
Svona ættir þú að takast á við erfiða starfsmenn! 
 
Við rákumst á áhugaverð greinaskrif á  eftir Hans Toft Nielsen frá 16.10 2015 og ákváðum að endursegja efnið 
lauslega til gagns og gamans (Árni Jósteinsson fyrir Vinnuumhverfissetrið 2015). 
 
Þeir eru kaldhæðnir, neikvæðir og hafa áhrif á starfsánægju vinnufélaganna. Fyrir þig sem 
hefur erfiðan starfsmann í hópnum þínum gæti eftirfarandi komið að gagni fyrir þig. 
  
Það eru til starfsmenn sem vinna markvisst að lausn kjarnastarfseminnar samhliða því sem þeir 
reyna að leggja sitt af mörkum í hinu félagslega. Þvi miður þá eru líka á sumum vinnustöðum til 
starfsmenn sem nota kaldhæðni, eru neikvæðir og taka gjarnan þátt í slúðri. Í verstu tilvikum 
baktala þeir aðra og reyna að grafa undan völdunum þínum.  
Það er augljóst að þér getur ekki líkað við alla á vinnustaðnum en sem stjórnanda er það verkefni 
þitt að grípa til aðgerða ef einhver starfsmanna þinna reynir að skapa sundurlyndi eða vondan 
anda á vinnustaðnum. 
  
Stjórnunarfæðingurinn Gwen Moran gefur eftirfarandi tillögur um hvernig þú getur best tekist á 
við erfiða starfsmenn. 
  
1.    Findu út af hverju þeir eru erfiðir 
Sumt starfsfólk getur verið óþægilegt og aðrir reyna beinlínis að valda fyrirtækjunum tjóni. 
Reyndu að skylja hvers vegna einstaklingurinn hagar sér með óheppilegum hætti. Er hann/hún 
óánægð með verkefnin sín eða skipulagsheildina? Eru vandamál heima fyrir? Samræður og 
beinar athuganir eru tvö mikilvæg verkfæri sem geta gefið þér innsýn í hverkonar vandamál þú 
stendur frammi fyrir. 
  
2.    Þekktu persónuleikatýpuna 
Persónuleikapróf geta verið skilvirk verkfæri til að öðlast betri skilning á forgangi starfsmanna og 
hvernig þeir haga samskiptunum. Margir eiga í erfiðleikum með að setja orð á eigin styrkleika og 
veikleika. Próf getur verið liður í að gefa þér þá þekkingu sem þú þarft. 
Þegar þú hefur skilning á persónuleika starfsmannsins og skilur betur samskiptamunstur þeirra 
hjálpar slíkt þér í samskiptunum við erfiða starfsmanninn. 
  
3.    Samþykktu fjölbreytileikann 
Í sumum tilvikum eru ekki aðrir möguleikar en að samþykkja aðstæður. Ef þú dregur fram 
mismunandi nálganir ykkar til vinnunnar getur slíkt í sumum tilvikum leyst deilurnar og skapað 
gagnkvæman skilning 
  

Mikilvæg ráð varðandi deilustjórnun: 
  
Vertu tilgátusamur: Þegar þú ert ósammála starfsmanni, forðastu bein átök. Í staðinn 
ættir þú beita tilgátuspurningum svo þú getir fengið starfsmanninn til að sjá aðstæðurnar 
frá fleiri sjónarhornum. Með þeim hætti forðar þú því að starfsmaðurinn fari í varnarstöðu. 
  
Notaðu orðfærið ”og” í staðinn fyrir ”en”: Með því að nota orðfærið ”og” þegar þú þarft 
að tjá andstöðu þína, forðastu að gefa til kynna að starfsmaðurinn hafi rangt fyrir sér til 
þess að þú getir haft rétt fyrir þér.  
  

4.    Veittu eftirtekt 
Starfsmönnum með atferlisvandamál finnst oft að það sé ekki hlustað á þá, að vinnuframlag 
þeirra sé ekki metið að verðleikum eða að þeir njóti ekki virðingar. Beindu athygli þinni að þeim 
og leyfðu þeim að tala út um hugsanir sínar og tilfinningar. Slíkt eyðir fjarlægðinni milli þín og 
starfsmannsins þannig að þið getið nálgast lausn á deilunum.  
  
5.    Vertu opinn fyrir gagnrýni 
Meðan á samtalinu stendur munt þú líklega verða fyrir gagnrýni. Í sumum tilvikum hefur 



starfsmaðurinn réttmæta gagnrýni varðandi vinnustaðinn, fyrirtækjamenninguna eða stjórnendur. 
Í slíkum tilvikum er mikilvægt að þú finnir lausn til að bæta tjónið.   
 
6.    Gefðu uppbyggilega gagnrýni 
Stjórnendur þurfa að vera færir um að gefa uppbyggilega neikvæða endurgjöf (feed-back). Þú 
þarft því að draga fram hvaða áhrif hið neikvæða atferli hefur á vinnuna og umhverfið. Ef 
starfsmaðurinn notar t.d. alfarið neikvæðan tón á fundum hjá ykkur ættir þú að benda á að slíkt 
geti haft vond áhrif á gæði og framleiðni. 
  

Að gefa og móttaka uppbyggilega gagnrýni 
Þetta er pottþéttur sigurvegari í vinnuumhverfisrannsóknum – þ.e. hin útbreidda upplifun 
að menn séu ekki mjög góðir í að gefa og móttaka hrós og gagnrýni á dönskum 
vinnustöðum (gildir örugglega á Íslandi líka). Uppbyggileg endurgjöf eykur þekkingu 
manna á sjálfum sér og gefur valkosti til að velja á milli varðandi atferli og hvetur til 
þróunar.   

  
7.    Gerðu þér ljóst að enginn er ómissandi 
Það getur verið upplifað sem ófært að reka neikvæðan/erfiðan starfsmann ef viðkomandi er besti 
starfsmaðurinn þinn. Þess vegna er mikilvægt að þú ígrundir hvaða áhrif hið neikvæða atferli 
hefur á vinnustaðinn í víðu samhengi. Þekkt rannsókn (Holloway) sýndi að 12% þeirra sem hætta 
störfum hjá fyrirtækjum gera slíkt vegna neikvæðra vinnufélaga. Ef erfiði starfsmaðurinn þinn 
knýr aðra til að skipta um vinnu – er kannski kominn tími til að undirbúa brottrekstur 
  
Greinaskrif Hans Toft Nielsen byggðu á þýðingu og endursögn frá Fastcompany en greinin er aðgengileg hér:  
http://www.lederweb.dk/personale/konflikthandtering/artikel/121049/guide-til-at-handtere-besvarlige-

medarbejdere 
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