -0,15%
 8,8319  -0,31%
 0,7529  0,27%
 0,71636  0,24%
 1,58557 - 0,00%

TIDLIG TIRSDAG
Foredraget med Finn Sten 
Jakobsen er en del af fore-
dragsrækken Tidlig Tirsdag, 
hvor erhvervsledere kan 
blive klogere på diverse 
erhvervsrelaterede fæno-
mener.

Det er Mediehuset Herning 
Folkeblad i samarbejde med 
AU Herning og Erhvervs-
rådet Herning & Ikast-
Brande, der står bag. Det 
er formålet, at foredragene 
skal komme vidt omkring i 
emner for at ruste erhvervs-
lederne på lidt af hvert.

Næste foredrag er med Sø-
ren Holm, chef for oplevel-
ses-udvikling hos Lego, der 
vil sætte fokus på, hvordan 
man som leder håndterer 
skrøbelighed.


