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EVIGVARENDE MAKTSPILL
TIL HELVETE PÅ FØRSTE KLASSE

KONFLIKTER ER IKKE AVVIK - MEN STANDARD
UENDELIG NYSGJERRIG PÅ DEN ANDRE

VINTERSEMINAR

Motsetninger
kan overstiges

KUNSTEN Å MESTRE
RELASJONEN

Konflikter i emning

«Tenke seg til å tro at udyret var noe en kunne gå
på jakt etter og drepe.» (Fluenes herre)

Kamp mellom fraksjoner – selv i de beste
familier og idealistiske bevegelser

F

innes det perspektiver på konflikt, som kan
brukes til å forstå konflikter på flere ulike
nivåer? Finnes det noen trekk som går igjen
i konflikter i parforhold og konflikter mellom
nasjoner? Kan ledergrupper lære noe fra hvilke mekanismer
som finnes i en storpolitisk konflikt? Ja, mener vi bestemt.
I løpet av denne dagen utforsker vi hvordan kranglene om
små og trivielle ting mellom enkeltindivider i virkeligheten
ofte handler om store og grunnleggende temaer. Hva skjer
med oss når vi føler oss utrygge? Hva skjer når anerkjennelse står på spill? Hvilke drivere finner vi i konflikter, når
partene faller inn i mønstre som fører til eskaleringer?
Ett perspektiv på konflikter er at det handler om de grunnleggende behovene trygghet og anerkjennelse. Ett annet
perspektiv er at det handler om et maktspill der begge
parter ønsker å vinne. Men i stedet for å skape en vinner
ender begge parter opp som tapere, fordi ingen av partene
er villige til å ofre noe for at begge skal kunne komme
bedre ut.

det ofte utspiller seg kamper om makt og ressurser, som
kan føre til ødeleggende konflikter for partene og organisasjonen.
På makronivået finner vi konflikter mellom større grupper,
som folkeslag eller nasjoner. Dette perspektivet dekkes av
Gro Møllerstad og mangeårig diplomat og fredsmekler
Hans Jakob Frydenlund.
Gjennom å utforske flere ulike perspektiver, og anvende
dette til å forstå tre ulike nivåer av konflikter, skaper vi en
spennende referanseramme for å forstå mekanismer som
kan føre til storpolitiske konflikter. Vi avslutter derfor dagen
med at deltakere ser oppsettingen av musikalen «Oslo»
med nye øyne.

Vi håper du har
anledning til å
bli med!

Tonje Moe Thompson og Catrin Sagen utforsker i dialog
vår næreste relasjon, parforholdet, der gjentakende konflikter nærmest blir som en dans der partene kan dansens
steg utenat. Magnus Huth tar for seg ledergruppen, hvor

OSLO-AVTALEN
• I 1993 ble det gjennomført topphemmelige forhandlinger mellom Yitzhak
Rabin og Yasir Arafat i Oslo og på Hafslund Hovedgård i Sarpsborg
• Forhandlingene resulterte i en fredsavtale kalt «Oslo 1» signert av Israel og PLO
• Hovedessensen i avtalen var gjensidig anerkjennelse, i tillegg til å fungere som
et utgangspunkt for gradvis innføring av palestinsk selvstyre
• Denne fredsavtalen førte til at Yitzhak Rabin, Shimon Peres og Yasir Arafat ble
tildelt Nobels fredspris i 1994
• I 1995 ble en utvidelse av avtalen signert, i det som kalles «Oslo 2»

Grupper som
ikke forstår seg selv,
kan være livsfarlige
for andre og, ikke
minst, seg selv.

› Catrin Sagen

› Tonje M. Thompson

Catrin er psykolog og
parterapeut hos IPR,
skriver fast samlivsspalte
i VG og har podkasten
«Kjærlighetspodden»
sammen med Sissel Gran.

Tonje er psykolog. Hun er
leder for klinikken IPR Oslo,
i tillegg til å jobbe med både
par og familier i terapi. Hun
er også en del av Keiron.

› Magnus Huth

› Gro Møllerstad

Magnus er psykolog. Han
arbeider som konsulent
i Keiron, der han jobber
både med ledergrupper
og ledere individuelt.
Han holder ofte kurs,
både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til å
bistå organisasjoner med
ulike oppdrag knyttet til
blant annet konflikter.

Gro har 18 års erfaring
som rekrutteringsrådgiver. Hun har
tidligere vært redaktør
i Dagbladet, journalist i
NRK og kommunikasjonssjef i daværende Arbeidsog administrasjonsdepartementet.

› Hans Jacob Frydenlund

«I swear if you existed, I’d divorce you!»

Hans Jacob er norsk diplomat og har 13 års erfaring fra
internasjonalt konfliktløsningsarbeid. Han har arbeidet
med oppfølgingen av Oslo-avtalen, har vært medlem av
Norges delegasjon til FNs sikkerhetsråd i 2002, og har
jobbet med konfliktløsning blant annet i Somalia, mellom
Eritrea og Etiopia, og har vært engasjert i prosessen som
førte fram til fredsavtalen for Sør-Sudan.

(Who's afraid of Virginia Wolfe)

OSLO – MUSIKALEN
Etter å ha høstet strålende kritikker i New York i fjor,
blir musikalen «Oslo» satt opp i Oslo vinteren 2019.
Musikalens tema er Oslo-avtalen fra 1993, da Mona Juul og Terje
Rød-Larsen var med å legge til rette for de topphemmelige forhandlingene mellom Israels statsminister Yitzhak Rabin og Yasir Arafat, leder
for den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO. I forbindelse med
at musikalen settes opp i Oslo, legger Keiron opp til en kursdag som
omhandler konflikt på tre ulike nivåer, som avsluttes med at vi sammen
går og ser musikalen «Oslo» på Det Norske Teatret.

Kierkegaards egen skrift
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"Vi er et teater som
ønsker debatt, og det
venter vi at stykket
vil skape."
DET NORSKE TEATER

KEIRON er et velrenommert konsulentfirma som har spesialisert seg innen
lederutvikling og organisasjonsforandring. Firmaet jobber på høyt nivå i
næringslivet med flere konsernledergrupper. Men det jobber også bredt og
fokusert med ulike deler av organisasjonen. Firmaet har solid erfaring fra
mange bransjer, både innenfor offentlig og privat sektor.
Den særskilte profilen til KEIRON gir seg til kjenne ved at firmaet integrerer
moderne ledelsesteorier med historiske personer og epoker. Ekstreme
prestasjoner skapes ikke ved å lære om ordinære former for ledelse. Vi lærer
av de beste. Kunst og skjønnlitteratur trekkes inn for å belyse fasetter
ved ledelse og samspill. Tankegods og innsikter fra andre tider og kulturer
utvider våre horisonter.

JAKTEN PÅ
LEDERSKAP

K
IS
EM E
AD GD
AK YN
T

K
PE LA
RS SS
PE ISK
KT E
IV
ER

Tre hjørnesteiner står fast i vår tilnærming til lederutvikling,
og disse skiller oss ut fra andre aktører:
Klassiske perspektiver – bruk av historie, filosofi og kunst,
Akademisk tyngde – tilnærminger forankret i solid teori og forskning,
Refleksjon over egen praksis – læring gjennom refleksjoner og utprøvinger
i egen ledergjerning. Våre konsulenter har derfor tverrfaglig bakgrunn fra
psykologi, historisk-filosofiske fag og ledelsesfag.

REFLEKSJON OVER
EGEN PRAKSIS

KEIRON vil drive frem ledere som står for noe selv, og som gjennom dette
når resultater. Vi utvikler ledere, ikke administratorer. Vi utvikler handlekraftige ledere som tør å operere i komplekse og vanskelige situasjoner.
Vi utvikler ledere som strever for et større gode enn eget karriereløp.
Vi utvikler reflekterte ledere som våger å sette spørsmålstegn ved
egen praksis og egne svakheter.
Og gjennom slike ledere forteller teori, forskning og erfaring
- oppnår man resultater.
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