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LEDELSESDISCIPLINER

Projektledelse:

Procesledelse:

Faglige ledelse:

Personaleledelse:

Realistiske mål - Resultatstyring

Faglige kompetencer - Erfaring

Organisere - Motivere - Kombinere

produktion og procesmål

Skabe relationer - Udvikle -

Tackle konflikter - Svære samtaler

Skabe et godt psykisk arbejdsmiljø



Nærvær

Empati

Rollemodel

Fleksibilitet

Hypoteser

Også for medarbejdere, der ikke 

deler dine værdier

Gå forrest

Gør din ledelse nuanceret 

og situationsbestemt

PAS PÅ!

Domme & Konklusioner

Også i hverdagen. Ikke kun i MUS-

samtalen.



Hypoteser

Jeg er ikke noget værd

Alle tænker kun på sig selv

OK, at andre har egne behov

Det, vi oplever, bliver til noget, vi 

tror, vi kender i forvejen



1. Øger vi modstanden og forsvaret hos de andre mod 

VORES / virksomhedens behov.

2. De andre klapper i. Eller gør ting af frygt, skyld og 

skam - ikke af lyst og egen fri vilje.

Når vi afviser, dømmer, kritiserer 

eller nedgør:



Iagttagelse Vurdering

◼ altid

◼ aldrig

◼ nogensinde

◼ hver gang

◼ sjældent

◼ tit 

Ord der bruges til overdrivelser og 

generaliseringer:



Kontaktcirklen

Kontakt

Efterkontakt Førkontakt

Det frugtbare nulpunkt



OfferAnklager

Redder

Fnidderspillet



5 gode råd til at stoppe 

fnidderspillet:

1. Stop dit eget fnidder 

- giv positiv anerkendelse i stedet

2. Nægt at spille rollen som offer/anklager/redder

3. Hold op med at nedgøre andre eller dig selv

4. Udtryk dig - og dine behov - ærligt og 
ligeværdigt

5. Lyt aktivt til de andres reelle behov

STOP



Udækket 

behov

Vrede

Du er slem, 

grådig, 

uansvarlig, dum 

osv.

2 muligheder:

Jeg bliver vred, 

fordi jeg har 

behov for …

Lytte til egen eller andres vrede. Tal med vreden. 

Bliv i kontaktcirklen med den.

Inviter 

vreden ind.



1. IAGTTAGELSE:

2. FØLELSE:

3. BEHOV:

4. ANMODNING:

Så når jeg er vred, irriteret 

fortæller jeg den anden:

Hvad jer ser / hører hos den anden. 

Hvad jeg føler, når jeg ser / hører det.

Hvilket behov der ligger bag følelsen.

Hvad jeg vil bede den anden gøre, så 

mit eller virksomhedens behov kan 

blive mødt.



1. STOP OP!! Tag en dyb indånding. 

2. Drop bebrejdelser/straf. Hold mund!

3. Giv dine tanker og følelser opmærksomhed 
og indlevelse.

4. Få kontakt med dine behov.

5. Åben munden: Fortæl om dine følelser og 
udækkede behov.

STOP

5 gode råd til at udtrykke vreden 

udenom automatpiloten:



Når der opstår 

konflikter, er 

det ikke fordi, 

vi vil vores 

konflikter, men 

fordi vi vil 

vores behov.
Citat Jan Huus



Skyld

Integritet

Samarbejde

Det jeg 

skylder mig 

selv

1. Skyldfølelsen overfor de andre, når jeg vælger mig selv. 

2. Skyldfølelsen overfor mig selv, når jeg fravælger mig selv. 

1.

2.

Farlige

Usunde

Dårligt 

selvværd

Angst

Kede af det 

Irritable

Lønslaver

Bitre/Vrede

Stress
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Fornyere Helhjerter

GrublereProblemknusere

Innovative

Dynamiske

Igangsættende

Menneskeorienteret

Søger harmoni

Følende

Problemløsende

Praktiske

Beslutsomme

Teoretisk orienterede

Analytiske

Tænkende



Helhjerter kan være:     

◼ Følende

◼ Medmenneskelige 

◼ Indadvendte/Introverte

◼ Gode til grupper

◼ Lidt længe til action 

Helhjerter trives med:

◼ Harmoni & enighed

◼ Personlig involvering

◼ Menneskelige værdier 



Helhjerter bryder sig 

ikke om:     

◼ Manglende interaktion

◼ Upersonlighed

◼ Gråt miljø

◼ Konflikter 



Grublere kan være:     

◼ Tænkende

◼ Grundige

◼ Indadvendte/Introverte

◼ Uvillige til risici

◼ Ubeslutsomme

Grublere trives med:

◼ Klart definerede opgaver

◼ Detaljer, logik, teori

◼ Fast struktur



Grublere bryder sig 

ikke om:

◼ Kaos & larm

◼ At dele følelser

◼ Gruppearbejde

◼ Konflikter 



Problemknusere kan 

være:     

◼ Problemløsende

◼ Præcise, stabile, praktiske

◼ Udadvendte/Ekstroverte

◼ Beslutsomme

◼ Utålmodige, kritiske, dominerende

Problemknusere trives med:

◼ Kaos og konflikter

◼ Planer og tidsskemaer

◼ Sund fornuft



Problemknusere bryder 

sig ikke om:     

◼ Manglende aktiviteter

◼ At dele følelser

◼ Skriftlige opgaver & 

udenadslære

◼ Gruppearbejde 



Fornyere kan  være:

◼ Intuitive & dynamiske

◼ Ser alternativer 

◼ Udadvendte/Ekstroverte

◼ Personlige

◼ Igangsættende, men ….

Fornyere trives med:

◼ Mennesker

◼ Følelser

◼ At tage risici



Fornyere bryder sig 

ikke om:

◼ Lange enetaler  

◼ Formaliteter, rutiner & standarder

◼ Stilhed & isolation

◼ Gentagelser & detaljer



Gå foran

Brug kontaktcirklen

Inviter modstand ind

Det jeg siger og forventer, 

er også det, jeg selv gør

Vent ikke - tag konflikten, 

inden / når den opstår

Hvordan følger jeg op på emnet kommunikation?

Fælles værdisæt
Reflekter i teams eller afdelinger: 

F.eks. ud fra 8 - 10 billeder

Opstil 

værdier

Fokus på feedback

Vision og Mission

Vidensdeling

Spørg: Hvad der 

er brug for?

Hvordan vi modtager 

og giver feedback
Respektfuld

Egen banehalvdel

Tydeliggør, hvor vi vil hen. Hvad er så din funktion.

Lære af hinandens løsninger og fejl

Få det kommunikeret videre


