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INDLEDNING

Små og mellemstore virksomheder
(SMV'er) er rygraden i Europas økonomi.
De udgør 99 % af alle virksomheder i EU. I
de seneste fem år har de skabt omkring
85 % af de nye job og stået for to
tredjedele af den samlede beskæftigelse i
den private sektor i EU. Europa-
Kommissionen anser SMV'er og
iværksætteri for at være afgørende for at
sikre økonomisk vækst, innovation,
jobskabelse og social integration i EU.
Ifølge Eurostat går gennemsnitligt mere
end 60 % af SMV'erne konkurs i løbet af
de første fem år, og det er derfor
ekstremt vigtigt at tage udvælgelse af
personalet i betragtning, da dette har stor
betydning.

At ansætte den rigtige kandidat
indebærer mere end blot at vurdere deres
tekniske færdigheder og viden.
Kompetencer spiller en afgørende rolle
for, hvor vellykket en kandidat vil være i
organisationer, som globalt set kæmper
med at lukke deres kvalifikationshuller og
henter talenter fra ukonventionelle
kanaler. 

SOFT SKILLS INDEN
FOR SMV-LEDELSE

HVORDAN DU BRUGER
DENNE E-BOG 

DISCLAIMER
Ved at bruge denne håndbog accepterer du denne disclaimer i sin helhed. Denne håndbog er
udelukkende udarbejdet til brug for projektet "FELLOW TRAVELLERS Soft skills for Human
Resources Management in SMEs", referencenummer 2020-1-DK01-KA204-075041, og ikke til
andre formål, og bør derfor ikke anvendes af tredjeparter. Indholdet af denne håndbog er ikke
anset som rådgivning og bør ikke behandles sådan. Hverken den danske nationale
myndighedsfunktion for Erasmus+-programmet ("den nationale myndighed") eller den danske
nationale agentur for Erasmus+-programmet ("det nationale agentur") eller nogen person, der
handler på deres vegne, kan holdes ansvarlig for den brug der måtte blive gjort af denne
håndbog og enhver information denne håndbog indeholder. Den nationale myndighed og det
nationale agentur har ikke kontrolleret, og de giver heller ikke nogle erklæringer eller forsikringer
om denne håndbogs kvalitet, art, effektivitet eller andet om nøjagtigheden, fuldstændigheden
eller tilstrækkeligheden af de oplysninger denne håndbog indeholder. Hvis du ønsker at bruge
materialerne i denne håndbog, accepterer du at materialerne oprindeligt er udviklet af det
nationale agentur for det britiske Erasmus+-program.

Denne e-bog er beregnet til brug af ledere
af SMV'er. Bogen er opdelt i tolv separate
færdigheder, og hvert kapitel begynder
med et modul med en definitionen af
færdigheden, målene og resultaterne af
modulet, færdigheden i SMV-
sammenhæng og rekrutteringsprocessen,
og hvordan man udvikler færdigheden
hos både ledere og medarbejdere. 

Hvert modul efterfølges af to værktøjer,
som SMV'ere kan anvende for at skærpe
den specifikke kompetence hos deres
medarbejdere. Hvert værktøj er beregnet
til at give en praktisk aktivitet, som
lederne kan fremme, når de har
identificeret de færdigheder, de ønsker at
forbedre hos sig selv og deres
medarbejdere. 

Kompetencebaseret ansættelse er
løsningen til at sikre, at du får den rette
person til jobbet. 

Gennem vores forskning har vi
identificeret de 12 vigtigste kompetencer,
som er afgørende for ledere, HR-
repræsentanter og alle medarbejdere for
at få størst mulig chance for succes i
virksomheden. 



AKTIV LYTNING
Aktiv lytning er evnen til at lytte
effektivt til et budskab, så man ikke
blot hører det. Det indgår i en større
sammenhæng med det budskab der
formidles, herunder de yderligere
elementer der er til stede ud over at
budskabet bliver sagt højt med
stemmen.  

Aktiv lytning indebærer at være
opmærksom på alle de yderligere
elementer der er til stede under
kommunikationen for at optimere
den: Når modtageren optræder som
aktiv lytter, vil han/hun effektivt
være opmærksom på afsenderens
kropssprog og følelser, vil vise ægte
interesse for budskabet, vil undgå at
dømme, vil undgå distraktioner, vil
give relevant og konstruktiv
feedback, vil stille eftertrykkelige
spørgsmål for at afklare tvivl eller
eventuelle misforståelser og vil
skabe øjeblikke, hvor han/hun beder
om afsenderens bekræftelse for at
sikre, at det korrekte budskab
effektivt formidles i sin helhed. 

Aktiv lytning bliver en vigtig
færdighed under den bredere
paraply af følelsesmæssig
intelligens; den er direkte forbundet
med empati, og derudover relateret
til  

evnen til at se den anden i øjnene og
til ikke at lade egne erfaringer og
livshistorier styre vurderingen af
samtalepartneren under samtalen.
Aktiv lytning betyder kort sagt at
lytte fokuseret på personen med
alle sanser og på det budskab der
formidles, som indsættes i en
bredere og specifik sammenhæng,
som lytteren aktivt bekymrer sig
om. 
 
Inden for rammerne af FETRA-
projektet er aktiv lytning den evne,
som en leder af en SMV og/eller en
HR-chef har eller bevidst tilegner sig
for at være særligt opmærksom på
et budskab, som en af
virksomhedens ansatte overbringer
til dem, samt for at sikre at
budskabet er blevet korrekt
overbragt, og at afsenderen er
blevet lyttet til og respekteret.
Samtidig vil de let kunne engagere
sig i at fremme et miljø af "aktive
lyttere" i virksomheden.

For at lykkes som aktiv lytter skal
modtageren af et budskab indse, at
et sådant kommunikationsprincip
faktisk kan medføre en række
fordele: forbedring af forholdet til
venner, kolleger og kunder inden for
virksomhedens rammer, og til
reduktion af konflikter forårsaget af 
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DEFINITION



AKTIV LYTNING
kommunikationsfejl, idet
sidstnævnte aspekt er af afgørende
betydning for et sundt arbejdsmiljø. 

At kunne identificere de særlige
kendetegn ved aktiv lytning og
bevidst gøre brug af dem 
At kunne anvende teknikker til
aktiv lytning til at forbedre
kommunikationen generelt 
At kunne anvende teknikker til
aktiv lytning til at forbedre
kommunikationen i
arbejdsmiljøet 
At kunne anvende teknikker til
aktiv lytning i forbindelse med
personaleforvaltning, herunder
rekrutteringsprocesser 
At kunne identificere aktiv
lytning hos jobansøgere under
rekrutteringsprocesser 

RESULTATER: 
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MÅLSÆTNINGER OG
RESULTATER

At forstå, hvad aktiv lytning er 
At kende den konceptuelle
ramme for aktiv lytning 
At sætte begrebet aktiv lytning i
relation til de bredere rammer
inden for soft skills  
At erkende betydningen af aktiv
lytning inden for sociale
relationer og
arbejdsmarkedsrelationer 
At kunne overføre viden om
aktiv lytning til praksis, især
inden for ledelse af SMV'er og
personaleadministration. 

MÅLSÆTNINGER: 



Betydningen af aktiv lytning i SMV'er
er forbundet med sund
kommunikation og løsning af
konflikter. Konflikter er forventelige,
og da det organisatoriske miljø
består af mennesker med
forskellige holdninger og
personligheder, og derfor forventes
det at der vil opstå konflikter på
arbejdspladsen. Sammenlignet med
store virksomheder kan konflikterne
i SMV'er igen være ret stærke og
ødelæggende, da de kan involvere
alle medlemmer af virksomheden,
påvirke alle på samme tid og kan
bringe, ud over folks velbefindende
og helbred, præstationer og
resultater i fare.

Uanset hvor stor synergien mellem
teamene i en virksomhed er, vil det
således være uundgåeligt at der på
visse tidspunkter vil opstå en eller
anden form for konfliktsituation. Det
er her, at der er behov for at vedtage
foranstaltninger der har til formål at
løse dem. 

Aktiv lytning er imidlertid en
færdighed, der ikke kun kan bruges
til at løse konflikter, men især til at
forebygge dem og/eller til at afbøde
deres sandsynlighed. I denne
forstand kan den ses som en
forebyggende foranstaltning, hvis
der opstår en alvorlig konflikt. 
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AKTIV LYTNING I
SMV-SAMMENHÆNG KONSEKVENSER OG VIRKNINGER

En af de vigtigste adfærdskodekser
for at kunne udvikle en effektiv
kommunikation med andre
mennesker er simpelthen at vide,
hvordan man lytter. Det betyder, at
selv om modtageren af et budskab
ikke er enig i det, som afsenderen
formidler, må han/hun ikke glemme
vigtigheden af at lytte og det
tilsigtede resultat af
kommunikationen - nemlig at vise
interesse for samtalen. Dette giver
modtageren mulighed for at lytte,
samtidig med at han/hun
kontrollerer, at han/hun har forstået
det bredere budskab og dermed kan
være enig eller uenig i det på en
respektfuld måde. 

Aktiv lytning bliver dermed en
færdighed der støtter og fører til
positive og ikke-giftige relationer,
både på det personlige og det
professionelle plan. Med hensyn til
sidstnævnte aspekt, der er mere
relevant i forbindelse med FETRA-
projektet, viser aktiv lytning dine
arbejdskolleger, jævnaldrende og
ansatte at de er værdsat, at deres
bidrag tages i betragtning, og at
deres idéer accepteres som gyldige,
selv om de er forskellige eller
modsatrettede i forhold til andre. I
en virksomhed er dette en meget
vigtig virkning, som fører til et
positivt og sundt arbejdsmiljø,

AKTIV LYTNING



Det er af største vigtighed, at
SMV'ernes ledere har denne
evne, da det vil skabe en generel
positiv følelse blandt
medarbejderne, som vil aktivere
deres belønningssystem og
dermed være i bedre humør på
arbejdet. Det har en direkte
effekt på virksomhedens sociale
miljø og i sidste ende på dens
arbejdsproduktivitet; 

og endda til et mere sikkert
arbejdsmiljø, da det hjælper med at
reducere stress og distraktioner,
hvilket fører til fokus,
opmærksomhed og bedre
arbejdspræstationer. 
 
Sammenfattende kan man sige, at
aktiv lytning, samtidig med at den
bidrager til at reducere eller
forebygge konflikter, bidrager den til
at skabe gode relationer, udvikle
empati og øge bevidstheden om
vigtigheden af at lytte til hinanden
og hjælpe hinanden i forskellige
arbejdssituationer. 

Kawamichi, H et al (2015)
rapporterede, at "anerkendelsen af
aktiv lytning aktiverer
belønningssystemet, og at den
følelsesmæssige vurdering af
oplevelser, der har været genstand
for aktiv lytning, ville blive
forbedret". Taget sådan en tilgang i
betragtning kan der gives en øvelse
for arbejdsmiljøet og SMV'er, hvori
det hedder, at: 

I overensstemmelse med
ovennævnte virkninger
forventes det at disse for en
SMV vil blive omsat til et mere
fokuseret arbejdsteam og
arbejdstagere med en stærkere
følelse af belønning fra
arbejdsgivernes side. Dermed
forebygges særlige
arbejdskonflikter, nemlig dem,
der er baseret på manglende
inddragelse og mangel på
ordentlige belønningssystemer:
Selv om et passende
belønningssystem baseret på
materiel gevinst er vigtigt, er det
også vigtigt at etablere et
belønningssystem baseret på
personlig og faglig
anerkendelse, som senere bl.a.
formidles ved hjælp af aktiv
lytning; 

De klare positive virkninger af
aktiv lytning og de
præstationsmæssige fordele
ved denne færdighed i den
daglige drift af en SMV viser sig
derfor på følgende niveauer: et
godt socialt miljø,
konfliktforebyggelse og
konfliktløsning, øget empati og
en følelse af at blive belønnet,
og i sidste ende øger de positive
virkninger af sådanne resultater
arbejdsengagementet og
produktiviten. 
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RISICI

AKTIV LYTNING

På baggrund af de overvejelser, der
er anført ovenfor, bør der foretages
en del forskning 



tyder på en tæt sammenhæng
mellem jobsikkerhed (her betragtet
som jobbevarelse sammen med og
understøttet af medarbejderens
"almindelige" trivsel) og aktiv
lytning. Kris et al (2021) udtaler, at
"vores resultater tyder på, at i
miljøer der er kendetegnet ved
udbredte forandringer og truende
jobtab, kan en stigning i aktiv lytning
have en enorm effekt ved at øge
den opfattede kontrol og mindske
AJI" (AJI: affektiv jobusikkerhed). I
denne forstand bliver aktiv lytning
ikke blot vigtig for det overordnede
miljø i en SMV, men også relevant
som en faktor for fastholdelse af
arbejdspladsen (både reelt og
opfattet).  
 
Følgelig kan de risici, der er
forbundet med SMV-leders
manglende beherskelse af aktiv
lytning, erklæres som risikoen for at
sænke kvaliteten af det sociale
miljø i virksomheden samt risikoen
for utilfredshed og modløshed hos
medarbejderne, hvilket fører til
arbejdsresultater af lavere kvalitet
og i sidste ende til større
personalefluktuation, hvilket er
stærkt skadeligt for SMV'er der
konstant er tvunget til at uddanne
nye medarbejdere (selv om nye
medarbejdere kan være teknisk
erfarne personer, skal de altid
tilpasse sig organisationskulturen
og -praksis, hvilket kan tage lang tid
eller endog ikke lykkes
overhovedet). 

øget demotivation af
medarbejderne; 
opståen og forøgelse af
konflikter; 
forekomsten af en fluktuerende
arbejdsstyrke; 
et fald i kvaliteten af
arbejdsresultaterne; 
en reduktion af virksomhedens
produktivitet; 
et vanskeligere forhold til
kunden, hvilket fører til et fald i
efterspørgslen af virksomheden
fra kunder og potentielle kunder
(ifølge Min et al (2021) spiller
"en servicemedarbejders aktiv
lytning en afgørende rolle i
genoprettelsen af et ødelagt
kundeforhold"). 

Sammenfattende kan man sige, at
de risici, som ledere af SMV'er der
mangler evnen til at lytte aktivt, bl.a.
oplever er: 
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AKTIV LYTNING



Aktiv lytning i SMV'er som en
færdighed som ledere skal
beherske, er af afgørende
betydning. Tidligere forskning samt
resultaterne af FETRA's forskning
(nemlig den forskning, der blev
gennemført i forbindelse med
definitionen af
selvevalueringsværktøjet for soft
skills inden for human resources)
har vist, at i SMV'ere er lederne
("generelle" ledere) ofte også
ansvarlige for
rekrutteringsprocessen, og at selv
når rekruttering af menneskelige
ressourcer outsources, afhænger
rekruttering stadig i høj grad af
lederens beslutninger (i nogle
tilfælde også den eneste
menneskelige ressource i
virksomheden indtil rekrutteringen
af nye medarbejdere). Derfor vil
lederens karakteristika, deres hårde
og bløde kompetencer være
afgørende for virksomhedens videre
udvikling, herunder et så stort
ansvar som ansættelse af
medarbejdere er. 
 
Jonsdottir og Fridriksdottir (2020)
udtaler i deres undersøgelser af
ledere, at "resultaterne afslører
positive holdninger til aktiv lytning
som et vigtigt ledelsesværktøj. Ud
over organisatoriske fordele,

Lederen (i sin rolle som
rekrutteringsansvarlig) vil have
en tendens til at kigge efter
kandidaternes bløde
færdigheder, såsom aktiv
lytning og vil naturligvis
værdsætte det mest,
sammenlignet med kandidater
der mangler det. I dette tilfælde
vil tendensen være at kigge efter
kandidater med aktive
lyttefærdigheder, da
arbejdsgiveren allerede
anerkender betydningen heraf; 

Ud fra et andet perspektiv viser
det sig, at aktiv lytning er et
effektivt "værktøj" i selve
ansættelsesprocessen, da
rekrutteringsmedarbejderen
under jobsamtalen lytter aktivt
til den interviewede og får mest
muligt ud af oplevelsen og
kandidaten, idet han bedre kan
afdække dennes forventninger,
ønsker, frygt og skrøbeligheder,
dvs. vedkommendes brede
potentiale i jobbet, og derved
lette valget af den eller de bedst
egnede kandidater. 

oplevede lederne en øget følelse af
velvære på arbejdet. For dem viser
aktiv lytning respekt og fokuseret
opmærksomhed."
 
Med dette i baghovedet er det
muligt at identificere et dobbeltlag
af det aktive lytningsperspektiv
under rekrutteringsprocessen: 
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AKTIV LYTNING I
ANSÆTTELSESPROCESSEN

AKTIV LYTNING



at holde opmærksomheden på
taleren, så denne føler sig tryg
ved lytterens holdning, hvilket
sikrer en bedre forståelse af det
budskab der formidles i sin
helhed; 

at lytte opmærksomt, dvs. at
holde fokus og undgå
forskellige tanker om emnet og
om det budskab der formidles; 

ikke at udføre andre aktiviteter,
dvs. ikke at foretage meget
distraherende aktiviteter (f.eks.
at bruge sin telefon), mens man
lytter til en person og undgå at
gabe og se synligt på klokken, 

Aktiv lytning som en færdighed kan
trænes effektivt, så det første
aspekt, som arbejdsgiveren skal
anerkende er dens betydning og
være åben for at arbejde med den
gennem uddannelse og praksis. I
dette punkt fremhæver vi nogle
grundlæggende aspekter af aktiv
lytning, mens vi i afsnittet nedenfor
giver nogle emner om, hvordan
disse aspekter kan trænes
yderligere. 

De grundlæggende aspekter af aktiv
lytning er bl.a: 

da disse to handlinger i høj grad
påvirker den gode
kommunikation negativt; 

ikke selektivt kun lytte til de dele
af talen der anses for attraktive,
f.eks. ved kun at fokusere på
behagelige elementer af
samtalen, mens man afviser
dele der er indlejret med kritik,
eller som ikke opfylder lytterens
tidligere forventninger til
samtalen; 

forsøge at møde taleren ved at
udvise empati, dvs. forsøge at
føle, hvordan han/hun har det
eller kan have det med emnet; 

at undgå fordømmende
perspektiver baseret på egne
erfaringer, mens man lytter; 

hvis man har travlt med andre
forpligtelser, skal man altid sige
det på forhånd og forsøge at
udskyde samtalen (det er bedre
end at virke nervøs eller
presset); 

ikke forsøge at afslutte den
talendes tanker og
stemmeføring før den
pågældende selv gør det. 
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HVAD HAR ARBEJDSGIVEREN
BRUG FOR?

AKTIV LYTNING



Ledere, der har succes med at være
aktive lyttere vil indse at det faktisk
kan give en række fordele, lige fra
forbedring af forholdet til kolleger,
kolleger, medarbejdere og venner,
men også til virksomhedens kunder,
hvilket reducerer konflikter
forårsaget af kommunikationssvigt. 
 
Aktiv lytning er ikke en medfødt
evne, men snarere en evne som kan
trænes og udvikles yderligere.
Derfor giver den mulighed for en
bevidst forbedring fra brugerens
side. 
 
I en konkret sammenhæng kan man
f.eks. undersøge en medarbejder
ved hjælp af en samtale om, hvor
vedkommende føler sig mest tilpas
og mest utilpas i virksomheden.
Efter undersøgelsen kan lederen
forsøge at samle resultaterne og
senere præsentere dem for de
adspurgte medarbejdere sammen
med et sæt foranstaltninger, der kan
anvendes til at skabe komfort og
mindske ubehag. Ved at konfrontere
medarbejderen med lederens
holdning til disse to dimensioner vil
lederen bedre kunne forstå, i hvilket
omfang hans aktive lytning har
været effektiv, når han tager
medarbejderens ros og kritik i
betragtning. 

Ovenstående eksempel er baseret
på et af de mest relevante
principper for aktiv lytning, nemlig at
give korrekt, passende, positiv og
konstruktiv feedback. Et andet
eksempel, der muligvis er lettere at
gennemføre, ville derfor være at
indføre feedback som et system i
virksomheden der er rettet mod
både officielle øjeblikke som f.eks.
møder, men også rutinemæssige og
uformelle øjeblikke. Mange
problemer eller vigtige idéer og
gode forslag opstår faktisk i en
kaffepause eller under et sidebesøg
i forbindelse med en rutineopgave.
Hvis teamet (ledere og
medarbejdere) trænes i at overveje
og give positiv feedback, øges
chancerne for at overveje relevante
oplysninger i stedet for at miste
dem. 
 
Endelig er den bedste måde at
praktisere aktiv lytning på at lytte
mere (og bedre) og dømme mindre
og mindre. Når man lytter til nogen,
hvad enten det drejer sig om at
udtrykke en mening eller formidle
andre budskaber (tekniske
oplysninger osv.), er der en tendens
til at dømme: sproget, viden, emnet,
hensigterne osv. Når vi lader en
sådan tendens styre vores lytning,
mister vi fokus, hvilket påvirker
vores evne til at "se det samlede
billede", 
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HVORDAN VED MAN, OM MAN
HAR DET?

AKTIV LYTNING



; dvs. at indfange hele det budskab,
der formidles, og som ligger under
og ud over de ord, der tales. 

eller destabilisering og konflikt? 
 
Det er også vigtigt at huske, at aktiv
lytning ofte kan blive relevant i en
"luftning af frustrationer-
sammenhæng". Hvor støttende er
medarbejderen i en sådan
sammenhæng over for den anden
person? Forsøger de at afdække
årsagerne bag frustrationerne for at
kunne handle positivt på dem? Eller
indtager de en modsatrettet
holdning ved f.eks. at give skylden
og dømme? 
 
Det følgende punkt, "Hvordan man
udvikler denne evne", vil hjælpe dig
med at forstå den type reaktioner,
som en aktiv lytter udvikler, og give
dig vigtige ledetråde og tips til hvad
du skal kigge efter, ud fra et
adfærdsmæssigt perspektiv, for
bedre at kunne målrette aktive
lyttere blandt dine medarbejdere og
kolleger. 
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HVORDAN MAN OPDAGER
AKTIV LYTNING HOS
MEDARBEJDERE

AKTIV LYTNING

Under rekrutteringsprocessen vil det
vigtigste være at formidle de
kompetencer, der ønskes hos de
nye medlemmer af teamet. Derfor
bør det klart og tydeligt fremgå for
kandidater og ansøgere, at
virksomheden værdsætter deres
aktive lytteevner og ønsker at gøre
brug af disse evner så meget som
muligt. Som det er blevet sagt før, er
aktiv lytning en aktiv færdighed i
forbindelse med
konfliktforebyggelse og -løsning.
For at tackle sådanne færdigheder
hos medarbejderne bør HR-cheferne
angive kravene om aktiv lytning i
selve stillingsopslaget og følge op
på det under jobsamtalen. 

Når kandidaterne bliver til effektive
medarbejdere, kan de aktive
lyttefærdigheder spores og følges
op på ved hjælp af ovennævnte
feedback-systemer, f.eks. hvor god,
præcis, anvendelig og passende er
den feedback, som en medarbejder
giver til chefer, kolleger og
ligestillede? Fører en sådan
feedback til positive bidrag og
harmoni, 



Kontroller dine tanker: Hver
gang du befinder dig i en dialog
eller et lignende
kommunikationsmiljø, og du
bemærker, at dine tanker flytter
væk fra stedet eller emnet, kan
du gøre en indsats for at holde
dit fokus på din samtalepartner
og på indholdet af det budskab,
som han/hun formidler; 

Undgå distraktioner: I tråd med
det foregående trin er dette trin
baseret på særlige beslutninger:
at undgå distraktioner og
afbrydelser under en dialog,
f.eks. mobiltelefoner, tjekke e-
mails, starte eller følge med i
sidesamtaler osv. Selv om du
måske ikke tror det, har alt dette
indflydelse på den måde du
interagerer med mennesker og
det omgivende miljø på. Derfor
er det vigtigt at forstå, hvordan
denne forstyrrelse sker og ikke
lade sig styre af den; 

For at korrekt udvikle aktive
lyttefærdigheder kan brugere der
har til hensigt at lytte ty til følgende
teknikker og træne dem så meget
som muligt i alle sammenhænge i
det daglige liv som familie, sociale
sammenhænge, arbejde,
underholdning og andre
sammenhænge. 
Teknikker til aktiv lytning: 

 

Vis oprigtig interesse: Det er af
største vigtighed, at du er
oprigtigt interesseret i det din
samtalepartner siger, og det er
også vigtigt at vise det: Prøv at
gøre dem trygge, reager på det
budskab der bliver fortalt ved at
bruge positive udtryk, herunder
positivt nonverbalt sprog (f.eks.
et bekræftende smil eller
hovedrysten) og øjenkontakt.
Disse handlinger vil øge graden
af tryghed og støtte
formidlingen af det ønskede
budskab; 

Vær opmærksom på stumme
elementer: At "lytte" til de
stumme elementer betyder at
være opmærksom på det der
ikke bliver verbaliseret. Det
betyder at være opmærksom på,
hvad den anden person også
formidler ved hjælp af sit
kropssprog, så det bliver muligt
at forstå den dybere mening
med, hvad vedkommende
ønsker at sige. Aktiv lytning
handler også om at fortolke
samtalepartnerens ikke-verbale
sprog. I den forstand er det
vigtigt, at du arbejder på at
forstå effektivt, hvad personen
siger ved at undersøge de
forskellige former; 

Døm ikke: Når du deltager i en
samtale på arbejdspladsen, skal
du undgå fristelsen til at dømme
eller drage forhastede
konklusioner om, hvad der 
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HVORDAN MAN
UDVIKLER DENNE
FÆRDIGHED

AKTIV LYTNING



blev sagt i det øjeblik. Hav en
forstående holdning og en
holdning som en person, der er
villig til at hjælpe og finde de
ideelle løsninger til at løse
ethvert problem eller enhver
konflikt der måtte opstå. En
sådan opførsel vil samle folks
tillid og vil have en tendens til at
forbedre din evne til at skabe
kontakt og aktivt lytte til dine
kolleger yderligere; 

Spørg på en ordentlig måde: En
måde at vide og vise, at du
virkelig lytter og er opmærksom
på, hvad der bliver sagt er ved at
spørge. Så når du er i en dialog,
tøv ikke med at stille spørgsmål
for at afklare det budskab der
bliver formidlet, og også for at
forsikre den anden person om,
at budskabet virkelig blev
forstået på en korrekt måde.
Dette vil også hjælpe dig med at
få flere oplysninger om emnet,
hvilket vil gavne den samlede
kommunikationsproces. 

Aktiver empati: Hvis du forsøger
at forstå andre menneskers
behov, motiver, forventninger,
værdier osv., vil det hjælpe dig til
at forstå dem bedre, hvilket
giver klare fordele ikke kun på
det sociale plan, men også på
arbejdsniveau, da I gensidigt
kan bidrage til hinandens
arbejde og faglige udvikling; 

Giv ordentlig feedback: Som
allerede forklaret i denne del bør
feedback være baseret på en
reel vurdering af samtalens
kontekst. Den skal være klar,
positiv og konstruktiv; 

Skab genoptagende øjeblikke:
Prøv at opsummere det du
forstår under en samtale, og bed
om bekræftelse. Dette gør det
muligt at afklare misforståelser,
samtidig med at det fortæller
samtalepartneren at du er
opmærksom, hvilket øger den
gensidige forståelse. 
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AKTIV LYTNING



Forestillingen om, at bløde
færdigheder er medfødte og ikke
kan trænes er ikke længere på spil.
Ligesom hårde færdigheder, kan
bløde færdigheder identificeres og
vurderes korrekt hos en person og
trænes yderligere ved hjælp af
passende uddannelsessystemer
(bl.a. kurser, forelæsninger, øvelser
og læsning). 
 
På denne baggrund kan aktiv lytning
bruges som en vigtig færdighed til
at forbedre arbejdsmiljøet i SMV'er
med henblik på at forebygge og løse
konflikter og pege på lavere
niveauer af arbejdsrelateret stress
og en tilsvarende stigning i
arbejdsfastholdelse og
produktivitetsniveau. Betydningen
af aktiv lytning og dens fordele er
derfor tydelig, både på
ledelsesniveau og på det generelle
niveau i arbejdsgrupper, som en
måde at støtte bedre praksis og
tilfredse medarbejdere på.  

For at følge et aktivt
lytningsmønster bør nogle
specifikke holdninger fremmes,
mens andre bør undgås: 

 

At være bevidst om
kommunikationsøjeblikket;
undgå distraktioner; engager dig
oprigtigt i din samtalepartner; 
At observere ikke-vokaliserede
aspekter;
At stille afklarende spørgsmål; 
At prøve at sætte dig i din
samtalepartners sted; 
At forsikre vedkommende om,
at du er opmærksom på
samtalen. 

At dømme og foretage
vurderinger

Holdninger, der skal fremmes: 

Holdninger, der skal undgås: 

Inden for rammerne af FETRA-
projektet bliver aktiv lytning
relevant, da det er nødvendigt at
SMV'ernes ledere og HR-ansvarlige
overholder denne færdighed for at
få succes med de bredere relationer
mellem virksomhedens
medarbejdere og dermed støtte et
sundt - og produktivt - arbejdsmiljø,
hvilket indebærer, at medarbejderne
fastholdes, som understøtter en
positiv og cirkulær kædereaktion: Et
godt arbejdsmiljø medfører en høj
fastholdelsesprocent, hvilket øger
produktiviteten, som øger
medarbejdernes fastholdelse,
hvilket giver et godt arbejdsmiljø. 
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KONKLUSIONER

AKTIV LYTNING
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Betydningen af aktiv lytning i god kommunikation 
Øvelse af lytning, koncentration og hukommelse 

OVERSIGT

HVAD VIL JEG
LÆRE?

Forstå dynamikken i aktiv lytning under samtaler og
udvikle aktive lyttefærdigheder 
At kontrollere vigtigheden af at lytte omhyggeligt for at
bevare information 
At indse, at gentagelse er en styrkelse af hukommelsen 

MÅLSÆTNINGER

et rum eller et område i det fri  
et ark papir 
en kuglepen  

MATERIALER

15-20 minutterTID

Potentielle medarbejdere MÅLGRUPPE
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Dette er en gruppeaktivitet og kræver (kun) forudsætninger og
godt humør fra deltagerne. Den kan udvikles både indendørs
og udendørs, og der er ikke behov for en formel kontekst.
Kaffepauserummet (hvis det findes i din virksomhed) er et
godt sted at gøre det. 

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Denne aktivitet kræver (lidt) forberedelse: du skal vælge et
emne og skrive relaterede ord ned. Under emnet "Hav" kan du
f.eks. give følgende ord: sol, båd, sømand, strand, fisker,
sommer, brise, fisk, yacht, navne på have (Middelhavet,
Østersøen osv.) eller oceaner (Stillehavet, Atlanterhavet osv.),
navigationsjargon osv.  

Selv om udviklingen af aktiviteten ikke kræver formalia, er det
nødvendigt at danne gruppen eller benytte sig af en situation,
hvor folk fra holdet "naturligt" er sammen (f.eks. en
kaffepause). Denne dannelse af gruppen kan ske ud fra en
invitation til et møde i et lokale, hvor folk kan sidde behageligt.
 
Inden aktiviteten påbegyndes, er det nyttigt at fortælle
gruppen, at de skal teste deres evne til at lytte opmærksomt
og huske. 

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
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Efter at have dannet gruppen (eller efter at have været
sammen med gruppen) og kort forklaret formålet med
aktiviteten, læser du ordlisten op for gruppen.  
 
Gentag med vilje nogle få af ordene flere gange, mens du
udelader et bestemt indlysende ord i gruppen. Under emnet
Hav kan du give de valgte ord: sol, sømand, strand, flyder,
fisker, sommer osv. 

Du kan gentage navnene på have og/eller oceaner 2-3 gange.
Du vil måske bemærke, at vi har udeladt det oplagte ord - båd. 

Når I er færdige med at recitere ordene, kan I tage en pause
på 5 minutter til at diskutere emnet. Bed derefter deltagerne
om at angive, hvilket ord der var på listen, og hvilket der ikke
var på listen, mens du læser listen af ord op. 

Du vil bemærke, at mange uvægerligt ville markere at "båd"
var med på listen. Desuden forventes de fleste at huske de
ord, der blev gentaget. 

OM VÆRKTØJET

FASER I
GENNEMFØRELSEN
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En af de vigtigste adfærdskodekser for at kunne udvikle en
effektiv kommunikation med andre mennesker er simpelthen
at vide, hvordan man lytter. Aktiv lytning er med til at skabe
gode relationer, udvikle empati, øge bevidstheden om
vigtigheden af at lytte til hinanden og hjælpe hinanden i de
mest forskelligartede arbejdssituationer og
forebygge/reducere konflikter i alle menneskelige
organisationer.  

Betydningen af aktiv lytning i SMV'ernes sammenhæng
hænger sammen med sund kommunikation. Virkningen for en
SMV er, at den bliver et mere fokuseret arbejdshold med
medarbejdere, som i højere grad føler sig belønnet af
arbejdsgiverne. De klare positive virkninger af aktiv lytning og
de præstationsmæssige fordele ved denne færdighed på den
daglige drift af en SMV sker derfor på niveauet af et godt
socialt miljø, konfliktforebyggelse og konfliktløsning, øget
empati og følelse af at blive belønnet; i sidste ende øger de
positive virkninger af sådanne resultater
arbejdsengagementet og produktiviteten. 

Aktiv lytning er ikke en medfødt evne, men snarere en evne,
som kan trænes og udvikles yderligere. Den fremlagte
aktivitet er et forslag i denne henseende. Hvis man på den ene
side udvikler individuelle kompetencer (stimulering af evnen
til at lytte, huske og koncentrere sig), udvikler man på den
anden side også holdånden og et sundt socialt miljø. 

OM VÆRKTØJET

SAMMENHÆNG
MED
FÆRDIGHEDEN
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En aktiv lytteøvelse, der involverer grupper med flere
medlemmer  
En teambuilding-aktivitet  

OVERSIGT

HVAD VIL JEG
LÆRE?

Udvikle evnen til at lytte opmærksomt og knytte dine
tanker til idéstrømmen. 
Udvikle evnen til at opsummere effektivt 

MÅLSÆTNINGER

Et rumMATERIALER

Varierer alt efter gruppestørrelseTID

Potentielle medarbejdere MÅLGRUPPE
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Denne aktivitet fremhæver to grundlæggende dimensioner i
aktiv lytning: genfortælling og sammenfatning. Den første
består i at gentage den information man lige har modtaget
med sine egne ord; den anden handler om at gentage de
vigtigste idéer der er blevet udtrykt, herunder følelser. Det er
altså vigtigt at lytte opmærksomt for at omformulere og
opsummere de oplysninger man har fået. Dette er en øvelse
der netop skal udvikle disse to dimensioner af aktiv lytning.  

Når denne aktivitet er baseret på en kæde af tanker, har den
også til formål at fremme en vis kreativitet, da deltagerne ud
over at lytte opmærksomt til det der blev sagt skal gengive og
opsummere det, samt udfordres til at tilføje deres idéer til de
tidligere idéer.

Dette er en gruppeaktivitet. Den bør udvikles indendørs i et
lokale der passer til målgruppens størrelse.  

Aktiviteten kræver ingen forudgående forberedelse. Den
består i at foreslå gruppen et emne. Samtalen udvikler sig
omkring dette emne.  

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Denne aktivitet består i at foreslå gruppen et emne. Samtalen
udvikler sig omkring dette emne. Denne aktivitet kræver ingen
forberedelse, selv om du sagtens kan finde på et specifikt
emne på forhånd. Det emne der foreslås kan være et problem
i virksomheden, et innovationsforslag for virksomheden,
virksomhedskulturen, aspekter vedrørende teamet osv. 

Det er nødvendigt at danne gruppen og placere den i et rum. 

Før aktiviteten påbegyndes er det nyttigt at fortælle gruppen,
at de skal teste deres evne til at lytte opmærksomt. 

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
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Når du har dannet gruppen og kort forklaret formålet med
aktiviteten, skal du foreslå gruppen det emne som holdet skal
tale om.  
 
Den første person opfordres til at tale i 1-2 minutter om det
valgte emne.  
 
En anden person opsummerer, hvad den første person har
sagt, og tilføjer derefter sine egne tanker om emnet. En tredje
person gør det samme og så videre.  
Denne kæde fortsætter i gruppen, hvor hver person først skal
opsummere, hvad der er blevet sagt før ham/hende, og
derefter tilføje sine egne tanker. 

OM VÆRKTØJET

FASER I
GENNEMFØRELSEN

Betydningen af aktiv lytning i SMV'ernes sammenhæng
hænger sammen med sund kommunikation. Virkningen for en
SMV forventes at være, at den får et mere fokuseret
arbejdshold med medarbejdere der føler sig mere belønnet af
arbejdsgiverne. De klare positive virkninger af aktiv lytning og
de præstationsmæssige fordele ved denne evne på den
daglige drift af en SMV er derfor et godt socialt miljø,
konfliktforebyggelse og konfliktløsning, øget empati og
følelsen af at blive belønnet; i sidste ende øger de positive
virkninger af sådanne resultater arbejdsengagementet og
produktiviteten. 

At lytte opmærksomt og aktivt er en evne, der skal udvikles
for at sikre effektiv kommunikation i en gruppe eller
virksomhed. Evnen til at lytte, fortolke og formidle det der er
blevet sagt, er en øvelse i rationalitet og empati (at forstå,
hvad den anden har sagt, og ikke at give en forkert gengivelse
af det). Når der først er skabt god kommunikation, som
indebærer en effektiv forståelse af det den anden siger, er det
en effektiv måde at løse/undgå problemer og konflikter på -
en relevant dimension for virksomhedernes funktion. Denne
aktivitet er et bidrag i denne henseende. 

SAMMENHÆNG
MED AKTIV
LYTNING
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FORPLIGTELSE
Engagement er evnen til at
engagere sig oprigtigt i et givet
område, en idé, et emne, en opgave
eller en præstation med det formål
at opnå det bedst mulige resultat.
En engageret person er en person
der gør alt for at opnå de bedst
mulige resultater. Engagement
understøttes af motivation,
ansvarlighed og udholdenhed; en
engageret person er en person der
påtager sig et ansvar, som effektivt
fastholder sit engagement i en
given sag, et emne eller en opgave,
og som ikke giver op i modgang. 

I denne forstand er engagement
også forbundet med
problemløsning: en evne der også er
nødvendig for at bygge videre på de
ønskede resultater. Selv om
engagement til en vis grad kan
begrænse handlingsfriheden på
grund af det fokus der kræves, vil
resultater der opnås gennem
engagement, selv om der er plads til
forbedringer, altid være langt bedre
end resultater der opnås uden
engagement. 

I forbindelse med ledelse af SMV'er
er engagement den kapacitet, som
en SMV-leder og/eller en
personalechef har, eller 

bevidst tilegner sig for at kunne
holde fokus på deres opgaver og
ansvar. Som følge heraf har lederen
et klart sæt prioriteter og lever op til
sit ansvar, hvilket skaber en
afsmittende effekt på de
medarbejdere der ser op til lederen
og som dermed øger
produktiviteten. 

Med andre ord kan engagement
defineres som det omfang, hvori en
medarbejder accepterer og
internaliserer organisationens mål
og værdier, og hvordan han/hun ser
på organisationens funktion i
forhold til sit bidrag til disse mål og
værdier, ud over blot et personligt
perspektiv, hvilket også kan øge
hans/hendes bidrag til
virksomheden.  
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DEFINITION

MÅLSÆTNINGER OG
RESULTATER

At forstå, hvad engagement er,
og hvad det indebærer som en
blød kompetence 
At forbinde begrebet
engagement med det bredere
område inden for relaterede soft
skills  
At erkende betydningen af
engagement inden for sociale
relationer og
arbejdsmarkedsrelationer 

MÅLSÆTNINGER: 



FORPLIGTELSE
At kunne overføre viden om
forpligtelse til at praktisere i
forbindelse med ledelse af
SMV'er i forbindelse med
forvaltning af menneskelige
ressourcer 

Øget viden om engagementets
karakteristika og om, hvordan
man gennemfører dem 
Øget bevidsthed om
engagementets betydning for at
forbedre de faglige resultater
inden for HR og generelt 
Øget evne til at identificere
engagerede medarbejdere
blandt kolleger og til at give
udtryk for værdsættelse heraf,
især i forbindelse med
ansættelsesprocessen 
Øget indflydelse på
medarbejdere og kolleger for at
udbrede engagementets
tankegang 

RESULTATER: 

Det er vigtigt at tage hensyn til, at
risikoen for fiaskoer kan have langt
større konsekvenser i en SMV end i
en stor virksomhed; derfor har en
engageret leder, og i forlængelse
heraf et engageret team i en SMV,
en direkte indvirkning på kvaliteten
af tjenester og produkter. Dette er
således til gavn for medarbejderne
selv, holdet, virksomheden og
kunderne. På den anden side vil et
uengageret personale se sig tilfreds
med gennemsnitlige eller under
gennemsnitlige resultater, hvilket
kan være skadeligt for en SMV. 
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ENGAGEMENT I FORBINDELSE
MED SMV-SAMMENHÆNG

Engagement er en vigtig blød
kompetence for at få succes i alle
livs- og arbejdsområder. Det er en
bevidst handling, da det er en dyb
indre beslutning om at yde den
maksimale indsats for en given
opgave eller et givet mål. Derfor er
dens relevans i forbindelse med
SMV'er af stor betydning, da den vil
gøre det muligt for lederne at nå
eller i det mindste fremme de mål,
der er fastsat for virksomheden. 

KONSEKVENSER OG VIRKNINGER
Forholdet mellem engagement og
arbejde er gensidigt betinget; mens
arbejdet nyder godt af engagerede
medarbejdere, øges engagementet
også takket være tilfredsstillende
arbejdsresultater. I
overensstemmelse med denne
antagelse er en af hovedårsagerne
til, at en leder af en SMV skal være
en engageret person, såsom at
besidde denne bløde evne, er
drivkraften bag bestræbelserne på
at få virksomheden til at lykkes. På
den anden side er en leder uden
engagement ikke motiveret til at
opnå succes.  

Engagement, som en blød
egenskab, har evnen til at påvirke
andre positivt, som ser den
engagerede person som en
rollemodel. 



lavere medarbejderrotationsrate  
øget fastholdelse af
medarbejdere 
lavere sygefravær på
arbejdspladsen 
højere præstationsgrad (øgede
resultater) 
højere punktlighedsgrad 
større tilfredshed blandt
medarbejderne 

Medarbejdere, der ser deres leder
som en engageret person, er mere
tilbøjelige til selv at få tillid til
virksomheden og også udføre deres
opgaver på en engageret måde.  

Virkningerne og effekterne af at
være en engageret leder i en
virksomhed vil omfatte: 

Disse virkninger påvirker en SMV
meget positivt; det generelle
arbejdsmiljø, opretholdelsen af det
samme arbejdshold og
virksomhedens samlede resultater
kan alle mærke fordelene ved en
engageret leder.  

Nogle undersøgelser peger også på
de mulige negative virkninger af
manglende engagement som
værende faldet eller fraværet af de
situationer, der er identificeret
ovenfor (Randal, 1989). De
understreger dog også, at et for højt
engagement også kan medføre
negative aspekter, som bør
overvejes for at afbalancere
engagementet: 

nedsat fleksibilitet i
virksomheden, da
medarbejderne bliver for knyttet
til specifikke opgaver 
lavere grad af innovation, da
arbejdstageren måske mister
synet for, eller undlader at prøve,
nye måder at udføre arbejdet på 
øget konfliktniveau mellem
arbejdstagere med forskellige
grader af engagement 

Det anbefales derfor at holde
engagementet på et sundt eller
moderat niveau og sørge for at
undgå både for lavt og for højt
engagement.  
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RISICI

FORPLIGTELSE

I modsætning til de positive
virkninger der er beskrevet i det
foregående afsnit, vil risikoen ved at
have at gøre med ledere og teams
der ikke er engagerede have en
demotiverende virkning på andre
mennesker, lavere arbejdsresultater
og som følge heraf et tab af
produktivitet, af kundernes
tilfredshed og i sidste ende af
virksomhedens succes. Sådanne
risici vil forhindre virksomhederne i
at vokse og kan føre til stagnation,
nedgang og i sidste ende til fiasko. 

Sammenfattende kan man sige, at
risikoen ved, at SMV-ledere mangler
engagementskompetencer,
omfatter følgende: 



den mimetiske effekt der får
medarbejderne til også at
handle uengageret 
fald i virksomhedens
produktivitet 
en stigning i antallet af
utilfredse kunder/klienter 
demotivering af medarbejderne 
stigning i en fluktuerende
arbejdsstyrke 
et fald i virksomhedens
produktivitet 
accept blandt medarbejderne af
lav kvalitet og kvantitet af
resultaterne 

I sidste ende vil risikoen ved
manglende engagement være at 
 livet og arbejdet gøres til en
opgaveorienteret affære uden en
bredere ansvarsfølelse eller
ambitioner.  
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ENGAGEMENT I
ANSÆTTELSESPROCESSEN

Mennesker der er engagerede i at
nå deres mål er generelt lykkeligere,
da de har en tendens til at føle, at de
har flere positive end negative
aspekter i deres liv. Den engagerede
person har et stærkere selvbillede af
selvtillid, hvilket ikke kun vil påvirke
deres personlige liv, men også det
professionelle område. Mennesker
med mere selvtillid har generelt
sundere relationer, hvilket er et
vigtigt punkt for at skille sig ud som
leder. 

HVAD HAR ARBEJDSGIVEREN
BRUG FOR?

Under rekrutteringsprocessen er
lederskab af afgørende betydning,
da det overfører et billede af tillid og
gør det klart for de andre, hvad der
virkelig forventes af dem - en
fremragende præstation under en
jobsamtale. 

I den relevante litteratur er
engagementet blevet identificeret i
forskellige områder som f.eks.
professionelt, normativt, affektivt og
kontinuitet.  

"Professionelt engagement er en
bredere form for engagement, som
har vist sig at være signifikant
relateret til organisatorisk
engagement, idet den deler
antecedenter og har lignende
resultater. Professionelt
engagement, det affektive,
normative og kontinuert
engagement over for ens profession
eller erhverv, har den fordel at det
gælder for personer ansat i
organisationer såvel som for
personer, der arbejder for sig selv
eller mellem jobs." 

(Kaufman et al, 2021).  



Jo mere en person brænder for
et mål, jo mere vil han/hun
stræbe efter at gennemføre det.
Det betyder, at du skal sætte dig
selv mål der er i
overensstemmelse med dine
egne ønsker. Hvis du f.eks.
sætter dig et mål for at forsøge
at behage andre mennesker,
narrer du kun dig selv. Mens du
er dedikeret til opgaven med at
lykkes med dette mål, vil du øge
din følelse af frustration og
utilfredshed. 

Vær omhyggelig med dit
personlige og professionelle liv:
Selvbevidsthed og oprigtig
vurdering er afgørende for at
vide, hvad der skal bevares og
hvad der skal ændres for at blive
en mere globalt succesfuld
person. Start med at overveje,
hvilke mål der er i fokus i din
personlige/familiære og
professionelle sfære. Tænk
dernæst over, hvor relevante
disse mål er i den aktuelle
sammenhæng i dit liv. Hvis du
f.eks. 

På baggrund af dette er det muligt
at forstå, hvordan engagement kan
spille en rolle på forskellige områder
og i forskellige funktioner i
virksomheder, især i SMV'er.  
 
Nogle af de grundlæggende
elementer i engagement er: 
 

 

har overvejet at skifte job, men
bemærker, at du ikke tager
konkrete skridt til at få det til at
ske, kan du starte med at
spørge dig selv om det virkelig
er et relevant mål og hvorfor. 

Brug dine konklusioner til at
styre dit engagement: med en
grundig vurdering af dig selv og
dine nuværende mål er tiden
inde til at styre konklusionerne
fra denne interne observation til
at etablere et ægte engagement.
Det er nødvendigt at begynde
processen med at opbygge en
mere engageret holdning ved at
analysere de mål du forfølger i
øjeblikket for at identificere: i)
hvilke mål der virkelig vækker en
dyb passion, og ii) hvilke mål der
kun er på din liste som et tåget
perspektiv. 

Øv dig i dit engagement:
Drivkraften til at lykkes med en
opgave kommer fra ønsket om
at lykkes i almindelighed, som
skal holdes og fodres. Ideen er
at motivere dig selv, så du har
energi til at blive ved med at
forfølge opfyldelsen af dine
personlige og faglige ønsker.
Hver gang du dedikerer dig til at
opfylde en opgave for at nå dit
endelige mål, 
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vil du få en følelse af, at du tager
et skridt i retningen mod dine
drømme. 

Hold dig fokuseret: Hvis du
distraheres af dine tanker, vil du
ikke kunne fuldføre dine
opgaver på tilfredsstillende vis.
Hvis du opdager, at du fjerner
dig fra det der virkelig er
relevant for din succes, så kom
tilbage og start forfra. 

Opstil en alternativ plan: Uanset
hvor meget du engagerer dig og
har et ønske om at nå et mål,
kan det ske, at det forventede
resultat ikke indtræffer
(engagement og
præstation/resultater er, selv
om de hænger sammen, ikke
det samme som beskrevet i
næste punkt). Nøglen i dette
tilfælde er at have en alternativ
plan, dvs. en idé til at komme
uden om den vanskelige
situation, som du står over for.
At have en anden plan betyder
ikke, at man ikke tror på det
man gør, men at man har
muligheder, hvilket også er godt
til at kontrollere usikkerhed og
angst og dermed øge
engagementet. 

Værdsæt dine kvaliteter: Din
succes er det direkte resultat af
det arbejde, som dine kvaliteter
har gjort, 

så værdsæt dem alle - fra den
mindste til den største. Det
handler ikke om at skjule dine
fejl og mangler, men om at
forstå det bedste, du har at
tilbyde og fokusere på det. 

Vid hvordan du starter forfra:
Ligesom anført ovenfor, hvis
dine planer på et tidspunkt ikke
bliver til virkelighed som
forventet, skal du vide, hvordan
du kan samle dig op og starte
forfra. En vindende holdning er
med til at gøre dig selv til en
vinder! 
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I denne forbindelse er det værd at
bemærke, at engagement ikke altid
er ensbetydende med præstationer
og resultater. Der er naturligvis
situationer, hvor uanset hvor hårdt
en person gør en indsats, er
slutresultaterne ikke tilfredsstillende
og de ikke når de mål som
vedkommende selv eller
virksomheden forventer. Men
engagement uden resultater er helt
sikkert spild af tid for personen og
for virksomheden, så det er vigtigt
ikke at falde ind i en uproduktiv
cyklus. Kort sagt er engagement
processen og præstation er det
opnåede resultat, som forbedres af
det første. 



Aldrig kommer for sent på
arbejde eller til at udføre en
given opgave 
Udviser en deltagende tilgang
og holdning i virksomhedens liv
og daglige rutiner (møder,
sociale sammenkomster) 
Ikke nægter at påtage sig nye og
krævende opgaver (selv om
tiden er knap, eller der er behov
for yderligere læring) 

For at forstå, om du "mestrer"
færdigheden, skal du have en klar
idé om, hvordan engagement og
præstation hænger sammen i dit
tilfælde. Hvis vurderingen fortæller
dig, at du opnår de bedst mulige
resultater i et miljø der kombinerer
glæde og pligt, mens du udfører din
opgave, ved du, at du "mestrer"
færdigheden. Hvis du derimod føler
dig engageret, men resultaterne er
mindre gode, eller hvis du
tværtimod opnår gode resultater,
men mangler glæde og motivation,
så ved du, at du skal arbejde lidt
mere med denne bløde færdighed
eller blot revidere dine opgaver. 

Ledere der handler engageret vil
ikke føle sig tilfredse med resultater
af lav kvalitet, et stagneret job eller
en stagneret virksomhed eller
negative anmeldelser fra kolleger og
arbejdsgrupper. Derfor er praktiske
eksempler på engagement på
arbejdspladsen verificeret, når en
arbejdstager: 

Ikke konstant klager over
stramme tidsfrister (selv om
disse faktorer er negative og bør
undgås så vidt muligt, er de
også almindelige, hvis de
forekommer fra tid til anden i de
nuværende arbejdsvilkår i en
SMV) 
Viser en god grad af fokus på
opgaverne 
Forhindrer, at opgaverne hober
sig op 
Lærer at sige "nej" til
anmodninger, som de ved, at de
realistisk set ikke kan opnå  
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HVORDAN MAN OPDAGER
ENGAGEMENT HOS
MEDARBEJDERE
Holdmedlemmernes engagement er
af største betydning i en SMV.
Nogle undersøgelser sætter et
projekts succes i forbindelse med
engagementet hos dem der er
engageret i projektet, som vi
tidligere har beskrevet i dette modul
sammen med den gensidige
næringseffekt af de to variabler. En
undersøgelse af Ameer et al. i 2021
konkluderede, at medarbejdernes
personlighed hænger sammen med,
hvor engagerede de er i deres
erhverv. Denne trofasthed er
afgørende for, hvor godt
medarbejderen udfører et bestemt
projekt, hvilket derfor gør
engagementet til en direkte
forbindelse med en vellykket
gennemførelse af opgaver og
projekter.  



Der er forskellige måder at opdage
engagement hos medarbejderne på,
hvoraf den første er at observere,
om de udviser de samme
holdninger og synspunkter som
beskrevet i det foregående punkt
om arbejdsgivere/ledere. 

Et andet eksempel på at måle
engagement på arbejdspladsen kan
være en "fidelitetsvurdering". I
lighed med de spørgeskemaer, som
virksomheder udleverer til deres
kunder for at vurdere deres
trofasthed, kan lignende aktiviteter
udføres for medarbejderne. Lederen
kan stille sine teammedlemmer
spørgsmål som f.eks. "vurder fra 1
til 10, hvor tilfreds du er med dit
arbejde" eller endda "vurder fra 1 til
10, hvor sandsynligt det er, at du vil
råde en nær ven eller et
familiemedlem til at arbejde i vores
virksomhed", efterfulgt af et åbent
spørgsmål som "forklar venligst
grundene til dit valg". En risiko ved
denne type aktivitet er, at
medarbejderne ikke vil være 100 %
ærlige i spørgeskemaet på grund af
den manglende anonymitet. Men
svarene kan også være
overraskende ærlige, hvilket giver
lederen et indblik i medarbejdernes
tilfredshed og engagement. 

Der er bevis for arbejdstagerens
autonomi (arbejdstageren viser,
at han/hun er i stand til at
udføre sine opgaver selv og ikke
går i stå, når han/hun mangler
direktiver) 
har let ved at forstå de regler og
normer der er styrende for
organisationen og er "lærenem". 
Højt præstationsniveau i forhold
til de grundlæggende
forventninger 
Udtrykker tilfredshed eller
stolthed med hensyn til deres
arbejde og vil anbefale deres
arbejde til andre.

Nogle grundlæggende kendetegn,
der viser, at en arbejdstager eller
jobansøger er en engageret person,
er følgende: 

 

Det følgende afsnit vil hjælpe den
lærende med at forstå den adfærd,
som engagerede mennesker
udviser. Dette vil give dig mulighed
for bedre at målrette de engagerede
personer blandt dine medarbejdere.  
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Forståelse af formålet:
Kendskab til medarbejdernes
personlige formål for at forene
det med virksomhedens formål.
Når målene er afstemt, er det
lettere at vise vigtigheden af
hver enkelt målsætning i
organisationsstrukturen, så de
føler sig værdsat og engageret i
arbejdet. 

At anerkende værdien af hver
enkelt person: Hver enkelt
person har en specifik evne. At
anerkende og rose dem
forandrer rutinen og motiverer
medarbejderen. Ved at vide,
hvordan man anerkender den
værdi, som hver enkelt person
har, styrer man dem hen imod at
forbedre sig mere og mere.  

At tildele de rigtige personer det
rigtige job: det er vigtigt, at
medarbejderen arbejder på det
område, hvor han/hun passer
bedst ind. Ingen er helt
dedikeret til et job, som de ikke
kan lide, hvilket kun vil mindske
deres engagement. 

Ledere, der ønsker at forbedre deres
eget og deres medarbejderes
engagement, bør tage hensyn til
følgende behov: 

 

Behandling af medarbejdere
med en humanistisk tilgang:
Dette er et af de vigtigste skridt
for at motivere dine
medarbejdere. Det er
nødvendigt at huske på, at hver
enkelt person har sine egne
særpræg, og at behandle dem
på en passende måde sikrer en
stærk og effektiv
kommunikation.  

At behandle alle lige: Et stort
skridt der skal tages for at
forbedre engagementet på
arbejdspladsen er at huske på,
at alle medarbejdere, uanset
stilling fortjener at blive
behandlet lige. En medarbejder
bør ikke føle sig underlegen i
forhold til andre på nogen måde,
fordi alle er vigtige for at en
virksomhed kan fungere
gnidningsløst. 

At være opmærksom på
medarbejdernes behov: Ofte har
teammedlemmerne brug for
værktøjer for at få arbejdet gjort,
og fraværet af disse kan direkte
påvirke kvaliteten af
resultaterne. Værktøjer kan
være strække sig til gode
arbejdsforhold, udstyr, god
belysning i et rum og luft til at
trække vejret, men også mere
specifikke aspekter som
uddannelsesprogrammer eller
ganske enkelt menneskelig
kontakt. 
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Opstilling af realistiske mål:
brug sund fornuft når der
opstilles mål - både for teamet
som helhed og for hvert enkelt
medlem. Vær realistisk, og søg
altid at opnå individuel udvikling,
når de er nået. Hvis du opstiller
urealistiske mål, fører det til
demotivation og skaber
overbevisninger der kan
begrænse dine medarbejderes
produktivitet. 

Uddannelse af dine
medarbejdere: Uanset hvor
længe medarbejderen har
arbejdet for en virksomhed, er
det nødvendigt at holde dem
ajour med uddannelse og
kvalificering, så de kender de
værktøjer der findes på
markedet og den bedste måde
at bruge dem på, så deres mål
nås til en tilfredsstillende
afslutning. Invester også i
personlig udvikling, så de er
motiverede både inden for og
uden for arbejdet. Husk, at
uddannelse ikke er den
sværeste udfordring, men det
kan være en udfordring at holde
medarbejderne engagerede i dit
team.  

At være tilgængelig: I tilfælde af
tvivl og konflikter i teamet er
den bedste måde at løse det på
at være opmærksom på
årsagerne og hjælpe med at
løse det roligt. 

 

I et øjeblik med krise eller
vanskeligheder bør lederen være
en vejledende kraft. 

At give konstruktiv feedback: At
analysere adfærd og give
konstruktiv feedback til dine
medarbejdere er en måde at
afstemme resultater og
professionalisme på, så det er
klart om arbejdet er godt udført
eller ej. Det gør det også muligt
at identificere de punkter der
skal forbedres. Formålet med
feedback er at bygge videre på
adfærd, der opfattes som god
og bør fortsættes. 

Opmuntre dine medarbejdere:
Vis den betydning, som hver
enkelt har i virksomheden, mind
dem om de mål der skal nås, og
vis at hver handling påvirker
andre områder, og hvilken værdi
de har i denne proces. Vær åben
over for nye ideer og måder at
udføre arbejdet på, så de føler
større frihed og motivation til at
opnå dem. 

At tilbyde et behageligt miljø:
Husk, at dine medarbejdere
bruger en stor del af deres dag
på at arbejde. For at undgå
manglende motivation og
engagement på arbejdspladsen
skal du derfor tilbyde dine
medarbejdere et behageligt
miljø. På linje med nogle af de
foregående trin kan 
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målet være at få dine
medarbejdere til at føle sig så
godt tilpas som muligt og nyde
at komme på arbejde.  

Deltagelse i eksterne aktiviteter:
For at opretholde engagementet
på arbejdspladsen er det vigtigt
at deltage i eksterne
arrangementer som f.eks.
uddannelsesbesøg, fejringer
(f.eks. for virksomhedens gode
resultater) og andre. Aktiviteter
uden for virksomhedens daglige
miljø bidrager til holdets
produktivitet og motivation. 

produktivitet 
kunder og klienters tilfredshed 
medarbejdernes motivation 
en stabil arbejdsstyrke 
medarbejdernes autonomi 
medarbejdernes engagement i
forhold til normer og regler; 
præstationsniveauet 
medarbejdernes
selvidentifikation med
organisationen 

For at undgå en høj grad af
jobrotation, dvs. at mange
medarbejdere forlader
virksomheden og nye kommer til, vil
et godt engagement skabe stærkere
virksomheder inden for en række
forskellige positive faktorer. Disse
omfatter de menneskelige
ressourcers engagement og dækker
områder som output (produkter
og/eller tjenesteydelser), resultater
(resultater, f.eks. kundernes
tilfredshed) og virkning (f.eks. en
stærkere positionering på
markedet).  

Det første skridt til at øge
medarbejdernes engagement er, at
lederne/cheferne demonstrerer det,
hvilket udløser en afsmittende
effekt og giver det videre til de
andre teammedlemmer.  
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Afslutningsvis kan man sige, at
engagement er en blød
kompetence, som er lige så vigtig
for ledere som for medarbejdere.
Den understøtter en virksomheds
samlede præstation der sigter mod
at gøre fremskridt, opnå de bedst
mulige resultater og bevare et godt
arbejdsmiljø med et stabilt og
tilfreds team.  

Et vigtigt aspekt, der skal tages i
betragtning, når man beskæftiger
sig med engagement er behovet for
at holde det på et sundt niveau (ikke
for lavt, ikke for højt) for at opnå
personlige og organisatoriske
fordele, som f.eks. en stigning i:
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Vigtigheden af samarbejde og engagement fra alle
medlemmer for at øge kreativiteten 
Teambuilding  
Løsninger på engagementsproblemer  

Du vil lære om en aktivitet der kaldes for 6.3.5-metoden. Den
fokuserer på:  

OVERSIGT

HVAD VIL JEG
LÆRE?

At udvikle så mange idéer som muligt til det givne
problem i fællesskab  
At fremme engagementet hos alle gruppens medlemmer
til at finde nye kreative måder at løse et problem på. 

Målene med denne aktivitet er:  MÅLSÆTNINGER

et lokale 
6 ark papir (med tern) 
kuglepenne 

MATERIALER

1 timeTID

Potentielle medarbejdereMÅLGRUPPE
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Denne teknik, en struktureret gruppebrainstorming, blev
udviklet af Bernd Rohrbach, som oprindeligt offentliggjorde
den i et tysk salgsmagasin, Absatzwirtschaft, i 1968. Selv om
det er et værktøj, der i høj grad forbindes med stimulering af
kreativitet og innovation, indebærer metode 6.3.5. også
inddragelse, engagement og fælles ansvar for teamet til at
finde nye og/eller problemløsende løsninger. Faktisk er
variablen - ansvar og engagement - afgørende for, at metoden
er effektiv og adskiller sig fra de mere traditionelle
brainstorming-metoder.  

6.3.5-metoden involverer alle medlemmer af en specifik
gruppe og forpligter hver enkelt til at deltage i aktiviteten.
Hvert medlem er ansvarlig for at give et svar, foreslå løsninger
og idéer, der konvergerer med de andre gruppemedlemmer.
Grundlaget for en sådan teknik er faktisk troen på, at
succesen i processen med at generere ideer eller løse
problemer afhænger af graden af bidrag og engagement i
forhold til de enkelte medlemmers forslag og i forhold til
virksomhedens kultur og organisation. 

Kort fortalt er 6.3.5.-metoden baseret på sammensætningen
af en gruppe med seks elementer der overvåges af en
moderator. Alle deltagere skal skrive 3 idéer/forslag på et
bestemt skema inden for 5 minutter. Hvert femte minut
sendes papiret rundt af alle deltagerne, og idéerne kan
genbruges og der kan arbejdes videre på de andre. 

Ud over teamwork er det således muligt at vurdere den
enkelte medarbejders kapacitet til at finde løsninger og
planer, der opfylder de fastsatte regler. Dynamikken viser
også, hvordan ideer kan udvikle sig og blive endnu mere
kreative med alle medlemmers samarbejde og engagement. 

Vi foreslår, at metoden 6.3.5. anvendes til et andet formål end
det sædvanlige. Normalt anvendes metoden til udvikling af
nye idéer og frem for alt, når der er behov for innovative
måder/løsninger til at løse et problem. Vores forslag forener
behovet for løsninger/ideer med folks engagement i dette
behov. 

OM VÆRKTØJET
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Denne aktivitet kræver en smule forberedelse, som består i at
forberede et skema som vist i eksemplet. Der skal være et ark
til hver deltager (altså seks). Husk, at hver deltager skal
anføre tre idéer på skemaet. Ved at lade skemaet cirkulere
rundt i gruppen kan man tilføje eller udvide/forbedre de idéer,
der allerede er noteret. 

OM VÆRKTØJET

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
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Hver deltager får et ark papir med et tomt skema (3
kolonner med 6 linjer i hver). 
På den første linje skriver hver deltager 3 idéer til at løse
et problem. 
Efter 5 minutter sendes arkene videre med uret til den
næste person. 
Alle forsøger at bygge videre på de eksisterende idéer og
skrive 3 nye idéer ned. 
Trin 4 og 5 udføres, indtil hele skemaet er fyldt ud. 
Gruppen analyserer, evaluerer og diskuterer resultaterne i
fællesskab og reflekterer over det engagement og den
indsats, som hver enkelt del af gruppen har ydet i
opgaven. 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

OM VÆRKTØJET

FASER I
GENNEMFØRELSEN

Et engageret team i en SMV har en direkte indvirkning på
kvaliteten af det udførte arbejde, de leverede tjenester og
produkter, hvilket er til gavn for både sig selv, teamet,
virksomheden og kunderne. Engagement er en blød
kompetence, som er vigtig både for ledere og medarbejdere.
Et godt engagement vil skabe stærkere virksomheder inden
for en række forskellige faktorer, der starter med deres
engagement i menneskelige ressourcer og dækker områder
som output (produkter og/eller tjenesteydelser), resultater
(resultater, f.eks. kundernes tilfredshed) og virkning (f.eks. en
stærkere markedspositionering).  

Efter vores mening er det afgørende for virksomhedens
succes at holde sammen på et team der er engageret i at løse
virksomhedens problemer. Personligt engagement i teamet er
lige så vigtigt eller vigtigere end individuelt engagement i
virksomhedens mål. Denne aktivitet giver os mulighed for at
arbejde med tre væsentlige forudsætninger for en
virksomheds succes: kreativ problemløsning, konsolidering af
holdånden samt personligt og gruppemæssigt engagement
og engagement i organisationens kultur og mål. 
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Vigtigheden af at skabe et godt virksomhedsmiljø 
Empatiens betydning for teambuilding og engagement 

Denne aktivitet hedder "Empatiens kraft". Du vil lære om:  

OVERSIGT

HVAD VIL JEG
LÆRE?

At skabe sundere relationer ved at udvikle empati 
At forbedre opbygningen af mere engagerede teams 
At udvikle engagement til kollektivt at løse menneskelige
og relationelle problemer 

Målene for disse aktiviteter er: MÅLSÆTNINGER

et lokale
ark papir  
kuglepenne  

MATERIALER

30-40 minutterTID

Potentielle medarbejdere MÅLGRUPPE
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En af strategierne til at udvikle medarbejdernes engagement
og engagement generelt i virksomheden er at sikre et godt
arbejdsmiljø, dvs. at skabe og vedligeholde sunde
menneskelige relationer. At arbejde med holdånden er et godt
skridt i den retning. Øvelser, der har til formål at arbejde åbent
med følelser og udvikle empati, er sikre bud i denne
henseende. 
Denne aktivitet som tilskynder udvikling af empati, har til
formål at styrke teamets ånd for at forbedre relationerne og
integrationen af dets medlemmer på en åben og
gennemsigtig måde. 

Effektiviteten af aktiviteter og øvelser, der har til formål at
integrere gruppen, afhænger til dels af i hvor høj grad disse
aktiviteter og øvelser tilskynder til folks engagement og
engagement. 

Dette er en gruppeaktivitet og kræver forudindstilling fra
deltagernes side. Den bør udvikles indendørs i et lokale der
passer til målgruppen (størrelse). 

Aktiviteten er baseret på anonymitet. Hver deltager gøres
opmærksom på et problem, der berører et andet (anonymt)
element i gruppen. Deltageren, der står over for problemet,
forsøger at præsentere en løsning. 

Aktiviteten kræver ingen forudgående forberedelse. Den
består i at foreslå gruppen aktiviteten som beskrevet
nedenfor. 

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Det er nødvendigt at danne gruppen og gennemføre den i et
rum. 

Inden aktiviteten starter er det nyttigt at fortælle gruppen, at
de får mulighed for at udvikle deres holdånd og forbedre
tilliden og empatien blandt hinanden. 

Facilitatoren skal være opmærksom på, at der er en vis risiko
ved denne aktivitet: den eventuelle erkendelse af den person,
der er berørt af problemet og/eller den eller de personer, der
kan være ansvarlige for det. Hvis dette sker kan der opstå en
pinlig situation. For at undgå en sådan situation kan
formidleren foreslå gruppen at nævne problemets generelle
omfang og ikke den specifikke situation. 
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Bed hvert medlem af gruppen om at skrive en
vanskelighed/et problem, som de står over for på deres
arbejde, på et stykke papir uden at identificere sig selv.  
Bland alle papirerne i en kasse.  
Bed hver deltager om tilfældigt at tage et stykke papir ud
af æsken.  
Hver deltager læser, hvad der står på det udtrukne papir
og foreslår en løsning.  
Facilitatoren kan notere nogle forslag til at forbedre det
relationelle miljø i teamet og virksomheden eller foretage
organisatoriske ændringer for at undgå/eliminere de
situationer eller problemer der er blevet påpeget.  

1.

2.
3.

4.

5.

OM VÆRKTØJET

FASER I
GENNEMFØRELSEN

Der er nogle få skridt, som lederne kan tage for at udvikle
deres engagementskompetencer ordentligt. Denne aktivitet
bidrager til nogle af disse vigtige skridt til at øge
arbejdstagernes engagement gennem udvikling af teamånd
og stimulering af empati. Disse trin er: 
a) at kende medarbejdernes behov (nogle gange relateret til
gode arbejdsforhold, udstyr eller blot tilknytning), b) at give
konstruktiv feedback (dette er vigtigt for at opbygge adfærd,
der opfattes som god og bør fortsættes) og c) at skabe et
behageligt miljø (fysisk og socialt, hvad angår relationer). 
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KOMMUNIKATION
Kommunikation er evnen til at
kunne udtrykke et budskab til en
person eller en gruppe, enten direkte
eller indirekte, og til at kunne
formidle den rette mening mellem
afsender og modtager.
Kommunikation foregår gennem en
række medier der overføres verbalt,
visuelt og fysisk. 
HR-kommunikation spiller en vigtig
rolle for at få dine medarbejdere
engageret i virksomheden, øge
medarbejdernes moral og øge
produktiviteten. For det første sikrer
du ved at være i stand til at formidle
en præcis beskrivelse af jobkravene
til potentielle medarbejdere, at kun
de kandidater der er mest egnede til
stillingen ansøger. Ved at være i
stand til at formidle virksomhedens
arbejdskultur vil dine nyansatte
forstå, hvad de kan forvente af både
opgaver og det sociale liv i
virksomheden (Breaugh, J., 2014).
For det andet vil du gennem stærk
kommunikation kunne skabe
entusiasme i hele dit team ved at
vise anerkendelse og værdsættelse
af det udførte arbejde; når der
opstår problemer bør
kommunikation som leder være den
første metode til at finde en løsning
gennem handlinger som at lytte,
forstå og iværksætte 

At opbygge og vedligeholde
sunde og effektive relationer. 
At udvise passende og
professionel etisk adfærd. 
At skabe budskaber der passer
til målgruppe, formål og
kontekst. 
At demonstrere evnen til at nå
kommunikative mål
(selveffektivitet). 
At udvise kritisk tænkning ved at
identificere, analysere og
evaluere andres og egen
kommunikative adfærd. 

Forbedret produktivitet 
Effektive budskaber 
Positive relationer på
arbejdspladsen 
Forebyggelse af konflikter 
Større grad af samarbejde 

Målsætninger: 

Resultater: 
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DEFINITION

MÅLSÆTNINGER OG
RESULTATER

dialog (Conrad, D. & Newberry, R.,
2011). Endelig er kommunikation
central for at skitsere
virksomhedens mission og
fremhæve det fælles bånd mellem
medarbejder, virksomhed og
samfund, hvilket giver et større
formål med opgaven og øger den
samlede produktivitet (Delaney, J.T.
& Huselid, M.A., 1995). 



Gode kommunikationsevner fører til
en sund virksomhed, pålidelig vækst
og i sidste ende til succes - mens
dårlig kommunikation ofte kan have
den modsatte effekt. 

Succesfulde ledere skal være i
stand til at formidle deres visioner
til resten af organisationen gennem
en flydende samtale både opad og
nedad i virksomhedens hierarki og
mellem afdelinger og kolleger
(Markovic et al., 2009). Efter at have
udviklet disse færdigheder

er det vigtigt for ledere at kunne
kommunikere organisatoriske mål
klart til medarbejderne og dermed
inspirere medarbejderne til at have
tillid til ledelsen og præstere på et
højt niveau. Desuden skal lederne
kommunikere effektivt med
medarbejderne for at overvåge
fremskridt og korrigere
igangværende processer. Derfor er
kommunikation mere omfattende
end blot at tale, skrive, læse og lytte
(Radovic Markovic M. og Omolaja
M., 2009). 

Kommunikation gør det muligt for
ledere at dele mål med aktionærer
både inden for og uden for
organisationen. Den giver også
lederne mulighed for at stimulere
adfærdsændringer hos
medarbejdere og leverandører.
Desuden giver den lederne mulighed
for at inspirere til loyalitet blandt
medarbejdere og kunder, og til at
overbevise medarbejderne om at
opgive kontraproduktiv praksis.
Endelig gør det ledere i stand til at 
 stille finansiering og tilladelser til
rådighed for at berolige vrede
kunder og imponere nye kunder. 

Samlet set bruges
kommunikationsfærdigheder i små
og mellemstore virksomheder til at
løse problemer, skabe relationer og
informere om de beslutninger, der
skal træffes. Gode kommunikations 
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KOMMUNIKATION I
SMV-SAMMENHÆNG

I vores moderne verden i dag anser
vi kommunikation for at være
afgørende, især for små og
mellemstore virksomheder. Effektiv
kommunikation er helt afgørende
for at sikre en virksomheds succes.
Dette omfatter både intern
kommunikation mellem
teammedlemmer og ekstern
kommunikation med kunder,
klienter og andre parter. Udvikling af
fremragende kommunikationsevner
vil hjælpe ledere og deres teams i
næsten alle forretningsaktiviteter. 

KONSEKVENSER OG
VIRKNINGER

KOMMUNIKATION



Ufuldstændige svar 

Undlader at revurdere

Valg af det forkerte format 

Dårlige kommunikationsevner kan
koste en SMV-virksomhed mere,
end de aner. Uden effektiv
kommunikation kan der opstå
følgende potentielle problemer: 

Det er især vigtigt for ledere i
SMV'er at have en impuls til at give
et hurtigt og definitivt svar på
spørgsmål. Uden gode
kommunikationsevner svarer
lederne ofte med et ja eller nej uden
at tage fuldt hensyn til
forespørgslens omfang. Dette kan
føre til forvirring og spild af tid på
opfølgninger. 

Når ledere i SMV'er ikke vælger
deres ord med omhu, opstår der
ofte fejlkommunikation. Den person,
de taler til kan misforstå deres tone
eller en slåfejl kan resultere i, at
deres budskab bliver misforstået.  

Bare fordi en kommunikationsform
er praktisk for lederne i SMV'er,
betyder det ikke, at det er den
bedste metode i alle situationer.
Hvis man f.eks. forsøger at
samarbejde om et projekt via e-mail,
går meget tabt i oversættelsen i
forhold til at arbejde ansigt til
ansigt. 
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Produktivitet: Når
medarbejderne føler, at de bliver
hørt eller har få problemer med
at gøre sig forstået på deres
arbejdsplads, er de mere
produktive i deres daglige
opgaver og aktiviteter. 
Kultur: Klar kommunikation
mellem medarbejdere fører til
positive følelser og et miljø med
tillid og fuld forståelse. Når
teammedlemmerne lærer at
kommunikere på en
professionel og respektfuld
måde, bidrager det til en positiv
atmosfære på arbejdspladsen. 
Lederskab: At kunne
kommunikere effektivt er en af
de primære færdigheder, som
enhver leder bør have. Gode
kommunikationsevner giver
evnen til at lede på en mere
struktureret og effektiv måde. 
Omkostninger: Effektiv
kommunikation betyder, at folk
arbejder mere produktivt og får
deres opgaver udført til tiden
uden at spilde overdreven
energi, hvilket har en mærkbar
effekt på virksomhedens
omkostninger. 

færdigheder på arbejdspladsen i
små og mellemstore virksomheder
har en positiv effekt på følgende
områder: 

RISICI

KOMMUNIKATION



Fokus i dette afsnit vil være på
SMV-lederens dobbeltrolle, først og
fremmest som leder af en lille
organisation der har brug for
specifikke kompetencer, og derefter
som ansvarlig for
rekrutteringsprocessen, hvor de skal
identificere positive kommunikative
egenskaber blandt potentielle
kandidater.  
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Antagelser  

For mange oplysninger  

Improvisation 

Spredning af sladder 

Når ledere gør antagelser, vil der
uundgåeligt være situationer, hvor
sådanne antagelser har overset
vigtige kriterier. 
 

Hvis man fylder for mange
overflødige detaljer i en meddelelse,
bliver det sværere for modtagerne
at finde de oplysninger der er
nyttige for dem. Det øger chancerne
for, at de vil aflytte eller gå glip af
noget vigtigt. 

Når ledere bliver overrasket og er
uforberedt på et spørgsmål, kan det
ske at de kommer med et svar uden
at forstå, hvad de siger. Dette kan
sprede misinformation og starte en
kædereaktion af forvirrende
misfortolkninger.  

Rygter kan hurtigt spredes i et
kontormiljø. Det distraherer ikke blot
medarbejderne fra deres arbejde,
men kan også underminere
arbejdskulturen og såre følelser.  

KOMMUNIKATION
KOMMUNIKATION I
FORBINDELSE MED
ANSÆTTELSESPROCESSEN

HVAD HAR ARBEJDSGIVEREN
BRUG FOR?

Kommunikationsfærdigheder er
afgørende for alle områder i
virksomheden, og problemer vil
opstå på grund af dårlig
kommunikation. Lederne skal ikke
kun være i stand til at kommunikere
internt med medarbejderne, men
også til at fremme den eksterne
kommunikation med nye og
eksisterende gæster (Bang, 2004;
Brown, 2001). Inden for
servicemiljøet skal lederne være i
stand til at tale flydende med
gæsterne (Johanson, Ghiselli, Shea
& Roberts, 2010). Denne evne er
afgørende uanset afdeling eller
ledelsesniveau, 



i henhold til Bobanovic og Grzinic
(2011). Saayman (2009)
identificerede
kommunikationsbarrierer, herunder
manglende analyse af modtagerens
behov og dårlig lytning og feedback
fra ledelsen, som indikatorer for
succes med hensyn til service.
Disse barrierer kan overvindes af
ledere, hvis de er i stand til at
kommunikere ved hjælp af
forskellige kommunikationskanaler
for at sikre, at det rigtige budskab
formidles og modtages af alle
relevante parter (Ewing, 2007). 

En undersøgelse foretaget af
forsknings- og konsulentfirmaet
Millennial Branding viste, at 98 % af
arbejdsgiverne mener, at effektive
kommunikationsevner er afgørende
for deres jobansøgere. Når lederne
er nået frem til samtalen, har de
allerede styr på nogle af
kandidaternes
kommunikationsevner. For
eksempel vil lederne sandsynligvis
have korresponderet via e-mail, fået
analyseret deres sociale
tilstedeværelse på nettet og
muligvis talt i telefon eller via en
anden kommunikationstjeneste.
Lederne skal være klar over, hvor
meget opmærksomhed på detaljer
en kandidat viser i disse forskellige
former for kommunikation. 

Nu, hvor lederne skal mødes ansigt
til ansigt, er det tid til at stille mere
åbne spørgsmål for at få en større
forståelse af, hvordan denne person
vil kommunikere med andre på
jobbet. Åbne spørgsmål er en god
måde at evaluere
kommunikationsevner på. Et
eksempel kunne være et bredt
isbryderspørgsmål som "Fortæl mig
om dig selv" eller "Fortæl mig,
hvorfor du mener, at du er en god
kandidat til dette job". 
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HVORDAN VED DU, OM DU
HAR DET?

KOMMUNIKATION

God kommunikation er en evne,
som ikke altid er en naturlig
egenskab. Det kræver meget
koncentration og øvelse. 

Ikke al kommunikation på
arbejdspladsen er ens. Vi har alle
sammen oplevet at sidde til et
kedeligt, langt møde og tænke: "Det
skulle have været en e-mail".
Forskellige leveringsmetoder er
ideelle til forskellige typer
kommunikation, og afhængigt af
den type information, der skal
formidles, kan de forbedre eller
forringe den måde budskabet
modtages på. En effektiv
kommunikatør vil udvikle forskellige
færdigheder og værktøjer, der
passer til den type kommunikation
der er behov for. 

HVORDAN MAN OPDAGER
KOMMUNIKATION HOS
MEDARBEJDERE



Når kandidaten svarer, bør lederne
kigge efter vigtige
kommunikationskvaliteter som
f.eks. øjenkontakt og åbent
kropssprog, herunder udfoldede
arme og ben og en fremadrettet
lederstilling. Dernæst kan lederne
gøre mere for at vurdere
kommunikationsevnerne ved at
bede kandidaten om at beskrive et
tidspunkt, hvor du havde et problem
med en chef, og hvad du gjorde for
at løse det. 

Her ønsker lederne at se, at
kandidaten lægger vægt på god
kommunikation. Hvis de f.eks. ikke
gjorde noget for at løse problemet,
kan det være et tegn på dårlige
kommunikationsevner. Husk, at
lederne ikke vurderer kandidaten på
baggrund af det pågældende
problem - det kan faktisk være et
problem, som de havde i et
deltidsjob som studerende - men de
ser på, hvordan kandidaten har
brugt de bløde kompetencer til at
løse problemet. 

Hvorfor kommunikerer du? 
Hvem er modtageren, publikum
eller deltageren?  
Hvad er dit mål eller din
målsætning? Almindelige mål
med arbejdskommunikation er
bl.a. at anmode om (ressourcer,
deltagelse, tilladelse osv.), at
informere, at overtale, at skabe
kontakt osv. 
Hvad ønsker du, at modtageren
skal gøre som følge af
kommunikationen? Almindelige
arbejdshandlinger omfatter:
sende en e-mail for at godkende
eller give tilladelse, fuldføre en
opgave i et system, give
kommentarer eller data til et
fælles arbejdsprodukt, tilmelde
sig et arrangement, downloade
et værktøj eller en ressource,
bekræfte eller korrigere osv.
Bemærk: Selv om dit mål er at
informere, skal du forsøge at
finde på en relevant og diskret
måde, hvorpå den anden part kan
engagere sig. 

I de følgende linjer forklares otte
tips til udvikling af
kommunikationsfærdigheder: 

Tænk det igennem: Der findes
mange kommunikationsrammer,
men hvis du vil forbedre dine
kommunikationsevner, skal du
starte med at vænne dig til at
gennemtænke disse fem spørgsmål
i forbindelse med enhver
kommunikation du indleder: 
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KOMMUNIKATION

HVORDAN MAN UDVIKLER
DENNE FÆRDIGHED
Effektiv kommunikation handler om
lytterens behov. Selv om det kan
virke kontraintuitivt kan en tilgang,
hvor "lytteren kommer først", hjælpe
dig med at strukturere leveringen af
dit budskab. 



Hvilket format vil bedst opfylde
dit mål? 

Hvis du har svært ved at besvare
disse fem spørgsmål er det et klart
tegn på, at din
kommunikationseffektivitet vil
drage fordel af at bruge mere tid på
at tænke over, hvordan og hvorfor
du kommunikerer. Test din
forståelse med kolleger eller din
leder. 

Giv det tid: God kommunikation er
en fordel, hvis man har tid nok til at
tænke den igennem. Planlæg, hvad
du vil sige, og gennemgå din
kommunikation for at sikre, at den
rent faktisk gør det du har brug for.
Især for skriftlig kommunikation
betyder det, at korrekturlæsning er
vigtig. Husk, at god kommunikation
kan virke ubesværet, men det er det
sjældent. 

Gør det nemt: På arbejdspladsen
har kommunikation næsten altid et
større mål. Folk har travlt - lad dem
ikke arbejde for hårdt for at forstå,
hvad du siger, og hvad du vil have
dem til at gøre. I både skriftlig og
mundtlig kommunikation betyder
det ofte, at du skal indlede med dit
hovedpunkt eller mål. Angiv dit mål
og hovedpunkt i det første afsnit
eller i begyndelsen af en
præsentation 

så dit publikum ved, hvor du vil hen,
og giv derefter detaljerne og
komplikationerne. 

Forenkl dig: Fokuser på det der er
vigtigt. Skær alt det væk der ikke
tjener til formålet. Eliminer jargon.
Selv om du ikke ønsker at være
nedladende eller "nedtone", skal du i
den daglige kommunikation på
arbejdspladsen være opmærksom
på ikke at få den anden part til at
bruge for mange kræfter på at
forstå det. Giv mere
opmærksomhed til de få budskaber,
du ønsker at formidle. Planlæg,
hvordan du vil få budskabet
igennem, og fjern alle andre
distraktioner. Find en klar og enkel
formulering der indkapsler din
pointe. Gentag den i begyndelsen,
midten og slutningen, og overvej at
bruge en enkel visuel metafor for at
gøre din pointe klar og
mindeværdig. 

Eksperimentér og varier: Arbejd på
at udvikle forskellige taktikker til
forskellige kommunikationsbehov.
Fokuser på at eksperimentere med
ét aspekt af din kommunikation ad
gangen; brug f.eks. en uge på at
være ekstra opmærksom på,
hvordan du strukturerer uformel
kommunikation, og brug derefter en
uge på at prøve forskellige
strukturer til formelle møder eller
opdateringer. 
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KOMMUNIKATION



Øv dig og reflektere: Vær bevidst
om at reflektere over, hvad der går
godt og hvad der ikke går godt i din
daglige kommunikation. Måske gik
en e-mail til din chef ikke godt: Læs
den igen. Kan du se, hvordan den
kan være blevet misfortolket? Hvad
ville du gøre anderledes næste
gang? Hvis en samtale med en
kollega ikke gav de forventede
resultater, kan du på samme måde
forsøge at finde ud af, om du klart
og tydeligt har kommunikeret det,
du havde brug for. 

Overvej den samlede pakke: Overvej
at optage dig selv gennem et par
interaktioner for at få indsigt i, hvad
din samlede pakke kommunikerer i
dine daglige interaktioner med dit
team. Har du øjenkontakt? Er dit
ansigtsudtryk afslappet og
selvsikker eller anspændt? Inviterer
du som leder til deltagelse fra
andre? Giver du plads til spørgsmål
og afklaring? 

Hvad skal jeg begynde at gøre
for at kommunikere bedre med
dig? 
Hvilken ting skal jeg holde op
med at gøre i min
kommunikation med dig? 
Hvilket område eller hvilken
færdighed skal jeg arbejde på
for at forbedre min
kommunikation i denne
organisation? 

Søg efter feedback: Bed nogle få
betroede kolleger og din leder om at
vurdere dine kommunikationsevner.
Begynd med at bede dem om at
vurdere (dvs. på en skala fra 1-10)
din skriftlige og mundtlige
kommunikation hver for sig. Stil
derefter disse tre spørgsmål: 
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KOMMUNIKATION



Når medarbejderne er direkte
involveret i arbejdsprodukter og
initiativer, er det med til at skabe en
følelse af ejerskab til
virksomhedens fremtid. Det giver
dem også lyst til at arbejde for at
forbedre ting som virksomhedens
rentabilitet, kundetilfredshed,
varemærke og omdømme. 

Medarbejdere, der føler sig
personligt forbundet med
virksomhedens mission, har en
tendens til at bekymre sig mere om
andre detaljer, f.eks. om
virksomheden har et ry som en god
arbejdsplads, hvilket på lang sigt
kan påvirke din evne til at tiltrække
og fastholde de bedste talenter. 

Hvordan ser god kommunikation på
arbejdspladsen ud? Den er klar og
kortfattet. Modtageren forstår, hvad
der er vigtigt, hvorfor, og hvilke
handlinger de skal foretage. Men
det grundlæggende princip for al
kommunikation bør være: respekter
den anden part. Hvad betyder det i
forbindelse med kommunikation på
arbejdspladsen? 

Kommunikation, hvad enten det er
med en kollega, en chef eller en
kunde, er ikke en mulighed for at
vise, hvor klog eller overlegen du er -
selv om det er let at give andre det
indtryk, at det er det eneste, du går
op i. 

Hvert år ligger kommunikation
øverst på listen over de
kompetencer, som arbejdsgiverne
efterspørger, og det er der en god
grund til. Kommunikation er det, der
får vores professionelle og
personlige relationer til at fungere
gnidningsløst. Det er sådan, vi viser
omsorg, katalyserer forandringer og
får tingene gjort. Det er grund nok til
at forbedre - og blive ved med at
forbedre - disse vigtige færdigheder.
Heldigvis kan vi alle lære at
kommunikere bedre.  
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Deltagerne vil lære om kommunikationsfærdigheder på
arbejdspladsen: hvordan de kan forbedres, hvordan de kan
forblive bevidste om samtalepartnerens side, hvilke fordele
der er ved effektiv kommunikation, og hvad det giver
virksomheden. 

OVERSIGT

HVAD VIL JEG
LÆRE?

Ved at forbedre deltagernes kommunikationsevner kan
lederne få et bedre forhold til deres medarbejdere, hvilket
resulterer i færre misforståelser, færre konflikter og større
motivation og produktivitet. 

MÅLSÆTNINGER

Et lokale med stole og borde til alle deltagere, en
skærm/monitor der er tilstrækkelig stor til at alle kan se den,
en computer, en kuglepen og papir. 

MATERIALER

50 minutterTID

SMV-ledere MÅLGRUPPE
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Værktøjet består af en gruppeaktivitet, der foregår ansigt til
ansigt. Deltagerne opdeles i grupper på højst ti personer for at
lette diskussionen. 

Aktiviteten finder sted indendørs i et lokale med en skærm,
stole og borde. Aktiviteten kan dog også sagtens
gennemføres udenfor, hvis der er adgang til de samme
ressourcer. 

Det praktiske værktøj vil få SMV-ledere til at reflektere over
betydningen af kommunikation på arbejdspladsen og over
eventuelle fejl, som de måske har begået uden at være klar
over, og som kan stå i vejen for et bedre forhold til
medarbejderne. Der vil være fokus på at lære at tilpasse
kommunikationen til målgruppen og det budskab der skal
overbringes. 

Aktiviteten består af tre faser (på henholdsvis 10, 30 og 10
minutter). Det er facilitatorens opgave at standse aktiviteten. 

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Formålet med dette værktøj er at give deltagerne mulighed for
at bruge deres kommunikationsfærdigheder i praksis ved at
give dem mulighed for at løse eksempler fra det virkelige liv i
forskellige situationer. De skal gøres opmærksomme på, at
det kan føre til at medarbejderne føler sig mere positive,
motiverede og forståede, hvis de håndterer kommunikationen
forskelligt afhængigt af deres medarbejderes karakter, og hvis
de behersker denne færdighed korrekt. Det afhænger altid af
det budskab der skal overbringes, og derfor vil
kommunikationen også være forskellig. Ud over
medarbejderen er det naturligvis også vigtigt at overveje
budskabets karakter, hvilket yderligere påvirker, hvordan
denne kommunikation bør håndteres. 

Facilitatoren bør opdele deltagerne i afbalancerede grupper
på højst ti personer og fordele dem på forskellige
borde/områder i lokalet, inden han forklarer scenariet og
besvarer eventuelle spørgsmål. Alle grupper bør arbejde med
det samme scenarie - opdelingen er blot for at øge
muligheden for at alle deltagere kan bidrage. 

En risiko, som er værd at tage højde for, er at deltagerne kan
føle, at de mangler nogle oplysninger om hver af disse
personer der præsenteres i scenarierne. I dette tilfælde bør
formidleren insistere på, at de arbejder med de oplysninger,
de har, da sådanne oplysninger ikke altid er indlysende i
virkeligheden heller. 

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
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Facilitatoren introducerer scenarierne; nogle personer kan
finde det nyttigt at få dem beskrevet via et diasshow. Casen
er som følger: Lederen af en lille SMV inden for it-branchen
holder et møde med sit team på fem personer. Det er et
morgenmøde, hvor lederen skal give feedback til sit team om
en opgave, som de har udført, og som ligger under
virksomhedens standarder. 

De teammedlemmer, der deltager i mødet, består af: Paul
(38), som er meget fokuseret på sit arbejde og har en meget
seriøs tilgang til det; Johanna (21), som er en motiveret, men
usikker praktikant i virksomheden; Marianne (42), som er
meget genert, men effektiv og altid tilbyder hjælp; Rasmus
(25), som er meget udadvendt, siger sin mening, har stærke
meninger og er meget omgængelig og venlig; Casper (32),
som har en god humoristisk sans og foretrækker direkte og
uforbeholden feedback. 

Først bør deltagerne som en gruppe tage fat på, hvordan
feedbacken skal gives. Det kan være nyttigt at kigge på afsnit
5 i kommunikationsmodulet, hvis deltagerne er usikre på,
hvordan de skal gribe denne øvelse an. Denne
gruppediskussion forventes at tage 10 minutter. 

Herefter skal deltagerne overveje, hvordan deres
kommunikation ville være anderledes, hvis de talte individuelt
til hvert enkelt medlem. De skal overveje hvert enkelt medlem
ud fra deres personlige karakteristika. Til denne del bør
deltagerne have 30 minutter til at diskutere. Medarbejdernes
karakteristika bør fortsat vises på skærmen for at hjælpe
deltagerne under deres diskussion. 

OM VÆRKTØJET

FASER I
GENNEMFØRELSEN
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Dette værktøj har til formål at øge ledernes bevidsthed om de
forskellige kommunikationsmetoder, der er nødvendige på
arbejdspladsen. Eksemplet fokuserer på kommunikation med
medarbejderne, men kan også anvendes på kommunikation
med interessenter eller eksterne partnere. Dette værktøj giver
deltagerne mulighed for at forstå, hvad der kendetegner en
god kommunikator, og hvorfor effektiv kommunikation er
vigtig. Det giver deltagerne mulighed for at analysere sig selv i
bakspejlet og drage deres egne konklusioner om, hvad de har
brug for at forbedre. Den deraf følgende forbedring af
kommunikationen vil føre til, at medarbejderne vil føle sig
mere motiverede og omsorgsfulde. Der skulle være færre
misforståelser, hvilket vil føre til en mere velfungerende
virksomhed, og det vil også gøre arbejdspladsen mere
attraktiv for fremtidige kandidater. 

OM VÆRKTØJET

FORBINDELSE MED
KOMMUNIKATION
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Deltagerne vil lære om kommunikationsfærdigheder på
arbejdspladsen og om, hvordan de kan forbedre dem. De vil
spille rollespil med interviews, hvor der vil blive foretaget en
analyse af interviewerne og deres (skuespillende)
interviewpersoners kommunikation. 

OVERSIGT

HVAD VIL JEG
LÆRE?

Ved at forbedre deltagernes kommunikationsfærdigheder kan
lederne få et bedre forhold til deres medarbejdere, hvilket vil
resultere i færre misforståelser, færre konflikter og større
motivation og produktivitet. 

MÅLSÆTNINGER

Et lokale med stole nok til alle deltagere samt kuglepenne og
papir. 

MATERIALER

40 minutterTID

SMV-ledere og HR-rekrutteringsansvarlige MÅLGRUPPE
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Dette værktøj er en gruppeaktivitet, der foregår ansigt til
ansigt. 
Deltagerne bliver delt op i grupper på fire. 
Aktiviteten kan gennemføres enten indendørs eller
udendørs. 

Hensigten med denne aktivitet er at få ledere og
rekrutteringsansvarlige i SMV'er til at reflektere over
betydningen af kommunikation på deres nuværende og
fremtidige arbejdspladser. De skal lære at opdage
kommunikationsfærdigheder hos deres kandidater og hos
dem selv under rekrutteringsprocessen. Problematisk
kommunikation står i vejen for et bedre og mere
forståelsesfuldt forhold til medarbejderne, så formålet med
dette værktøj er at hjælpe lederne med at udvikle deres
kommunikative evner.

Aktiviteten består af to hovedfaser, der hver varer 20 minutter.
Første fase er interviewrollespillet (ca. 10 minutter), efterfulgt
af feedback fra observatørerne (yderligere 10 minutter). Dette
gentages derefter, hvor deltagerne skifter rolle. Det er
facilitatorens opgave at forklare aktiviteterne og vurdere,
hvornår det er bedst at stoppe/fortætte. 

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Fokus for denne dynamik er, at deltagerne skal bruge deres
kommunikationsfærdigheder i praksis ved at spille et rollespil
i et interviewscenarie og få feedback fra observatører. De bør
anvende indholdet fra modulet, især indholdet i afsnit 3.2 og
4.3. Både aktører og observatører bør have disse afsnit i
tankerne under hele forløbet. 

Facilitatoren deler deltagerne op i grupper på fire og adskiller
folk der kender hinanden for at øge objektiviteten i deres
observationer og feedback. To deltagere spiller rollespil som
interviewer og interviewperson, og to deltagere observerer (en
observatør pr. aktør). Eventuelle resterende deltagere skal
føjes til grupperne som observatør af begge aktører. 

Facilitatorens rolle er at give forklaringer og besvare
spørgsmål, hvor det er relevant. 

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
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Facilitatoren udpeger to deltagere fra hver gruppe til at være
aktører (de vælger selv, hvem der er interviewer og
interviewperson) og de to andre til at være observatører (én
pr. aktør). Hvis der er et ulige antal deltagere, vil nogle grupper
have en ekstra observatør. 

Facilitatoren skal forklare, at deltagerne skal fokusere på
indholdet af afsnit 3.2 og 4.3 fra modulet. De skal bruge dette
indhold både til at informere deres kommunikation, mens de
spiller og deres vurderinger, mens de udfylder rollen som
observatør. 

Den, der har rollen som interviewperson, skal optræde som
om han/hun søger sit nuværende job; den anden person skal
optræde som interviewer. Dette rollespil bør vare 10 minutter. 
Herefter beder facilitatoren observatørerne om at give
feedback på rollespillet på baggrund af det indhold, de har
lært i modulet. Denne del af aktiviteten bør tage 10 minutter
og udføres i hver gruppe. 

Til sidst skifter gruppemedlemmerne rolle og begynder forfra.
Hvis en gruppe har tre observatører, skal de beslutte, hvem
der skal observere den anden gang. Hvis der ikke er enighed,
skal facilitatoren træffe beslutningen. Rollespillet bør igen
vare 10 minutter, efterfulgt af en ti minutters feedback-
session som tidligere. 

OM VÆRKTØJET

FASER I
GENNEMFØRELSEN

Værktøjet har til formål at øge ledernes bevidsthed om deres
kommunikationsevner i forbindelse med rekruttering og at
opdage sådanne færdigheder hos kandidater. Dette eksempel
fokuserer på kommunikation i forbindelse med rekruttering,
men de faktorer man lærer om god kommunikation kan
overføres til mange andre arbejdssituationer. Værktøjet giver
deltagerne mulighed for at forstå karakteristika ved effektiv
kommunikation og dens betydning. Det giver deltagerne
mulighed for at analysere sig selv i bakspejlet og komme til
deres egne konklusioner om, hvad de bør forbedre. Denne
forbedring af kommunikationen vil føre til, at medarbejderne
føler sig mere motiverede og omsorgsfulde, og at lederne
vælger kandidater med de rette kommunikationsevner. 

FORBINDELSE MED
KOMMUNIKATION
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KONFLIKTLØSNING

At finde en løsning, som alle
parter kan tilslutte sig 
At arbejde så hurtigt som muligt
på at finde denne løsning 
At forbedre og ikke skade
forholdet mellem de
modstridende parter 

Konfliktløsning er en måde, hvorpå
to eller flere parter kan finde en
fredelig løsning på en uenighed
mellem dem. Uenigheden kan være
af personlig, økonomisk, politisk
eller følelsesmæssig karakter. 

Når der opstår en tvist, er det ofte
bedst at forhandle for at løse
uenigheden. Formålene med
forhandling er: 

Konfliktløsning gennem forhandling
kan være godt for alle involverede
parter. Dette er en af de "ikke-
nedskrevne" regler for
konfliktløsning.  

Mere specifikt og i
overensstemmelse med FETRA-
målene er konfliktløsning i et
arbejdsmiljø den proces, hvorved to
eller flere parter der er aktive i
arbejdsprocessen (kolleger, kunder,
ledere og ansatte, arbejdere og
kunder, virksomhed og leverandør
...) når frem til en fredelig løsning på
en konflikt. 

Intrapersonelle konflikter:
Forekommer inden i egen
person på grund af
modstridende værdier mellem
det der kræves af ham/hende,
og det han/hun mener er rigtigt. 
Interpersonel konflikt: Denne
involverer flere parter. Den
opstår normalt mellem ansatte
og overordnede eller mellem
kolleger. Den kan også opstå
mellem medarbejdere og
kunder. 
Konflikter inden for en gruppe:
Konflikt der opstår inden for den
samme gruppe. 
Konflikt mellem grupper: Opstår
mellem forskellige grupper. 
Interorganisatorisk konflikt:
Mellem to eller flere
organisationer. 

Som vi har set, kan der på
arbejdspladsen være mange
forskellige typer af konflikter: 

I alle tilfælde kan en tidlig indsats
fra ledelsens side bidrage til at løse
en konflikt i dens første fase. 
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DEFINITION

MÅLSÆTNINGER OG
RESULTATER

At definere betydningen af
konfliktløsning i en SMV 
At opstille en liste over de risici,
der er forbundet med dårlig
konfliktløsning i en SMV 

MÅLSÆTNINGER: 



KONFLIKTLØSNING
At gribe muligheden efter den
rette kandidat i en
udvælgelsesproces ud fra et
konfliktforebyggelsesperspektiv 
At identificere de kvaliteter, der
kendetegner en egnet kandidat
på dette område 
At gennemgå de nødvendige
egenskaber hos en leder af
SMV'er med henblik på at
udvælge personale ud fra et
konfliktløsningsperspektiv. 

Håndtering af de risici der
skyldes manglende evne til at
håndtere konflikter i SMV'er 
Anerkendelse af ledernes behov
for at løse konflikter 
Identificere egnede kandidater
der ikke skaber konflikter 
Udarbejde en uddannelsesplan
for at forhindre at der opstår
konflikter 
At handle, før der opstår
konflikter i organisationen. 

RESULTATER: 

den fysiske og arbejdsmæssige
nærhed betyder, at der i løbet af
dagen opstår flere og flere punkter,
hvor der opstår møder eller
misforståelser, og at der opstår
grobund for potentielle konflikter. 

Akkumulerede skænderier og
manglende kommunikation (eller for
megen fejlkommunikation, hvis du
foretrækker det) kan ende med at
påvirke arbejdsmiljøet negativt. 

Det grundlæggende
overlevelsesinstinkt er en af
kilderne til konfrontationer i
organisationer; usikkerhed blandt
medlemmerne vil nødvendigvis føre
til konflikter, selv om det ikke kun er
usikkerhed i et arbejdsmiljø der
skaber konflikter - tænk f.eks. på
strejker for lønforhøjelser. 

Det er derfor næsten sikkert, at der
før eller siden vil opstå konflikter
mellem virksomhedens egne
ansatte eller mellem dem og deres
overordnede, og den måde, hvorpå
disse konflikter håndteres og løses,
vil påvirke virksomheden og dens
produktivitet, for hvis de ansatte
bruger deres energi på konflikter, vil
de naturligvis være mindre
produktive. 
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Medarbejdere tilbringer mellem 35
og 40 timer om ugen på
arbejdspladsen - en periode, hvor
menneskelige interaktioner kan
fremkalde forskellige reaktioner.
Disse relationer er meget tættere i
en SMV, hvor 

KONFLIKTLØSNING I
FORBINDELSE MED
SMV-SAMMENHÆNG



Ansvaret for at løse
arbejdskonflikter ligger normalt
hovedsageligt hos virksomhedens
mellemledere, og i SMV'ere er dette
et af de vigtigste aspekter som
lederne skal tage sig af, da de ikke
kun er lederne af organisationen,
men også ejerne og de vigtigste
personer involveret i virksomhedens
succes. Derfor er de nødt til at
beherske denne kompetence. 

Det er i denne sammenhæng, at der
af flere årsager opstår
arbejdsrelaterede problemer, og
disse årsager stammer både fra
individuelle og personlige faktorer
og fra faktorer i virksomheden.
Problemet opstår, når lederne i
organisationer ikke er i stand til at
indse at der er noget galt, hvad
enten det er på det faglige,
økonomiske eller personlige
område (som er tæt forbundet i en
SMV). Eller, endnu værre, de er klar
over problemet, men ved ikke, hvad
årsagen er. 

Det er derfor vigtigt, at SMV'erne og
deres ledere er klar over, at det
næsten er en forpligtelse at løse
sådanne konflikter i arbejdsmiljøet.
Det er den eneste måde at
opretholde produktiviteten, fremme
et godt arbejdsmiljø og tiltrække
dygtige talenter på. 

De er uundgåelige: Man kan ikke
lade som om, at uenigheder
aldrig eksisterer. Det er normalt,
at der opstår uenighed eller
meningsforskelle i forholdet
mellem mennesker, især i
erhvervsmiljøet, hvor der skal
træffes beslutninger der
påvirker en virksomhed. 
De er potentielt farlige: disse
konflikter har den egenskab, at
de enten kan være gavnlige eller
skadelige. Hvis de ikke
håndteres i tide eller ikke
håndteres på den rigtige måde, 

Sun Tzu (544 f.Kr. - 496 f.Kr.),
forfatteren af "Krigskunsten", skrev,
at det er bedre at vinde uden at
kæmpe, og at en konstant kamp,
selv når man vinder, vil gøre
tropperne modløse, og at andre vil
udnytte denne svaghed til at gøre
oprør. Dette kan henvise til
virkningen af konflikter i
virksomheden, således at uløste
konflikter bliver fastlåste,
medarbejderne bliver modløse,
virksomheden bliver mindre
rentabel, og konkurrenterne kan
drage fordel heraf, enten ved at tage
de bedste medarbejdere eller blot
ved at drage fordel af den interne
selvdestruktion, som visse
konflikter i organisationer skaber. 

Under alle omstændigheder må vi
forstå, at konflikter eller
uoverensstemmelser på
arbejdspladsen har en række fælles
og vigtige karakteristika: 
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KONSEKVENSER OG
VIRKNINGER

KONFLIKTLØSNING



De kan udgøre en risiko for
virksomheden eller de
medarbejdere, der er involveret i
konflikten. 
De er nødvendige: Selv om de
ofte opfattes som et problem, er
de i virkeligheden også
afgørende for den enkelte
medarbejders og
virksomhedens faglige
udvikling. 

Dette åbner et interessant
udgangspunkt for udviklingen af
konflikthåndtering i en SMV: de vil
eksistere og er elementer til
forbedring af de interpersonelle
relationer mellem de involverede
parter, så en korrekt håndtering af
dem bør føre til bedre resultater og
øget produktivitet. 

Det gør det vanskeligt for folk at
engagere sig i projektet, da de
vedvarende konflikter
begrænser medarbejdernes
frihed og gruppens effektivitet. 
Det reducerer produktiviteten.
Den tid og energi, som
virksomheden eller dens
medarbejdere bruger på at løse
konflikter forhindrer, at
indsatsen kan fokuseres på det
der virkelig er vigtigt: at opnå
resultater. 
Det medfører utilfredshed,
træthed, stress, angst og i de
alvorligste tilfælde depression.
Konsekvensen heraf er øget
fravær og personaleomsætning.

Lederen skal forstå
konfrontationssituationer som
muligheder for forbedringer. I
virkeligheden er de hverken negative
eller positive, men skal ses som en
række forskellige perspektiver der
kolliderer på et givet tidspunkt, og
som kan påvirke harmonien i
teamet. 

En dygtig konfliktleder skal være i
stand til at lytte til alle parter, løse
interessekonflikterne og nå til
enighed. Det er vigtigt at huske på,
at der altid vil være
meningsforskelle blandt
teammedlemmerne. Derfor bør du
fokusere på at forbedre
præstationen 
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RISICI

KONFLIKTLØSNING

Det forringer arbejdsklimaet.
Det er en kilde til bitterhed,
enkelhed, rygter og i sidste ende
fjendtlighed mellem de de
involverede parter.  

Korrekt konflikthåndtering er et
grundlæggende aspekt for korrekt
ledelse af en SMV, og dette
afhænger hovedsagelig af lederen,
fordi han/hun har ansvaret for at
skabe grundlaget for sameksistens
og virksomhedskulturen, selv i en
lille organisation. Derfor kan en
utilstrækkelig forvaltning af de risici,
der opstår som følge af konflikter i
en SMV, have disse påvirkninger: 



og opnåelse af de mål, der er
fastsat i projektplanlægningen. 

Blandt de risici der opstår i en SMV,
som ikke håndterer konflikter
korrekt, er der derfor både
personlige og faglige problemer,
som ender med at påvirke overskud
og tab. 

Konflikter har en række negative
faktorer og kan ødelægge mange
relationer. Som følge heraf er de
følelsesmæssigt belastende på
grund af de spændinger der opstår.
Dette reducerer efterhånden
præstationen og kan også
distrahere de involverede parter fra
deres daglige aktiviteter. 

selv om man ønsker at finde en
kompetent og erfaren person under
rekrutteringsprocessen, også
overveje, hvordan denne fagperson
vil bidrage til dynamikken på
arbejdspladsen, hvis han eller hun
får et tilbud om ansættelse. Hvis
denne person har alle de
nødvendige færdigheder til at
udmærke sig i stillingen, men har en
personlighedstype der vil skabe
spændinger på kontoret, er det værd
at genoverveje dit ansættelsesvalg. 

Personligheden har større
indflydelse, end mange ansættende
ledere er klar over, når de skal
træffe en beslutning om, hvem der
skal tilbydes jobbet. Dine
medarbejdere tilbringer det meste
af deres liv på arbejdet, så hvis de
skal komme ind og have med en
person at gøre der diskuterer eller er
ubehagelig på nogen måde, vil det
hurtigt gøre kontoret til et fjendtligt
sted at gøre forretninger.
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Det antages traditionelt at den
bedste konflikt er den der ikke
opstår, dvs. den der undgås ved
hjælp af forebyggende politikker.
Opgaven med at undgå fremtidige
konfliktsituationer på
arbejdspladsen starter således med
valget af personale, idet man søger
de rigtige personer til at skabe en
ramme af løsninger snarere end
problemer. 

Derfor skal man som leder af en
SMV, 

KONFLIKTLØSNING I
ANSÆTTELSESPROCESSEN

HVAD HAR ARBEJDSGIVEREN
BRUG FOR?

Når lederen skal vælge, hvem der
skal ansættes, skal han/hun se på
det store billede. Hvis han/hun ikke
er sikker på, at personen vil styrke
dynamikken i det eksisterende
team, skal han/hun måske gå i en
anden retning. Så når man
overvejer, hvem man skal ansætte,
bør faglig værdi ikke være alt, men
man skal sikre sig, at den
pågældende 



At kende de følelses- og
affektprocesser der spiller ind
på de interpersonelle relationer
på arbejdspladsen; denne viden
bidrager utvivlsomt til at
forebygge arbejdsrelateret
stress, forbedre arbejdsklimaet,
løse konflikter og føre
forhandlinger på en
hensigtsmæssig måde. 
At kende de procedurer, der skal
anvendes til at vurdere de
psykologiske faktorer 

personlighed passer til din kultur
eller til den kultur, du ønsker at
skabe i din organisation. 

Måske er den første opgave
indlysende, men den er som
udgangspunkt nødvendig, idet man
skal være klar og ærlig i
beskrivelsen af jobtilbuddet og den
ønskede profil. Det er til gavn for
både ansøgeren og den ansættende
leder. Når du er eksplicit klar over,
hvad stillingen indebærer i
ansættelsesprocessen, hvad der
forventes af medarbejderen, og
hvordan virksomheden er, sparer du
dig selv for at ansætte en person,
der kommer blindt ind i stillingen og
i sidste ende ender med at passe
dårligt ind. 

Med dette som udgangspunkt er de
færdigheder, som en SMV-manager
har brug for i
rekrutteringsprocessen, følgende: 

for den enkelte person, som kan
være afgørende for deres
placering i de forskellige
virksomhedsstrukturer eller i
grupper med relation til arbejdet
(fagforeninger, offentlig
administration osv.) samt i
forhandlinger og kollektive
konflikter. 
At være i stand til at arbejde i et
team og på en engageret måde
med arbejdsgruppen. 
Viden om at kunne analysere
enkeltpersoners eller gruppers
adfærd i arbejdssammenhæng
og vide, hvordan man kan finde
alternative svar på
enkeltpersoners eller gruppers
behov. 
At lære at opstille prioriteter,
mål og målsætninger for
interventionen i arbejdsmiljøet. 
At vide, hvordan man
opretholder en balance mellem
de organisatoriske mål og den
integrerede udvikling af de
menneskelige ressourcer. 
At kende strategierne til
forbedring af organisationer ud
fra et perspektiv for forvaltning
af menneskelige ressourcer. 
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HVORDAN VED MAN, OM MAN
HAR DET?

KONFLIKTLØSNING

A) Under ansættelsesprocessen bør
du rådføre dig med andre betroede
kolleger, før du træffer et valg. I
sidste ende bør du 



vide, hvem der vil fungere bedst i dit
team, men du vil gerne høre fra
andre kolleger eller medarbejdere
om eventuelle bekymringer, de har
om denne persons evne til at
samarbejde med dine
medarbejdere. Derfor foretrækker
mange organisationer
gruppesamtaler. 

B) Stop op og overvej, hvem der
tidligere har haft succes i denne
type rolle. Selv om fortiden ikke altid
er en indikator for fremtidig succes,
kan det at reflektere over den slags
personer, der tidligere har udmærket
sig i denne rolle, hjælpe
ansættelsescheferne med fortsat at
træffe gode beslutninger om
fremtidige ansættelser. 

C) Hvis f.eks. de dygtigste
medarbejdere på holdet har en
tendens til at være dem, der elsker
at samarbejde og brainstorme med
andre, er det måske ikke det mest
ideelle valg at ansætte en dybt
indadvendt type. Denne person vil
sandsynligvis ikke fremmedgøre
resten af holdet og vil lægge en
dæmper på den samarbejdsenergi,
der flyder i organisationen. 

D) Spørg dine nuværende
medarbejdere om deres mening om,
hvilken type person du bør ansætte.
Da hver enkelt person bidrager til
den overordnede dynamik på
kontoret, kan du måske få feedback
fra ledende medlemmer af teamet
om den type person, som de 

mener ville passe bedst, når det er
tid til at udvide arbejdsstyrken. De
kan have et godt indblik i de
personlighedstyper, færdigheder og
andre egenskaber der vil styrke
organisationen, samt forslag til,
hvilke typer mennesker man bør
undgå. 

Desuden er det vigtigt for
arbejdsmiljøets moral at vise, at
medarbejdernes meninger er
værdsat. Når det kommer til den
sidste fase af rekrutteringen, bør du
overveje at lade en udvalgt gruppe
af medarbejdere (sandsynligvis de
mest ledende) møde det potentielle
nye teammedlem, så de kan give
feedback på, om personen vil passe
godt ind. 

E) Effektiviser
kommunikationsprocessen. Der kan
opstå konflikter på arbejdspladsen,
når kommunikationsprocesserne
gør det endnu vanskeligere for en
fagperson at udføre sit arbejde.
Unødvendigt papirarbejde, møder
der tager længere tid end
nødvendigt, eller e-mailkæder der
trækker ud, når et telefonopkald
kunne løse problemet på få
minutter, er kilder til irritation der
kan føre til konflikter på
arbejdspladsen. Overvej, hvordan du
kan strømline kontorprocesserne til
gavn for dine medarbejdere. 

Allerede inden en person bliver
ansat i dit team, kan du hjælpe med
at bevare den 
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persons tid og energi ved at
strømline og lette
udvælgelsesprocessen. En god
forhåndsudvælgelse af
kandidaterne ved at
forhåndsgranske deres profiler på
sociale medier og andre websteder
kan være en mulighed. 

F) Når du har ansat et nyt
teammedlem, er det vigtigt at
fortsætte med at fokusere på at
bevare freden på kontoret hver dag.
Her er nogle måder, hvorpå en
ansættende leder kan sikre, at
medarbejderne forbliver produktive,
og at konflikter ikke får lov til at
forstyrre arbejdsmiljøet: 

G) Håndter favorisering. Selv de
mest erfarne ansættelsesledere vil
uundgåeligt ende med
medarbejdere, som de føler sig
særligt forbundet med. Det er dog
vigtigt ikke at lade favorisering
komme i spil på arbejdspladsen, da
det kan være meget skadeligt for
medarbejdernes morale. Før man
ved af det, kan medarbejderne
begynde at underminere hinanden
for at få chefens opmærksomhed,
eller de kan få mistanke om, at
chefens favoritisme har indflydelse
på, hvem der får tildelt hvilke
projekter, når der kommer et nyt job.
Det er vigtigt at holde personlige
præferencer ude af arbejdspladsen. 

H) Bekæmp sladder. Noget af
denne snak 

er ufarlig. Men når sladder på
kontoret bliver ved og ved, kan det
være distraherende og skabe
splittelse i teamet, hvilket lammer
produktiviteten. Prøv at håndtere
problematisk kontorssnak, før den
forringer teammedlemmernes evne
til at udføre deres arbejde. 

I) Håndter problematiske
medarbejdere så hurtigt som
muligt. At fyre en medarbejder er
nok en af de opgaver som enhver
ansættelseschef bryder sig mindst
om, men et forstyrrende element
kan opildne til konflikter blandt
medarbejderne. Det er derfor vigtigt
at afskedige denne person så snart
det bliver tydeligt, at han eller hun
ikke længere præsterer på det
krævede niveau.
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HVORDAN MAN OPDAGER
KONFLIKTLØSNING HOS
MEDARBEJDERE
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Det første skridt i identificeringen af
en kandidats evne til ikke at skabe
og løse konflikter er at være helt klar
over de færdigheder der kræves i
hver stilling. For at gøre dette vil det
i udvælgelsesprocessen være
nødvendigt at oprette en profil og en
jobbeskrivelse for hver enkelt ledig
stilling, som ikke kun omfatter de
nøglekompetencer der kræves for at
udfylde denne rolle, men også de
nødvendige bløde kompetencer. 

Rekrutterings- og
interviewprocessen er det ideelle
tidspunkt til at identificere 



de færdigheder der kræves af en
ansøger. Det er vigtigt at skabe en
afslappet atmosfære, hvor presset
er kontrolleret, så kandidaten er tryg
nok til at vise sin sande
personlighed. Nogle eksperter
anbefaler at gøre dette i en uformel
situation, f.eks. under et måltid, men
det er ikke alle processer der gør
det muligt. 

Tab ikke de ubevidste fordomme af
syne, da konfliktløsning ligesom alle
andre bløde færdigheder involverer
interpersonelle holdninger. For at
undgå dem anbefales det, at
interviewene gennemføres af mere
end én person fra
rekrutteringsafdelingen, at de er
struktureret korrekt, at
spørgsmålene er standardiserede -
hvis vi stiller de samme spørgsmål
til alle, vil det være lettere at
sammenligne og evaluere
resultaterne uden fordomme osv. 

Ved at bruge åbne spørgsmål om
kandidatens erfaringer og
præferencer er det faktisk muligt at
opdage visse færdigheder, som kan
være værdifulde for din virksomhed,
f.eks. deres evne til at arbejde i et
team, løse konflikter eller opbygge
relationer. 

Nøglen er imidlertid at stille
specifikke situations- og
adfærdsspørgsmål.

Hvad er fordelene ved at arbejde
i en gruppe og ulemperne ved at
arbejde i en gruppe? 
Hvad kræver du af en chef? 
Fortæl mig om en
konfliktsituation, du har stået
over for tidligere, og hvad du
lærte af den. Hvordan ville du
handle nu? 
Forestil dig denne situation: Du
er gået sammen om at udføre X
opgaver, men pludselig er du
nødt til at gå videre for at tage
dig af andre opgaver som
virksomheden kræver, hvad gør
du så? 
Hvornår har du sidst bedt om
hjælp og til hvad? 
Hvad har været den største
vanskelighed, du har stået over
for, og hvad har været din
største bedrift i løbet af din
erhvervskarriere? 

Nogle nyttige spørgsmål er: 
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For at forebygge og undgå disse
situationer kan SMV-ledere trænes i
nøglekompetencer som f.eks at 
rekrutterings- og
interviewprocessen er det ideelle
tidspunkt til at identificere: 

EMPATI OG SELVHÆVDELSE:
Træning i færdigheder som empati
og selvhævdelse vil hjælpe teams til
at

HVORDAN MAN
UDVIKLER DENNE
FÆRDIGHED



forbedre den måde, de
kommunikerer på. På den måde
bliver det lettere at nå til enighed
uden at der opstår nye konflikter.
Desuden vil de blive mere
produktive og hurtigere i deres
processer og opgaver. 

STRESSHÅNDTERING: Uddannelse
af vores teams og afdelingsledere i
stresshåndtering på arbejdspladsen
vil bidrage til at forebygge
situationer med angst eller
udbrændthed. Hvis dine
medarbejdere ved, hvordan de skal
håndtere stress på arbejdet, vil det
forbedre deres psykiske
velbefindende og dermed deres
produktivitet. 

KONCERNKOMMUNIKATION:
Enhver organisation bør have en klar
og stærk virksomhedsidentitet der
afspejler dens mission, vision og
værdier. Denne identitet skal
kommunikeres til alle medarbejdere
for at styrke deres følelse af
tilhørsforhold og engagement. Det
er det, vi kalder Employer Branding.  

DEFINITION AF ROLLERNE: I
tværfaglige teams, uanset hvor små
de er, kan det ske at de enkelte
teammedlemmers ansvarsområder
i det daglige bliver udvisket. En
korrekt jobbeskrivelse er med til at
forebygge problemer med
ansvarsfordelingen og fremmer
samhørighed og respekt blandt
kollegerne. 

FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS: 
 Følelsesmæssig intelligens giver
mellemledere mulighed for at forstå
den enkelte medarbejders
følelsesmæssige tilstand. De vil
således kunne vide, om nogen har
problemer med en kollega, eller om
der er andre konflikter på
arbejdspladsen. De vil også lære at
kommunikere bedre med teamet og
formidle fælles mål klart og
effektivt.  

AKTIV LYTNING: Hvis du som leder
er en aktiv lytter, kan du være mere
opmærksom på det budskab, som
dine medarbejdere sender. Desuden
gør aktiv lytning det lettere at
opdage de problemer, som et
teammedlem måtte have. Til
gengæld øger det hastigheden for at
finde en løsning der er til fordel for
alle parter. 
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KONKLUSIONER

1) Medarbejdere tilbringer mellem
35 og 40 timer om ugen på
arbejdspladsen, en periode, hvor
menneskelige interaktioner kan
fremkalde forskellige reaktioner.
Disse relationer er meget tættere i
en SMV, hvor den fysiske og
arbejdsmæssige nærhed betyder, at
mødestederne eller
misforståelserne bliver flere i løbet
af dagen, hvilket bliver en grobund
for potentielle konflikter: 



De er uundgåelige. 
De er potentielt farlige. 
De er nødvendige. 

Dette åbner et interessant
udgangspunkt for udviklingen af
konflikthåndtering i en SMV: de vil
eksistere og er elementer til
forbedring af de interpersonelle
relationer mellem de involverede
parter, så en korrekt håndtering af
dem bør føre til bedre resultater og
øget produktivitet. 

2) Når det drejer sig om at vælge,
hvem der skal ansættes skal
lederen se på det store billede. Hvis
han/hun ikke er sikker på, at
personen vil forbedre dynamikken i
det eksisterende team, skal han/hun
måske gå i en anden retning. Så når
du overvejer, hvem du skal ansætte,
bør faglig værdi ikke være alt, men
sørg for, at personlighederne passer
til din kultur eller til den kultur, du
ønsker at have i din organisation. 

3) Uddannelse af SMV-ledere i
konfliktløsningsteknikker vil sætte
dem i stand til at møde
udvælgelsesprocessen med de
rigtige værktøjer til at træffe det
rigtige valg. 

Uddannelse for virksomheder er et
vigtigt redskab der gør det muligt
for virksomhederne at opdage,
forebygge og løse arbejdskonflikter.
Desuden vil en korrekt udviklet og
gennemført uddannelsesplan
hjælpe os med at lære at drage
fordel af disse situationer, som i
princippet er ugunstige og endda
løse dem før det er for sent. Som
følge heraf vil vi være i stand til at
forbedre og styrke centrale aspekter
af organisationen. 
 
4) En skræddersyet
uddannelsesplan der er tilpasset
den enkelte virksomheds og
medarbejders behov og virkelighed
vil være nyttig, gavnlig og rentabel
for organisationen. Denne plan vil
bidrage til at forbedre
arbejdsmiljøet, virksomhedens
omdømme, anerkendelsen og
opfyldelsen af målene samt følelsen
af tilhørsforhold og engagement.
Kort sagt er den bedste måde at
undgå og løse konflikter på at have
en virksomhed der er engageret og
sund, og hvor medarbejderne føler
sig tilfredse. Og uddannelse er først
og fremmest det værktøj der bedst
kan hjælpe os med at opnå dette. 
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At forstå, hvordan interpersonelle relationer er opbygget, at
sætte os selv i den andens situation, at forstå deres
synspunkt og at få et overblik over relationen fra forskellige
perspektiver. 

OVERSIGT

HVAD VIL JEG
LÆRE?

At undgå og løse konflikter på arbejdspladsen. 
At vide, hvad den anden person tænker, hvad han/hun
forstår, og hvorfor han/hun udtrykker sig og opfører sig på
en bestemt måde. 
Dette værktøj kan også bruges til at udtænke alternative
strategier der kan løsne op for en konfliktsituation på
arbejdspladsen. 

1.
2.

3.

MÅLSÆTNINGER

IngenMATERIALER

20 minutter til forklaring og gennemførelse. Der kan frit gives
mere tid til refleksion. 

TID

Ledere og medarbejdere MÅLGRUPPE



PN

Opfattelsespositioner er et værktøj til neurolingvistisk
programmering (NLP), der har til formål at sætte personen i
tre forskellige positioner før en konflikt, så han/hun kan drage
forskellige konklusioner og anvende alternative løsninger på
det samme problem, som regel baseret på en interpersonel
konflikt. Værktøjet har til formål at vise deltageren forskellige
perspektiver gennem følelsesmæssig association og
dissociation samt rumlig og følelsesmæssig afstand til
konflikten. På denne måde findes der en balance mellem den
rationelle og den følelsesmæssige hjerne med henblik på at
skabe de mest funktionelle beslutninger.  
 

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Dette er et individuelt værktøj, selv om det også kan bruges af
afdelinger i organisationen, så alle forstår og er
opmærksomme på de konflikter eller vanskeligheder i
kommunikationen der kan opstå i forhold til andre. 

Facilitatoren skal guide deltagerne fra tre imaginære punkter
på gulvet, så de får den fulde oplevelse af, hvordan det føles
fra hver af disse positioner. For at gøre dette vil facilitatoren
vejlede deltageren ved at stille spørgsmål der dækker de tre
vigtigste repræsentationssystemer (visuelt, auditivt og
kinæstetisk). 

Vi kan ikke arbejde med det ene og ikke med det andet, vi skal
gennemgå hele processen for at nå frem til et samlet syn på
det system eller den proces, vi befinder os i. 

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
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Hvad ser du? 
Hvordan ser du det? 
Hvordan ser du dig selv? 
Hvordan har du det? 
Hvilke følelser er du ved at udvikle? 
Hvad siger han til dig? 
Hvordan taler han til dig? 
Hvad mærker du i din krop? Hvordan somatiserer du det? 
Hvordan påvirker det dig? 
Hvad opfatter du hos andre? 
Hvad hører du eller hvad tror du, at andre siger om dig? 

1. Den første position er "jeg'et", dvs. at du ser situationen fra
dit eget synspunkt, idet du tager hensyn til dine interesser og
motivation. Det vi ser, hører og føler, ser, hører og føler vi
gennem vores egen erfaring - vi er en del af selve situationen. 
Vi vil guide deltageren til at beskrive, hvordan han/hun lever
og oplever en konflikt- eller spændingssituation (enten med
en anden kollega, en overordnet eller generelt) i første person.
Vi vil stille spørgsmål som f.eks: 

Vi får alle de nødvendige oplysninger, og deltageren vil være
bevidst om, hvordan deres skabelse af oplevelsen påvirker
deres følelsesmæssige tilstand og dermed deres reaktioner
og resultater. 

For at afslutte dette første trin og bryde mønsteret for den
anden position vil vi tage deltageren ud af positionen (ikke
kun fysisk, men også mentalt) ved at få ham til at synge,
danse, bevæge sig, fortælle en vittighed eller hvad vi nu har
brug for for at få ham til at aflokalisere, så vi kan gå videre
med øvelsen. 

2. Den anden position er "den anden", den person som du
forhandler eller debatterer med, idet du overvejer, hvordan han
eller hun fortolker situationen, og hvad hans eller hendes
ønsker er. For at gøre dette er vi nødt til at opleve situationen
eller konflikten, som om vi var den eller de andre personer. Vi
sætter os ind i deres tanker og overbevisninger, vi overtager
deres sanser og deres følelser. Vi konfigurerer os selv som
den anden person, deres kropsholdning, deres udtryk, deres
holdning ... Vi "associerer" os med den pågældende person,
men vi "distancerer" os fra os selv. 

For at gøre dette vil facilitatoren tage deltageren med til det
fysiske rum, hvor "den anden" befinder sig og spørge om de
samme

OM VÆRKTØJET

FASER I
GENNEMFØRELSEN
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Hvad ser du? 
Hvordan ser du DEM? 
Hvilke følelser udvikler DE? 
Hvad bemærker du i DERES kroppe? Hvordan somatiserer
DE det? 
Hvordan påvirker det DEM? 
Hvad er dit tonefald? Hvordan er dine ord? 
Hvad tror du, at de tænker om hinanden? 
Hvad tror du, at andre tænker om denne situation? 
Hvilke konsekvenser tror du, at denne situation kan få?

Hvad har du lært? 
Hvilke oplysninger har du indsamlet, som du ikke havde
før? 
Hvad tror du, at du gjorde forkert? 
Hvad tror du, at du kan ændre? 
Hvad kan du gøre anderledes nu? 

spørgsmål som i trin 1, men nu med den merværdi at vi gør
det fra et andet perspektiv, så vi finder spor til konflikten fra et
andet synspunkt. 

Som vi gjorde i slutningen af trin 1, vil vi forsøge at bryde den
fysiske og følelsesmæssige forbindelse med en lille dans, en
sang eller en vittighed der tager deltageren ud af deres
tilknytning til "den anden". 

3. Den tredje position henviser til en "uafhængig observatør",
en person der måske observerer situationen, men som ikke er
direkte involveret i resultatet, hverken fysisk eller
følelsesmæssigt. Dette er en figur der er helt neutral og
distanceret fra situationen/konflikten, og som udefra ser på
det forhold der etableres mellem "jeg" og "den anden". 

Den tredje position skal fungere som en neutral og ligedannet
mægler der tilsidesætter antagelser om nogle af de tidligere
positioner. 

Disse spørgsmål skal nu stilles i tredje person: 
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

4. Når gennemgangen gennem positionerne 1, 2 og 3 er
afsluttet, ledsager facilitatoren deltageren tilbage til position
1, så han/hun kan genvinde perspektivet som hovedperson og
opleve situationen i første person, men nu med alle de
oplysninger der er indsamlet efter gennemgangen gennem de
andre positioner.  
Nu vil spørgsmålene være: 

1.
2.

3.
4.
5.
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5. Der kunne endda være en fjerde perceptuel position som
ville være "vi". Denne tager hensyn til, hvad der giver mening i
det "system" som mennesker opererer i. Hvad er i det sociale,
forretningsmæssige eller teamets bedste interesse? 

Ud fra de fire opfattelsespositioner - jeg'et, den anden person,
observatøren og systemet - vil det at opleve enhver situation
gennem eksperimentering hjælpe os til meget bedre at forstå,
hvor nyttig denne teknik er på ethvert område, hvor vi ønsker
at anvende den. 

Som afslutning vil vi lave en brainstorm blandt deltagerne for
at drage konklusioner. 

OM VÆRKTØJET

FORBINDELSE MED
KONFLIKTLØSNING

Dette værktøj er tæt forbundet med
konfliktløsningsfærdigheder, fordi det har til formål at nå frem
til den mest effektive løsning for alle parter ved at forstå de
forskellige synspunkter.  
 
I sidste ende er det endelige spørgsmål: "Hvad ønsker du at
der skal ske?", fordi denne dynamik sigter mod at ændre
noget, der ikke fungerer i et interpersonelt forhold, og mod at
udvikle forskellige strategier ved at inddrage oplysninger fra
forskellige synspunkter.  

Alle tre holdninger er vigtige. Hvis vi kun tager hensyn til vores
egen holdning, vil vi begå egoistiske fejl, da vi ikke tager
hensyn til den anden persons interesser. Evnen til at sætte os
i den andens sted giver os empati og hjælper os med at nå
frem til en fælles aftale. Det er imidlertid heller ikke gunstigt
kun at tage hensyn til den anden persons holdning, da vi
tilsidesætter vores egne interesser. Hvis vi kun tager hensyn
til den tredje position betyder det, at vi står uden for
situationen, hvilket fører til en distanceret og uengageret
holdning. 

En god strategi er at bruge alle tre positioner og være
opmærksom på, hvordan man føler sig i hver af dem. Hvis du
står over for en situation, du skal løse, skal du gennemgå
disse holdninger én efter én og notere dine idéer, følelser,
kommentarer og interesser. 

FORTSÆTTELSE AF
FASER I
GENNEMFØRELSEN 

KO
N
FL
IK
TL

ØS
N
IN
G

OP
FA

TT
EL
SE

SP
OS

IT
IO
N
ER



PY
GM

A
LI
ON

-E
FF
EK

TE
N

74

Betydningen af de forventninger, vi stiller til os selv og
andre for at forklare vores resultater 
Vores trossystem har betydning for vores handlinger 
At sætte resultatet før det at have ret 

OVERSIGT

HVAD VIL JEG
LÆRE?

For at undgå stressende situationer 
At fokusere på resultatet 
At vurdere forventninger som en personlig og subjektiv
mening 
At være mere pragmatisk og funktionel 

MÅLSÆTNINGER

IngenMATERIALER

20 minutter til forklaring og gennemførelse. Der kan bruges
mere tid til refleksion. 

TID

Potentielle medarbejdere MÅLGRUPPE
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Den måde som mennesker er, tænker og handler på får dem
til at skabe forventninger til alt, hvad de gør. Vi har en tendens
til at forbinde adfærd og idéer med personer, som vi ikke
engang kender til at sammenligne eller f.eks. til at
retfærdiggøre vores egne idéer ved at benægte andres idéer.
Og nogle gange, især i menneskelige relationer, er dette kilden
til konflikter. Det er her at dette værktøj er nyttigt, som en
tilgang til forskellige perspektiver med henblik på at løse
potentielle konflikter.
 
Anvendelsen af forventninger og overbevisninger på
forretningsområdet blev udførligt udviklet i 1960'erne og
1970'erne af Jacobsen og Rosenthal, som udviklede teorien
om Pygmalion-effekten (hvordan de forventninger, jeg skaber
hos andre, påvirker mine resultater) og Galatea-effekten
(hvordan de forventninger, jeg skaber hos mig selv, påvirker
dem). Resultatet af disse to teorier er det der er kendt som
den selvopfyldende profeti. 

Begrebet selvopfyldende profeti henviser til den proces, hvor
enkeltpersoner gør deres egne forventninger til virkelighed på
grundlag af at disse forventninger faktisk vil blive opfyldt. I
virkeligheden behøver profetien ikke at fungere på grundlag af
en forventning; det er tilstrækkeligt at vi har en forudfattet idé.
Vi er i nærvær af en allerede-eksisterende idé, som vi er usikre
på om den vil blive til virkelighed på grundlag af den
forudfattede idé. 

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Denne aktivitet kan udføres individuelt, parvis eller i grupper.
Facilitatorens opgave er at guide deltagerne gennem de fire
faser af Pygmalion-effekten ved at stille spørgsmål, lede
deltagernes refleksion og skabe en debat mellem
forventningernes vægt og de overbevisninger der skaber dem.  

I sidste ende bør målet være at skabe tvivl mellem fornuft og
resultater. Når man ser forventningerne blive indfriet, selv om
resultaterne er langt fra de ønskede, får det os til at sætte
spørgsmålstegn ved oprindelsen, gyldigheden og
troværdigheden af de overbevisninger der har støttet visse
beslutninger, og som derfor har forårsaget X resultater.  

Endelig ville det som afslutning på denne aktivitet være
interessant at rejse en debat om oprindelsen af disse
overbevisninger, som ikke er andet end en subjektiv
konstruktion der giver os en følelse af sikkerhed i vores
forhold til omverdenen. 

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
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Hvad tror jeg om mig selv? 
Hvad tror jeg om mine kolleger? 
Hvad tror jeg om mine chefer? 
Hvad tror jeg om mine kunder? 
Hvad tror jeg om min virksomhed? 
Hvad tror jeg om dette job? 

Hvordan opfører jeg mig? 
Hvordan reagerer jeg? 
Hvad tænker jeg? 
Hvad gør eller ikke gør jeg? 
Hvad forventer jeg, at andre skal gøre? 
Hvilke problemer kan dette skabe for mig? 
Hvordan vil det påvirke mine beslutninger? 
Hvilke konflikter kan det give anledning til?

Hvad mener mine chefer om mig? 
Hvad tænker mine kolleger om mig? 
Hvad tænker mine kunder om mig? 
Hvordan kan det påvirke mig? 
Hvilken indvirkning kan det have på mig og mit arbejde? 
Hvilken indvirkning kan det have på mine resultater? 

Hvordan reagerer andre? 
Hvordan handler de? 
Hvordan taler de til mig? 
Hvordan ville jeg forvente, at de taler til mig? 

Den eneste sejr, når det drejer sig om at håndtere konflikter
på arbejdspladsen, er en gensidig sejr, hvilket resulterer i
deeskalering, nye fælles grundlag og problemløsning. Hvis
man ser personen (eller holdet) på den anden side af
konflikten som modstanderen, vil begge parter blive dømt til
at forblive modstandere og underminerer følgende
konfliktløsningsteknikker som øger sandsynligheden for et
gensidigt fordelagtigt resultat. 

Ud fra dette udgangspunkt vil vi guide deltagerne gennem fire
scenarier ved at stille spørgsmål i hver af situationerne: 

1. VORES OVERBEVISNINGER: 

2. (HAR INDFLYDELSE PÅ) VORES HANDLINGER: 

 
3. (HAR EN INDFLYDELSE PÅ) ANDRES OVERBEVISNINGER: 

4. (GENERERE) ANDRES HANDLINGER OVER FOR MIG: 

OG DET FORSTÆRKER MIN OPRINDELIGE OVERBEVISNING
OG SKABER DEN SELVOPFYLDTE PROFETI 

OM VÆRKTØJET
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Det har længe været anerkendt, at de forventninger der stilles
til en person, har indflydelse på områder såsom medicin og
psykologi, men der har altid været større tvivl om, hvordan
chefers og overordnedes forventninger påvirker deres
underordnede medarbejdere. På organisationsområdet har
mange empiriske undersøgelser derfor fokuseret deres
interesse på analysen af forventninger og deres indvirkning på
virksomheden og på arbejdstagernes præstationer, ikke kun
ud fra Pygmalion-effekten, men før dette har mange forfattere
studeret forventninger på grund af relevansen af deres
forvaltning af ledelsen af organisationer. Den underliggende
idé er, at ledere der forventer mere af deres medarbejdere
opnår bedre resultater.  

Forventningsstyring formuleres således som en
motivationsproces der er baseret på forventninger og har en
direkte indvirkning på arbejdstagernes præstationer.  

Ud over ratifikationen af virkningen af tredjeparts
forventninger på de underordnedes præstationer, dvs.
Pygmalion-effekten, påvises betydningen af ledernes
formidling i processen. Ledere og overordnede bruger de
ressourcer, de har til rådighed i overensstemmelse med de
forventninger, de har til deres underordnede og anvender flere
af dem til dem, som de har højere forventninger til. Kort sagt
kan vi konkludere, at dette forsøg viste, at overordnede får det
som de forventer af fra deres underordnede.

OM VÆRKTØJET

FORBINDELSE MED
KONFLIKTLØSNING
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BESLUTNINGSTAGNING
Enkelt sagt handler
beslutningstagning om at løse
problemer ved at vælge det
alternativ der synes at være det
mest hensigtsmæssige blandt de
tilgængelige alternativer. Og
beslutningen vil være mere korrekt,
jo mere sandsynligt er det, at den vil
opnå den ønskede virkning, og jo
mere effektiv den er. 

Beslutningstagning kan defineres
som den proces, hvor man vælger
en rigtig og effektiv handlemåde
blandt to eller flere alternativer med
henblik på at opnå et ønsket
resultat. 
Nogle gange påvirker nogle faktorer,
som kan være interne eller eksterne,
positivt eller negativt, når der
træffes en beslutning, og det vigtige
for at opnå det bedst mulige
resultat er altid at huske på, hvad
det endelige mål er, så man ikke
mister kursen.
 
Hvis vi ser det mere specifikt ud fra
et FETRA-synspunkt, er hele
ledelsesprocessen baseret på
beslutninger. Beslutninger er
nødvendige både for at løse
problemerne og for at bedst muligt
udnytte de muligheder der er til
rådighed. Korrekte beslutninger
reducerer kompleksiteten,
usikkerheden og mangfoldigheden i
de organisatoriske miljøer. 

Ifølge P. F. Drucker - "Alt, hvad en
leder gør, gør han ved at træffe
beslutninger." Alle spørgsmål
vedrørende planlægning,
organisering, ledelse, koordinering
og kontrol afgøres af lederne ved
hjælp af beslutninger, som
gennemføres i praksis af
virksomhedens medarbejdere. 
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DEFINITION

MÅLSÆTNINGER OG
RESULTATER

Forstå betydningen af
beslutningstagning i
udvælgelsesprocessen for en
SMV. 
Identificere fordelene og
risiciene ved en SMV-leders
beslutningsfærdigheder hos en
leder af en SMV. 
Forstå behovet for at ansætte
gode beslutningstagere 
At vide, hvordan
beslutningstagning udvikles og
opdages 
At lære strategier for
operationel og bæredygtig
beslutningstagning 

Håndtering af de risici der
skyldes manglende evne til at
træffe beslutninger i SMV'er 
Anerkendelse af ledernes behov
for at træffe beslutninger 
Identificere egnede kandidater
der er beslutningstagere 

MÅLSÆTNINGER: 

RESULTATER: 



Beslutningstagning anses for at
være den vigtigste proces i enhver
organisation, ifølge den
nobelprisvindende økonom Herbert
Simon. Beslutningstagningen er så
vigtig, at den har en positiv eller
negativ indvirkning på selve
virksomheden og undertiden også
på samfundet som helhed. 

Hver dag træffer folk i
beslutningstagende stillinger valg
og foretager handlinger af forskellig
relevans: lige fra blot at udstede en
arbejdsordre til at vælge en ny filial
eller ansætte en ny partner. Selv om
dette sker i virksomheder af alle
typer er virkningen meget større i
SMV'er, små virksomheder, som
nødvendigvis skal være dynamiske,
fleksible og tilpasse sig
forandringer.  

I en SMV er reaktionerne
umiddelbare, og der er ikke (og kan
ikke være) så mange protokoller
som i en 

Identificere alle mulige alternativer 
Analyse af de resultater der kan
opnås med hvert enkelt af dem. 
Valg af den mest hensigtsmæssige
løsning i forhold til dens effektivitet
og produktivitet. 

stor organisation, hvor der er mange
afdelinger, og hvor beslutningerne
normalt er klart overdraget til
områdeledere. I en SMV træffes
beslutningerne konstant og dagligt,
både af lederen og af medarbejderne.  

I teorien bør beslutningstagningen,
ifølge Simon, omfatte tre
grundlæggende trin: 
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BESLUTNINGSTAGNING
I SMV-SAMMENHÆNG

KONSEKVENSER OG VIRKNINGER

BESLUTNINGSTAGNING
Skabe en beslutningsmæssig
atmosfære i organisationen 
Udarbejde en uddannelsesplan
for at forebygge manglende
beslutningstagning 

Der er forskellige typer
beslutningstagning i en virksomhed,
hvilket ofte afhænger af
virksomhedens størrelse, da
processen ikke er den samme i
store virksomheder, hvor der er tale
om delegation som i
familievirksomheder og andre typer
af SMV'er, hvor beslutningstagerne
normalt er en lille gruppe af
personer eller endog begrænset til
direktøren. Lederen af en SMV skal
derfor forvalte følgende
beslutninger: 

Ledelsesbeslutninger:
Ledelsesbeslutninger er de
beslutninger der træffes af
virksomhedens ledere eller 
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Finansiel planlægning
Aflønningspolitik
Internationalisering

I SMV'ere er dette normen, mens
beslutningstagningen i store
virksomheder normalt er
uddelegeret, og ledelsen har
ansvaret for at undersøge
resultaterne og planlægge
foranstaltninger på mellemlang og
langt sigt. 

Strategiske beslutninger:
Strategiske beslutninger er
ansvarlige for at forberede
virksomhedens fremtid, dvs.
beslutninger der træffes for at opnå
resultater på mellemlang og langt
sigt. Disse beslutninger træffes af
virksomhedens ledelse i scenarier
der kan være forbundet med
forskellige grader af risiko. Der er
f.eks. tale om strategiske retninger: 

Individuelle beslutninger: 
 Individuelle beslutninger er de
beslutninger, som enhver
medarbejder i virksomheden træffer
i det daglige. Kontrol med disse
beslutninger er vigtig, fordi en fejl
der gentages over tid kan få
økonomiske konsekvenser for
virksomheden eller betyde tab af
kunder. 

Operationelle beslutninger:
Operationelle beslutninger er de
beslutninger, der træffes for at
gennemføre virksomhedens daglige 

Tilpasning af
databeskyttelsesreglerne. 
Valg af leverandører. 
Kontrol af indtægter og
betalinger. 

Præsentation af et større antal
alternativer takket være de
forskellige erfaringer, som
deltagerne i processen har. 
Når en beslutning træffes af
flere personer, er det lettere for
den at blive accepteret 

ledelse, dvs. at de mål der skal nås
er kortsigtede eller umiddelbare.

Disse beslutninger kan træffes af de
enkelte medarbejdere eller af de
relevante afdelinger. 
Dette er eksempler på operationelle
beslutninger: 

Rutine- eller programmerede
beslutninger: Rutinemæssige eller
programmerede beslutninger er
beslutninger der udføres
regelmæssigt og også styres af en
fastlagt procedure. De er en del af
de operationelle beslutninger. 

Risikobetonede beslutninger:
Risikobetonede beslutninger er
ekstraordinære, da de kun træffes i
kritiske situationer eller
krisesituationer for virksomheden.
En dårlig beslutning i denne type
scenarier kan få alvorlige
konsekvenser for virksomheden. 

Beslutningsprocessen i
virksomheden har en række fordele
som f.eks: 

BESLUTNINGSTAGNING
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uden problemer af resten af
virksomheden. 
Hvis beslutningstagningen er
overladt til en enkelt person,
viser det at bruge en gruppe og
en konsensusbeslutning, at der
er tale om et lederskab med
deltagelse, og at der lyttes til
alle deltagere. 
Kommunikationen mellem
afdelingerne forbedres, når
repræsentanter fra hver afdeling
er involveret i
beslutningstagningen. Dette er
også med til at sikre at de
foranstaltninger der skal
gennemføres accepteres bedre. 

RISICI

En struds, der gemmer hovedet,
når der er et problem og håber
at det løser sig selv. 
En hovedløs kylling, der løbende
og øjeblikkeligt træffer
"beslutninger" på intuition, selv
modstridende beslutninger. 
En løve, fordi jeg beslutter ud fra
chefens autoritet. 
Og meget sjældent som en ugle,
der træffer beslutninger med
tilstrækkelig information og tid. 

synes meget indlysende, men den
største risiko for en leder af en SMV
er, at han/hun skal forstå, at
han/hun ud over at være
professionel også er blevet
iværksætter. Dette indebærer, at
lederen ud over omfattende
færdigheder og viden om den
sektor, han eller hun arbejder i, skal
udvikle iværksætterfærdigheder,
herunder effektiv
beslutningstagning.
  
Som vi har set i det foregående
afsnit, afhænger organisationens liv
af kvaliteten af de beslutninger der
træffes, lige fra de mindste til de
mest transcendente, og derfor er
dette en vigtig kompetence for
iværksætteren. 

Ud fra denne indledende mangel på
iværksætterfærdigheder kan en
leder risikere at komme til at spille
en af disse roller: 

Selv om det kan virke indlysende, er
den største risiko for lederen af en
SMV, at han eller hun samtidig med
at være ejer også bare er endnu en
medarbejder, og det fører til tvivl om
hans eller hendes egen identitet.
Når lederen af en SMV forlader
værkstedet og "tager sit slips på",
gennemgår han en forvandling, som
ofte gør ham utilpas, da han forstår
at det ikke er hans job. I denne
mutation skal de også ændre deres
mentale struktur, og de skal
begynde at "beslutte", og det er det
der er nøglen. Vores organisations
effektivitet og virkningsfuldhed
afhænger af kvaliteten af lederens
beslutninger.

Dette er et udgangspunkt, der kan 

BESLUTNINGSTAGNING
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De negative virkninger, som en
fejlagtig (eller manglende)
beslutningspolitik kan have på
organisationen, er mange
forskellige, og de bringer alle
produktiviteten og selve
virksomhedens overlevelse i
fare.  
Lammelse i mangel af
beslutninger, hvilket fører til
forsinkelser og
langsommelighed i resten af
driften. 
Manglen på visioner, på en klar
målsætning der afgrænser de
rigtige beslutninger på både kort
og mellemlang sigt. 
Personalets tab af tillid til en
leder der ikke er i stand til at
træffe strategiske beslutninger
med virksomhedsvision. 
De øvrige medarbejderes
manglende autonomi, da de ikke
får uddelegeret beføjelser til at
træffe fælles beslutninger. 

SMV'er har en tendens til at overveje
nøje, om arbejdsbyrden i forbindelse
med stillingen vil være tilstrækkelig
på langt sigt og ansætter kun, hvis
jobbet anses for at være
bæredygtigt. Processerne bliver
standardiseret ved gentagne
ansættelser, efterhånden som
ejerne får mere erfaring med at
ansætte. Og selv om det er
tidskrævende at rekruttere nye
medarbejdere, foretrækker ejerne at
bruge tid på det og gøre det selv, da
de betragter medarbejderne som
virksomhedens vigtigste ressource.
 
Mindre arbejdsgivere anvender
andre kriterier ved udvælgelsen af
nye medarbejdere end større
virksomheder. SMV'er er mindre
interesserede i formelle
kvalifikationer og har en tendens til
at vurdere en ansøgers motivation,
færdigheder og evne til at lære. De
fokuserer også på ansøgernes
tværgående færdigheder -
færdigheder der er relevante uanset
sektor eller erhverv - og bløde
færdigheder, såsom teamwork, vilje
til at arbejde hårdt, international
erfaring, beslutningstagning,
fleksibilitet og tilpasningsevne. 
Kandidatens evne til at passe ind i
den eksisterende arbejdsstyrke og
kultur og til at dele virksomhedens
ambitioner er afgørende. Af denne
grund 

En nylig undersøgelse om
jobskabelse i små og mellemstore
virksomheder (SMV'er) omfattede
en undersøgelse af SMV'ernes
tilgang til ansættelse, som er helt
anderledes end i større
virksomheder. Rekruttering er f.eks.
normalt uformel, men selv om de
fleste SMV'ere ikke følger nogle
standardiserede procedurer, er
ansættelsesbeslutninger
gennemtænkt strategisk.

BESLUTNINGSTAGNING I
ANSÆTTELSESPROCESSEN

BESLUTNINGSTAGNING
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lægger SMV'er stor vægt på
personlige samtaler med
kandidater. Disse samtaler
gennemføres af ejeren, ofte
sammen med andre ledende
medarbejdere eller medarbejdere
der skal arbejde tæt sammen med
den nye rekruttering. Derfor er
beslutningstagning et centralt
element i rekrutteringsprocessen
både set fra arbejdsgiverens og
medarbejderens synspunkt. 

Covid 19-pandemien (hvad der
inden for ledelse er kaldet en "sort
svane", en ydre faktor der pludselig
ændrer scenariet). Disse elementer
gør kognitiv og adfærdsmæssig
fleksibilitet forenelig med en stadig
hurtigere og mere fleksibel
beslutningstagning der er tilpasset
de skiftende omstændigheder. 

Et sådant miljø kan beskrives med
akronymet "VUCA", der står for
"volatile", "uncertain", "complex" og
"ambiguous". Dette begreb afspejler
de turbulente og uforudsigelige
forandringskræfter der kan påvirke
organisationer, og det kræver nye
færdigheder, tilgange og adfærd for
at kunne håndtere de fire VUCA-
trusler. 

I tidligere samfundsøkonomiske
modeller blev beslutninger på
mellemlang og kort sigt truffet på
grundlag af en sikkerhed der er
brudt sammen. I usikkerhedsfasen
vil de mest fleksible og
tilpasningsdygtige ledere få succes
i modsætning til dem der forsøger
at have alting klar, før de træffer en
beslutning og som måske bliver
blokeret eller lammet i venten på en
ideel ro der ikke vil vende tilbage. 

I denne sammenhæng skal en leder
træffe operationelle, afbalancerede
og tilpassede beslutninger. De tre
søjler for en god og effektiv
beslutningstager er således: 

Det kan virke indlysende, men det
første som en
rekrutteringskonsulent skal huske
er, at han eller hun ikke kan være
sikker på at beslutningen (i dette
tilfælde valget) er den rigtige. 

På den baggrund er
beslutningstagning traditionelt
blevet klassificeret som et af de
vigtigste kendetegn ved ledere i
organisationer. Faktisk er lederens
værdi ikke så meget hans eller
hendes talent, men snarere hans
eller hendes klarhed og fleksibilitet i
forbindelse med strategiske
beslutninger for organisationen, og
han eller hun kan endda ændre kurs
afhængigt af markedsaflæsninger
eller socioøkonomiske situationer. 

Denne tendens er i de seneste år
blevet forstærket af usikkerheden
på et stadig mere ustabilt marked
og i de seneste måneder af

HVAD HAR ARBEJDSGIVEREN
BRUG FOR?

BESLUTNINGSTAGNING



VISION. Beskriver planerne for en
organisation, og hvordan den ønsker at
være. Inden for rammerne af begreberne
mission, vision og formål hjælper
visionen med at træffe beslutninger på
mellemlang og langt sigt baseret på en
fremtidsprojektion af, hvor
organisationen ønsker at være, hvilket
skaber fleksibilitet, men undgår
impulserne fra kortsigtede beslutninger.
Hvor ønsker vi at være om X år? vil være
en god rettesnor for
beslutningstagningen og en
nødvendighed for at vælge de rigtige
medarbejdere. 

VÆRDIER. Det er de vurderinger, der
markerer og vejleder lederens
handlinger. At definere og respektere en
organisations værdier er et af de bedste
elementer i forbindelse med
beslutningstagning og også i forbindelse
med ansættelse af medarbejdere. De
fungerer som dommere og rådgivere i
ethvert dilemma. På baggrund af dem
opstiller lederne mål og træffer valg, der
er i overensstemmelse med
virksomhedens urokkelige fundament
og kultur.
 
FØLELSESMÆSSIG TILSTAND. Det er
vigtigt at finde en balance mellem
impulsiv og rationel reaktion. Mennesker
træffer i gennemsnit 35.000
beslutninger om dagen, og vi er kun
bevidste om en lille brøkdel af dem. Helt
konkret træffer vores hjerne 99,74 % af
beslutningerne automatisk, uden at vi er
opmærksomme på dem. 

Den menneskelige hjerne fungerer
ved at mekanisere visse processer
der gentages dagligt, så antallet af
reelle beslutninger vi skal træffe
reduceres til omkring 100 om
dagen. Det svarer til lidt over 4
beslutninger i timen. 
 
Selv om vi gerne ser os selv som
rationelle dyr, er sandheden den at
de fleste beslutninger træffes fra
den mere primitive (reptil-) eller
følelsesmæssige (limbiske) del af
hjernen, og kun få af dem passerer
gennem det rationelle og logiske
filter, hvilket har en drastisk
indvirkning på vores resultater.
Følelsesmæssig intelligens forsøger
at afbalancere denne ubalance. 
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HVORDAN VED MAN, OM MAN
HAR DET?

Du føler dig lidt bange. Frygt er
en almindelig og meget normal
følelse, før man træffer en
beslutning. Bare fordi du føler
dig bange, betyder det ikke, at
du træffer den forkerte
beslutning. Så omfavn frygten.
Tag godt imod den. Lad den
ikke blive, men indse at det er
normalt. 
Du lytter til de "høje stemmer",
der omgiver dig og siger 

Når man tager alle disse forhold i
betragtning, ved en
beslutningstager, at han/hun har de
rigtige ting, når: 

BESLUTNINGSTAGNING
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hvad du "bør" eller "ikke bør"
gøre. Så kan du indse, at du
sandsynligvis tager nogle meget
nødvendige skridt i den rigtige
retning. 
Du føler dig ubehagelig. Det
betyder bare, at du er ved at
bryde med nogle meget
indgroede tankesæt og ting, der
er en del af din nuværende
opfattelse.  
Du sætter spørgsmålstegn ved
dig selv. Du kommer ganske
enkelt til at tænke mindst et par
gange, at du træffer det forkerte
valg. Lyt til den indre stemme,
men husk at den stemme der
taler til dig, er baseret på din
nuværende opfattelse af din
virkelighed og ikke nødvendigvis
på, hvor du ønsker at gå hen. 
Du mærker, at din selvtillid
vokser. At tage tøjlerne i dit eget
liv øger din selvtillid og minder
dig om, at du er i stand til at
gøre så meget godt i dit liv og
hos andre. 
Du får nye venner og udvider
dine relationer. Den selvtillid, du
begynder at opbygge kan kun
bringe nye mennesker ind i dit
liv, og det er så vigtigt at byde
disse nye mennesker
velkommen i din verden.
Værdsæt minderne og de
erfaringer, du har gjort med
dem, der forlader dig, og byd de
nye velkommen. 

Du finder ud af, at du træffer
flere og flere beslutninger
hurtigere og hurtigere. Når først
bolden begynder at rulle, vil du
begynde at mærke, at din
selvtillid til at træffe
beslutninger og træffe valg
vokser. 
Du indser, at beslutningen måtte
træffes, og du kan ikke forestille
dig, hvordan dit liv ville have set
ud, hvis du havde truffet det
andet valg. 

HVORDAN MAN OPDAGER
BESLUTNINGSTAGNING HOS
MEDARBEJDERE

Alt, hvad en medarbejder gør i løbet
af dagen, er baseret på
beslutningstagning og handling. Så
enkelt er det. Arbejdsgivere ser ofte
på en medarbejders evne til at
udføre en opgave, men undersøger
sjældent medarbejderens evne til at
træffe effektive beslutninger. Derfor
kan ledere under
udvælgelsesprocessen støde på
meget talentfulde personer, som går
i stå på grund af deres dårlige
beslutningsevne. 

Her er tre spørgsmål, som en leder
bør stille for at vurdere potentielle
medarbejderes beslutningsevne: 

1. Er de i stand til at træffe
beslutninger på egen hånd? 
Medarbejderen skal have evnen til
at 
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at træffe beslutninger uden hele
tiden at skulle bede om andres
godkendelse eller mening. Det er
smart, hvis de søger andre vinkler
og perspektiver på situationen; men
hvis de mangler selvtillid og
motivation til at træffe beslutninger
på egen hånd, er det et problem. Det
er disse personer, som vil blive ved
med at vende tilbage til lederen, selv
om de har fået svaret flere gange.  

Hvordan kan man afgøre, om en
medarbejder kan træffe
beslutninger selv? Enten under
ansættelsesprocessen eller i
begyndelsen af deres ansættelse
skal du give dem en række
beslutninger, som de skal træffe.
Præsenter en række forskellige
situationer, og bed dem om at
træffe en beslutning i hver enkelt
situation og derefter give dig deres
forklaring på, hvorfor de valgte hver
vej. Denne øvelse vil give dig et godt
indtryk af deres beslutningsevne. 

2. Kan de træffe beslutninger i
vanskelige situationer? 
Medarbejderne er mest tilbøjelige til
at træffe beslutninger, når de er
under pres eller føler sig stressede.
Hvis dine medarbejdere er i stand til
at håndtere stress, er det mere
sandsynligt, at de vil træffe effektive
beslutninger. Hvis de ikke er i stand
til at håndtere stress eller pres, er
det sandsynligt, at de begår fejl og

beslutninger, der ikke er i din
virksomheds interesse. Ikke fordi de
ønsker det, men fordi de simpelthen
ikke ved, hvordan de skal håndtere
stress og samtidig træffe effektive
beslutninger. 

Den bedste måde at afgøre, om en
person er god til at træffe
beslutninger under stress, er at
sætte vedkommende i en
stressende situation. Som
arbejdsgiver er det også dit ansvar
at sikre, at dine medarbejdere er
forberedt på at håndtere stress. Det
kan kræve, at du tilbyder ekstra
uddannelse og andre fordele for at
hjælpe dem med at klare det. 

3. Kan de lære at træffe bedre
beslutninger næste gang? 
Beslutningstagning er en færdighed,
og som enhver anden færdighed bør
den forbedres med tiden.
Medarbejderne bør være i stand til
at forbedre deres beslutningsevne
med tiden og erfaringen. Nogle vil
udvikle deres færdigheder hurtigere,
og andre vil slet ikke udvikle dem. 

Så hvordan kan du afgøre deres
evne til at gøre dette fra starten? I
forbindelse med
ansættelsesprocessen eller i
begyndelsen af deres ansættelse
skal du give dem en række
forskellige tests eller situationer, der
gradvist bliver sværere. Hvis de
forbedrer sig i løbet af kort tid er der
gode chancer for, at 

86

BESLUTNINGSTAGNING



de kan også forbedre sig på
arbejdspladsen. Hvis de ikke
forbedrer sig, kan det være et tegn
på, at det vil tage længere tid, før de
forbedrer sig, eller at de måske slet
ikke forbedrer sig.  

Når lederen leder efter den rette
kandidat, bør han eller hun sørge for
at se på deres evne til at træffe
effektive beslutninger. En kandidat,
der er god til at træffe beslutninger,
kan spare en masse hovedpine og
penge i det lange løb. 

en følelsesmæssig komponent.
Hvis lederen træffer beslutningen
impulsivt, baseret på følelser som
f.eks. frygt eller frustration, er det
sandsynligt, at han eller hun begår
en fejl. En leder, der har udviklet sin
selvbevidsthed, er i stand til at se
situationen med et perspektiv, styre
sine følelser og dermed træffe
bedre beslutninger. 

3. Vær ærlig over for dig selv. Hvis
han eller hun er tilbøjelig til at gå i
retning af en handling, er det
tilrådeligt at være bevidst om de
motiver og prioriteter, der påvirker
hans eller hendes præferencer. På
denne måde vil det være meget
lettere at bære omkostningerne ved
beslutningerne. 

4. Omfavn usikkerheden. Hvis en
leder venter til han eller hun har alle
oplysninger og leder efter
perfektion, risikerer han eller hun at
tage for lang tid om at træffe
beslutningen, ikke at være rettidig
omhu og at påvirke teamet. For at få
processen fremad er det vigtigt at
være opmærksom på tidsfrister, at
lære at acceptere de ubehagelige
følelser der opstår som følge af
usikkerhed, at være villig til at tage
ansvar for at begå fejl og at stole
på, at den bedst mulige beslutning
blev truffet med de ressourcer, der
var til rådighed. 

5. At sige nej. Hvis beslutningen går 
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HVORDAN MAN UDVIKLER
DENNE FÆRDIGHED

1. Brug værdier, vision og formål.
Når lederen på et personligt og
teamniveau er klar over sit formål,
sin vision, sine værdier og mål,
fungerer disse elementer som
udgangspunkt for at træffe gode
beslutninger. Når man skal beslutte
sig mellem forskellige muligheder,
er det meget nyttigt at stille sig selv
spørgsmål som f.eks: Fører denne
mulighed til, at jeg overholder mine
værdier? Hvordan bidrager dette
alternativ til opfyldelse af målet?
Hvis vi vælger denne mulighed,
bevæger vi os så i retning af
visionen? Hvis vi vælger dette
alternativ, er vi så i
overensstemmelse med vores
formål? 

2. Udvikl følelsesmæssig
intelligens. Enhver beslutning har en
rationel og en 
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imod mål, prioriteter og værdier, er
det den bedste løsning at sige nej.
At lære at sige nej med venlighed og
høflighed er en af de færdigheder,
som ledere skal udvikle for at kunne
træffe gode beslutninger. 

6. Udvid perspektivet. For at finde
alternativer og beslutte, hvad der er
bedst, skal lederne sætte
spørgsmålstegn ved deres egne og
deres teams overbevisninger,
udfordre status quo, åbne deres
sind og træffe beslutningen ud fra
et perspektiv, hvor de spiller for at
vinde, snarere end for ikke at tabe. 

7. Stol på intuitionen. Selv om det er
vigtigt at analysere variablerne og
kende fordelene og omkostningerne
ved hvert scenarie, er det ofte vores
intuition der leder os til at træffe
den rigtige beslutning. 

8. Brug et system. Ledere kan lære
forskellige beslutningsmetoder og
alt efter situation og kontekst gøre
brug af disse værktøjer, hvor det at
følge en række trin gør processen
hurtigere og enklere. 

Beslutningstagning er sandsynligvis
det vigtigste kendetegn ved en
leder, især i en SMV, fordi det er
noget, som lederen af en lille
virksomhed skal gøre dagligt, og i
mange tilfælde afhænger
virksomhedens overlevelse af disse
beslutninger. 

Derfor er det første en iværksætter
skal gøre at forstå, at han eller hun
ud over at være en fremragende
fagmand og mester på sit
specifikke område også skal udvikle
disse færdigheder, som gør
forskellen mellem at være en
bæredygtig organisation og en
organisation der er dømt til at
mislykkes. Med andre ord skal
lederen af en SMV vide, hvornår
han/hun skal "tage slipset på" og
være mere iværksætter end
fagmand.

Beslutningstagningen hviler på tre
søjler: visioner, værdier og en
følelsesmæssig stabilitet, som gør
det muligt for lederen at træffe de
rigtige beslutninger for
organisationen. Det drejer sig bl.a.
om at vælge de rigtige mennesker,
dvs. medarbejdere, der ikke kun er
fagligt værdifulde, men også er i
overensstemmelse med
organisationens kultur og værdier. 
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KONKLUSIONER
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I denne udvælgelsesproces ligger
en af nøglerne til virksomhedens
bæredygtighed i at finde fagfolk, der
også er gode beslutningstagere,
fordi det vil gøre det muligt for
lederen at have større tillid til sit
team og nå frem til en tilstand af
fælles beslutningstagning, hvor alle
medarbejdere er mere autonome og
selvhjulpne.  

Og det bedste er, at
beslutningstagning er en færdighed
som kan læres, forbedres og
udvikles over tid. Ikke kun med
øvelse og erfaring, men ved at
arbejde på et sæt færdigheder der
stimulerer selvtillid og evnen til at
træffe mere operationelle og
bæredygtige beslutninger. 
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Analysere områder der kan forbedres og udarbejde
handlingsplaner. 
Forstå, hvordan forskellige områder hænger sammen på
en positiv eller negativ måde 
Træffe beslutninger med en holistisk virkning 

OVERSIGT

HVAD VIL JEG
LÆRE?

Træffe beslutninger på mellemlang og langt sigt under
hensyntagen til sammenhængen mellem de forskellige
berørte områder, men også under hensyntagen ikke kun til
fordelene, men også til ulemperne ved beslutningen. 

MÅLSÆTNINGER

IngenMATERIALER

30 minutter. Der kan frit gives mere tid til debat og refleksion. TID

Ledere og potentielle medarbejdere MÅLGRUPPE
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Selvanalysen med fire vinduer er baseret på den idé at en
beslutning, uanset hvor lille den er, kan gøre livet bedre eller
værre. Det handler om at identificere, hvor der er små
problemer som kan føre til større problemer. 

4-vindues-selvanalysen er en teknik der er designet til at
evaluere og forbedre ethvert område af livet for at påvirke det
på en mere holistisk måde. Den tjener således ikke kun til at
fremme forandringer på et specifikt område, men også
generelt. 

Det skal siges, at 4-vindue-selvanalysen er baseret på den
berømte teori om ødelagte vinduer. Dens vigtigste bidrag er,
at den hjælper med at finde frem til, hvor de væsentlige
aspekter der skal ændres er, så indsatsen kan koncentreres
på specifikke punkter og ikke spredes ud.  

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Teorien om ødelagte vinduer er en tese der er blevet anvendt
siden 1980'erne for at forbedre politiarbejdet og bekæmpe
kriminalitet. Den blev foreslået af socialpsykologen Philip
Zimbardo efter et lille eksperiment. Han efterlod en bil med
åbne døre og uden nummerplader i et farligt område af byen.
Ikke overraskende var den i løbet af få dage fuldstændig
afmonteret. 

Derefter efterlod han en anden bil i en lignende tilstand, men i
en fornem bydel. Der gik en uge og bilen var stadig intakt.
Zimbardo smadrede derefter en af ruderne med en hammer
og forårsagede adskillige skader. I løbet af et par dage var
bilen fuldstændig afmonteret. 
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Konklusionen er, at hvis et vindue er ødelagt og ikke
repareres, vil de andre vinduer snart blive smadret af
hærværksmænd. Hvis nogen ridser en husmur og den ikke
bliver repareret, vil den i løbet af få dage være fuld af andre
ridser. Hvis nogen smider affald på et sted og det ikke bliver
samlet op, vil det snart blive en losseplads. 

Enkle eksempler illustrerer denne idé. Et stort antal åbne faner
på computeren, som måske ikke virker relevante, er med til at
få opmærksomheden til at vandre. Hvis dette sker, er det
også mere sandsynligt, at det tager længere tid for en person
at udføre en opgave. I så fald vil de være mindre produktive,
og deres arbejde vil blive mindre værdsat. Et "ødelagt vindue"
er således indgangen til mange problemer. Derfor skal det
repareres. Men hvordan? 

OM VÆRKTØJET

FASER I
GENNEMFØRELSEN

arbejdstilfredshed 
produktivitet og lønsomhed 
personlige forhold  
individuel udvikling.  

Identificere vaner. Det første man skal gøre er, at
identificere de gentagne adfærdsmønstre der fører til
vanskeligheder i "vinduet".  

Som du måske kan gætte, handler selvanalysen af de 4
vinduer om at identificere de "vinduer" der har brug for
reparation, men som der ikke er blevet lagt vægt på. Som med
ødelagte vinduer sender de et budskab: Ingen tager sig af
dette. Samtidig tiltrækker dette budskab yderligere
vanskeligheder. 
Forkert eller uhensigtsmæssig adfærd eller beslutninger
starter ofte ikke med en markant begyndelse, men med små
situationer der svarer til et knust vindue. På samme måde
begynder ændringer i livet ofte med handlinger der kan virke
irrelevante, men som faktisk er relevante, fordi de er en del af
en kæde af forringelser. 

For at foretage selvanalysen af de 4 vinduer skal vi først
tildele et felt til hvert af vinduerne. Lad os f.eks. sige, at vi vil
arbejde med: 

Inden for hvert af disse områder skal du måle tilfredsheden
og fastslå, hvilket er det "mest ødelagte vindue" og starte der. 

For at fastslå, hvor problemet ligger, er det bedst at tildele
hver af de fire vinduer en vurdering fra 0 til 5. Som man kan
antage, er det område med den laveste score det område der
skal tages fat på. For at gøre dette vil det være tilrådeligt at
følge nedenstående trin: 

FORTSÆTTELSE AF
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Identificere rutiner. Vaner skaber deres egne rutiner, og
det er vigtigt at identificere dem.  
Påmindelser. Vaner er automatiske og dybt indgroede.
Det er derfor nødvendigt at skabe bevidsthed omkring
dem for at ændre dem.  
Forandring. Det næste er at finde en sund vane til at
erstatte den usunde vane og kompensere for den rolle,
den spiller.  
Jo mere specifik du kan være i selvanalysen af de 4
vinduer, jo bedre. Det ideelle er at identificere den enkleste
og mest dybt rodfæstede vane på et bestemt område.
Hvis den kan udryddes, vil det helt sikkert føre til en kæde
af relevante ændringer. 
Dette værktøj kan suppleres med en tilpasning af
værktøjet Opfattede Positioner, som vi allerede har
udviklet her i modulet om konfliktløsning.  

Formålet er at analysere beslutninger ikke kun på kort-
mellemlangt-langt sigt, men at åbne et meget bredere
perspektiv for klienter, som generelt kun i ringe grad benytter
sig af alternativ tænkning, dvs. tænkning der er orienteret mod
at skabe muligheder. Det drejer sig om at observere sig selv
fra en indre position eller at opfatte sig selv udefra (position
og opfattelse). 

OM VÆRKTØJET

FASER AF
GENNEMFØRELSEN
FORTSAT

Når der træffes beslutninger, analyseres de normalt ud fra
fordelene og ulemperne ved at gøre det, hvilket altid er
subjektivt. Med "fire vinduer"-teknikken tilføjes der to nye
holdninger. På den ene side fordelene ved ikke at gøre det og
ulemperne ved ikke at gøre det, og det er ikke det samme.
Faktisk fordobler vi praktisk talt det felt af muligheder og
analyser, som vi normalt overvejer. 

Kort sagt består beslutningstagningsteknikken med "fire
vinduer" i at analysere de positive og negative sider ved at
gøre noget og ikke gøre det, tage et skridt tilbage, afveje alle
mulige muligheder og træffe en beslutning.  

FORDELE VED AT GØRE
DETTE

FORDELE VED IKKE AT
GØRE DET

ULEMPERNE VED AT GØRE
DETTE

ULEMPER VED IKKE AT
GØRE DET
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At skabe større værdi for kunderne indebærer gennemførelse
af differentierings- og salgsfremmende strategier, der
forbedrer de konkurrencemæssige fordele der tilbydes på
markedet: For at nå dette mål er det nødvendigt at forstå
meget godt, hvordan man træffer de rigtige beslutninger, da
det er vigtigt at etablere effektive metoder til at klare de
daglige udfordringer i en SMV og samarbejde med dens
vækst. 

Beslutningstagning i forretningsverdenen er afgørende for at
udvikle værktøjer der forbedrer en virksomheds produktivitet,
da den tjener til at definere organisationens retning og
fastlægge de nødvendige handlinger for at opfylde dens mål. 

I betragtning af SMV'ernes lille størrelse, antallet af
beslutninger (hvoraf mange er afgørende) der skal træffes på
kort tid, og frem for alt det lille antal beslutningstagere, er
værktøjer som "De fire vinduer" afgørende for at udvikle en
hurtig model for ledelse, evaluering og beslutningstagning.  

Hvis SMV'er har en fordel i forhold til store organisationer er
det deres fleksibilitet, da beslutningerne ikke er underlagt
bestyrelser eller eksterne investorers mening. Men for at
kunne gøre det skal de være hurtige til at træffe strategiske
beslutninger, og deres medlemmer skal være udstyret med de
rette værktøjer og færdigheder til at gøre det. 

OM VÆRKTØJET

FORBINDELSE
MED
BESLUTNINGS
TAGNING
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Oplev grafisk samspillet mellem vores egen opfattelse og
den måde, som andre mennesker ser os på. 
At give og modtage feedback. 
Forbedre kommunikationen, skabe synergi, fremme
selvindsigt og opdage muligheder for forbedringer i både
personlige og arbejdsmæssige miljøer. 

OVERSIGT

HVAD VIL JEG
LÆRE?

Johari-vinduet er meget nyttigt til undersøgelse af
menneskelig adfærd, idet det analyserer træk eller
karakteristika og fremhæver dem som individet viser åbent,
dem som det skjuler, dem som det er forhindret i at kende og
kun ses af andre, og endda dem som er ukendte både for det
selv og for dets omgivelser. 

MÅLSÆTNINGER

Et stykke papir MATERIALER

30 minutter. Der kan frit gives mere tid til refleksion og debat. TID

Ledere og potentielle medarbejdere MÅLGRUPPE
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Johari-vinduet er en praktisk metode til at opnå denne opgave
med at forstå og forbedre kommunikationen mellem
gruppens medlemmer. De amerikanske psykologer Joseph
Luft og Harry Ingham udviklede denne model i 1955. Idéen
blev udledt som et resultat af gruppedynamikken på
University of California og blev senere forbedret af Joseph
Luft. Navnet "Johari" kom fra en sammenlægning af deres to
første navne. Denne model betegnes også som
feedback/afsløringsmodel for selvbevidsthed. 

Johari-vinduet bruges til at forbedre den enkeltes opfattelse
af andre. Denne model er baseret på to idéer: tillid kan opnås
ved at afsløre oplysninger om dig selv over for andre og ved
at lære dig selv af deres feedback. Hver person er
repræsenteret i Johari-modellen gennem fire kvadranter eller
vinduesruder. Hver af de fire ruder repræsenterer personlige
oplysninger, følelser, motivation, og hvorvidt disse oplysninger
er kendt eller ukendt for en selv eller andre i fire synsvinkler. 

Men når vi studerer individet som en enhed der er involveret i
en beslutningsproces, er denne tæt forbundet med viden om
visse kendsgerninger og afhængigt af vidensniveauet eller
mangel på viden taler vi om beslutningstagning under
sikkerhed, når naturtilstandene og sikkerheden for deres
tilstedeværelse er kendt, under risiko når kun
sandsynligheden for disse naturtilstandes forekomst er kendt,
under usikkerhed,når kun eksistensen af disse naturtilstande
er kendt, men ikke sandsynligheden for deres eksistens, og vi
taler om beslutningstagning under uvidenhed, når
naturtilstandene ikke engang er kendt. 

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Metoden til at formidle og acceptere feedback fortolkes i
denne model. En Johari er repræsenteret som et fælles
vindue med fire ruder. To af disse ruder repræsenterer en selv,
og de to andre repræsenterer den del, som er ukendt for en
selv, men også for andre. Oplysningerne overføres fra den ene
rude til den anden som et resultat af gensidig tillid der kan
opnås gennem socialisering og feedback fra andre
medlemmer af gruppen. 

Udgangspunktet er en meget enkel struktur bestående af et
rektangel, som omslutter fire rektangler der danner
kvadranter, som for nemheds skyld er tegnet med samme
dimensioner to og to, men som i virkeligheden repræsenterer
fire helt forskellige områder, idet det største rektangel
repræsenterer vinduet gennem 

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
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det som den enkelte ser ud som, og gennem hvilken han/hun
kender sig selv. 

OM VÆRKTØJET

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER

åbent område blind spot

skjult område ukendt

kendt af andre

ikke kendt af andre

kendt af sig selv ikke kendt af sig selv

Det første område, øverst til venstre, repræsenterer det
"åbne" område, dvs. de følelser eller aspekter af adfærd,
som individet kender i sig selv og giver udtryk for uden
nogen begrænsning, og som det uden tvivl viser i sit miljø. 
Det andet område, øverst til højre, er den skjulte region,
forstået som en privat region, hvor individet kender
oplysningerne, men ikke ønsker at afsløre dem for andre.
Individet antager, at hvis han afslører sine følelser, tanker
og reaktioner, kan han blive dømt negativt af andre. 
Det tredje område, nederst til venstre, er det "blinde"
område, som indeholder oplysninger om individet, som
individet ikke er klar over, men som andre kender og som
gennem de budskaber individet sender gør det muligt for
andre at danne sig et billede af individet. 
Det sidste område er det ukendte eller uudforskede
område, kvadranten nederst til højre, hvor der findes de
personlighedsfaktorer, som individet ikke har været i
stand til at blive opmærksom på, og som også er ukendte
for andre mennesker. Det er vigtigt at bemærke, at vi her
har brugt åben - skjult foroven og blind - ukendt forneden,
selv om nogle forfattere vender blind og skjult om. 

Johari-vinduet forsøger at forklare, hvordan forskelle i
personlighedsområder bør forsøge at opføre sig for at
forbedre interpersonelle relationer gennem viden om andre. 

1.

2.

3.

4.

Et mere realistisk Johari-vindue for et bestemt individ er vist i
næste figur, hvor hvert internt vindue er repræsenteret ved
forskellige dimensioner. 
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Ud fra et adfærdsvidenskabeligt synspunkt (Fritzen, 1987)
forsøger Johari-vinduet at illustrere forholdet mellem selvet
og andre i form af bevidsthed, og det kan tjene til at få en
klarere idé om mange af menneskers adfærd, samt give
løsninger på interpersonelle relationer. 

OM VÆRKTØJET

FASER I
GENNEMFØRELSEN

De medlemmer af gruppen, der skal deltage i
beslutningsprocessen, udvælges. 
Der laves en liste over dem, som identificeres ved hjælp af
en nøgle, og de føres til et rum, hvor Johari Vindue-
sektionen skal udføres. 
Moderatoren eller den person der er ansvarlig for
afsnittet, kalder hvert medlem og fortæller dem navnet på
den person, de skal observere. 
Efter at have forklaret gruppen (dette kan være en person
uden for gruppen, moderatoren eller det gruppemedlem
der har oplysningerne), hvad beslutningsprocessen vil
bestå af, får hvert medlem et ark papir, som de skal lave
fire lister. 
De får et rimeligt tidsrum, 5-10 minutter er nok, så de på
den første liste kan angive i form af
kvalifikationselementer de svagheder og styrker, som de
hver især har for at kunne gennemføre den
beslutningsproces, som de er blevet udvalgt til. 

Af den sidste grund er det gruppebeslutningstagning der er
blevet fokuseret på brugen af Johari-vinduet som en metode
til at forbedre beslutningstagningen. Især fordi det kan hjælpe
med at identificere de erfaringer, som hver enkelt kan bidrage
med. 

Den anvendte metode er snarere end at være inspireret af den
metode der anvendes af forskere i menneskelig adfærd, en
modifikation af den, hvor vægtene er som følger: 

1.

2.

3.

4.

5.

blind spot

ukendt

kendt af andre

ikke kendt af andre

kendt af sig selv ikke kendt af sig selv

åbent område

skjult område
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6. Det bør gøres klart for dem, at denne liste skal indeholde
kvalifikationselementer for hver af dem, som de kan læse og
kommentere foran publikum uden nogen form for
begrænsning. 
7. Ved afslutningen af denne tid får de endnu en rimelig tid til
at udarbejde liste to, hvor de skal opregne alle svagheder og
styrker ved den person, de har fået til opgave at observere. 
 
Når tiden for liste to er udløbet, går de videre til liste tre, hvor
de, igen med en rimelig tid, hver enkelt med en rimelig tid, hver
enkelt med en rimelig tid, hver enkelt skal liste alle de styrker
og svagheder som han/hun har, men som han/hun ikke finder
det klogt at læse og kommentere offentligt, ved hjælp af en
nøgle der gør det muligt for dem klart at skelne den skriftlige
kvalifikation, men som ikke kan læses af nogen anden person. 

Når den foregående liste er færdig, læser hvert medlem sin
egen liste op, idet han/hun læser den meget langsomt op med
henblik på, at de andre medlemmer kan tilføje den læste
kvalifikation til en af deres lister. Den første, hvis det er en
egenskab, som den pågældende selv tør kommentere
offentligt. Den anden, hvis han/hun mener at det er en
kvalifikation for den observerede person. Den tredje, hvis det
er en kvalifikation, som han/hun mener, at han/hun selv har,
men som han/hun ikke vil kommentere over for alle. Men hvis
han ikke placerer den på nogen af de tre foregående lister,
kommer den på den fjerde liste. 

Observatøren af den person der læser bør også være
opmærksom, for han bør fjerne fra sin liste to enhver
kvalifikator som han læser, og som han havde på denne liste. 

Når alle oplæsningerne er afsluttet, skal hver enkelt person
identificere alle synonymer i hver af deres lister individuelt,
dvs. synonymerne i en liste tages ikke i betragtning sammen
med de andre lister. 

Under alle omstændigheder bør der for hver gruppe af
synonymer kun være én repræsentant pr. liste tilbage. 

Moderatorerne skal bede om alle listerne og notere særskilt
antallet af kvalifikatorer i hver af de to lister og placere dette
tal ved siden af navnet på hver enkelt person der er
observeret. 

Moderatorerne returnerer hver enkelt persons liste. 

OM VÆRKTØJET

FASER I
GENNEMFØRELSEN
FORTSAT
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øverst til venstre placerer han/hun det tal, der svarer til
antallet af kvalifikatorer i hans/hendes liste et. 
i øverste højre hjørne placerer han det antal aspekter, som
den enkelte havde placeret på sin liste tre. 
nederst til venstre det tal, som moderatoren angiver for
dig, og som er det tal der er genereret af din respektive
observatør. 
endelig nederst til højre det antal kvalifikationsaspekter
der står på liste fire. 

Hver enkelt person skal selvstændigt oprette sit respektive
Johari-vindue ved at oprette en tabel: 

OM VÆRKTØJET

FASER I
GENNEMFØRELSEN
FORTSAT

FORBINDELSE MED
BESLUTNINGSTAGNING

Når Johari-vinduet anvendes på erhvervsmiljøet, giver det os
mulighed for at forbedre vores evne til intern analyse og
ekstern kommunikation. Det er designet til at afspejle og
illustrere menneskelige interaktionsprocesser og dynamikker.  

Denne model anvendes generelt i selvhjælpsgrupper og
gruppedynamiske øvelser i virksomheder og andre
organisationer og gør det bl.a. muligt at forbedre
kommunikationen, fremme selvbevidstheden, skabe
synergier, forbedre præstationerne og opdage muligheder for
forbedringer. Det er en meget nyttig røntgenbillede til at
udvikle selvledelse. 

Det første skridt ville være at beskrive for os selv, hvordan vi
mener at vores virksomhed er. Derefter kan vi spørge andre
mennesker, hvordan de opfatter den. Derefter ville vi
sammenligne forskellene i et vindue med fire kvadranter. 

Inden for virksomhedsledelse er et interessant aspekt, at vi
kan gentage den samme øvelse med forskellige grupper.
Dette "vi" kan være virksomhedens ledelse, ledelsen af en
afdeling eller en hvilken som helst gruppe af mennesker, der
er en del af organisationen. Og "de andre" kan være et panel
af eksperter, folk, der arbejder i andre afdelinger, forbrugere
osv. 
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FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS

Følelsesmæssig intelligens (EQ)
henviser til ens evne til at forstå og
genkende sine egne følelser og til at
have færdighederne til at håndtere
andres følelser på passende vis
(Goleman, 2019). Endvidere
refererer det også til at have evnen
til at håndtere og bruge sine egne
følelser til at skabe et positivt
resultat, samt at kunne
kommunikere effektivt om sine
følelser og indleve sig i andres for at
skabe et følelsesmæssigt sikkert
miljø for alle. Følelsesmæssig
intelligens er også at være bevidst
om, at vores adfærd kan være et
resultat af vores følelser og have
enten en negativ eller positiv
indvirkning på de mennesker der er
omkring os. 

Begrebet følelsesmæssig intelligens
vandt indpas på arbejdspladserne i
midten af 1990'erne, da
virksomheder gennemgik forskellige
former for decentralisering, og
brugen af delegering blev mere og
mere almindelig (Wright, 2017). I
dag betragtes det som en af de
mest afgørende egenskaber og
bløde færdigheder, som både ledere
og chefer bør besidde for at sikre, at
deres virksomhed kører med succes
(Ibid.). 90 % af 

Selvbevidsthed  
Selvstyring/regulering 
Social bevidsthed 
Forholdsstyring 

de bedste i erhvervslivet har denne
egenskab, og som følge heraf er de
bedre i stand til at håndtere
vanskelige situationer og afhjælpe
eventuelle konflikter mellem
interessenter (HouseToGrow, 2021).  

Der anses generelt for at være 4
hovedkategorier af EQ (Slater,
2016), som er følgende: 

Når dette er sagt, minder Goleman
(1996) os om at empati og
motivation også er vigtige
drivkræfter i forbindelse med
opnåelse af EQ. Empati giver
personalet mulighed for at tage
hensyn til andres følelser og udvise
medfølelse, mens motivation giver
en person mulighed for at være
modstandsdygtig og har en stærk
sammenhæng med EQ. 

Følelsesmæssig intelligens er et
afgørende aspekt for SMV'er. For
ledere der driver en lille virksomhed,
er det vigtigt at de forstår de
følelsesmæssige koder og
personalets koder. Når man har
med et mindre team at gøre, kan
resultaterne af en leders handlinger
let sprede sig til dynamikken hos
deres medarbejdere - på godt og
ondt. Derfor vil implementering af
god EQ give mulighed for en mere 
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integreret og alsidig arbejdsstyrke,
der har en god kommunikation med
ledere og ledelse (Segal, 2021) 

Udvikling af vores egen
følelsesmæssige intelligens er et
aktiv for os selv og for små og
mellemstore virksomheder. Vores
niveau af følelsesmæssig
intelligens vil være afgørende for
om vores gruppe fejler eller lykkes.
Hvis vi har en god følelsesmæssig
intelligens, kan vi lede vores grupper
på en måde der fungerer effektivt
og virkningsfuldt, samtidig med at vi
sikrer, at vi arbejder for alles bedste.
Ved at udvikle vores
følelsesmæssige intelligens
arbejder vi på at blive bedre ledere
der skaber de ønskede resultater. 
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MÅLSÆTNINGER OG
RESULTATER

At definere betydningen af
følelsesmæssig intelligens (EQ)
i SMV'er. 
Forstå, hvilke behov ledere har
for at indføre EQ. 
Identificere de relevante
komponenter i en effektiv EQ. 
Forstå hvordan EQ udvikles og
opdages i en SMV. 
At indse behovet for at ansætte
folk der er åbne for at anvende
EQ. 

Håndtering af konsekvenser og
mulige kriser som følge af dårlig
EQ. 
Forbedre forholdet mellem
medarbejderne gennem EQ. 
Implementere en ramme i
SMV'er der aktivt tager EQ til sig
blandt medarbejderne.  
Give incitamenter til, hvordan EQ
kan have en positiv indvirkning
på medarbejdernes selvværd og
præstationer.  
Fremme hvordan EQ kan føre til
et produkt og/eller en
tjenesteydelse af høj kvalitet og
til en generel virksomhedsdrift.  

MÅLSÆTNINGER: 

RESULTATER: 

FØLELSESMÆSSIG
INTELLIGENS I EN
SMV-SAMMENHÆNG

KONSEKVENSER OG
VIRKNINGER
Følelsesmæssig intelligens er et
stærkt aktiv i forbindelse med
konfliktløsning, coaching og
motivation af andre. Den er også
vigtig for at skabe en
samarbejdskultur og opbygge et
sikkert rum for følelsesmæssig
udfoldelse på arbejdspladsen.
Derudover er det vigtigt for ledelsen
at have en god følelsesmæssig
intelligens, da det gør dem i stand til
at placere folk i passende roller i
forhold til deres færdigheder og
støtte deres medarbejdere i
stressende arbejdssituationer. 

FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS



Manglende følelsesmæssig
intelligens kan medføre et
sammenbrud i
kommunikationen. For at kunne
kommunikere effektivt skal vi
være i stand til at forstå vores
egne og andres følelser og
hensigter bag de oplysninger, de
(eller vi) deler. Uden den
følelsesmæssige intelligens til
at kunne håndtere og forstå
vores egne og andres følelser,
ender vi med manglende
forståelse og manglende evne
til at fortolke betydningen af
folks ord og handlinger. 

Følelsesmæssig intelligens er
afgørende, når det drejer sig om
konfliktløsning. Uden evnen til at
forblive upartisk eller til at kunne
forstå andres synspunkter kan
vi ikke løse problemer. Vi skal
være i stand til at forstå, hvad
der driver andres synspunkter,
meninger og følelser for at
kunne løse konflikter, og intet af
dette kan gøres uden
følelsesmæssig intelligens. 

Manglende følelsesmæssig
intelligens i ledelsen i en SMV-
virksomhed kan medføre
sammenbrud på flere områder.
Disse områder omfatter: 

Kommunikation 

Konfliktløsning 

For at have forståelse for disse
ting skal vi være i stand til at
forstå og håndtere vores egne
og andres følelser på en
hensigtsmæssig måde. 

At kunne leve sig ind i andres og
håndtere egne og andres
følelser er afgørende for
teamwork. Uden
følelsesmæssig intelligens ville
samarbejdet bryde sammen. For
at opretholde en kultur af
teamwork skal vi være i stand til
at håndtere og tage ansvar for
vores egne følelser, handlinger
og fejltagelser. 

Følelsesmæssig intelligens er
vigtig, når man giver og
modtager effektiv feedback. Når
vi modtager feedback er det
vigtigt at kunne indrømme vores
fejl og bruge dem som en
mulighed til at vokse og lære af
dem (husk at perfektion ikke
findes). Når man giver feedback,
er det desuden vigtigt at være
bevidst om, hvordan man giver
feedback. Kritik kan nogle
gange være svær at tage imod,
så når man giver feedback på
folks arbejde er det vigtigt at
være opmærksom på deres
følelser 

Teamwork 

Effektiv feedback 
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og prøv at give feedback på en så
konstruktiv måde som muligt (og
husk også at minde dem om, hvad
de gør godt!). 

være opmærksomme på, at
følelsesmæssig intelligens er en
evne der kan læres, og som kan
tilpasses og ændres over tid. Derfor
bør arbejdsgiverne i forbindelse
med rekruttering have en ramme på
plads der ikke nødvendigvis
registrerer om en kandidat mestrer
det krævede niveau af EQ, men
snarere undersøger hans/hendes
evne til at koble sig på en sådan EQ-
ramme og udvikle færdigheden
internt.  
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FØLELSESMÆSSIG
INTELLIGENS I
ANSÆTTELSESPROCESSEN

HVAD HAR ARBEJDSGIVEREN
BRUG FOR?

For kandidater der søger et nyt job
kan rekrutteringsprocessen være
meget skræmmende, da det er
noget der ikke må overses eller
tages let på - hverken af kandidater
eller arbejdsgivere. 

Det er vigtigt at man som
arbejdsgiver forstår at
ansøgningsprocessen er noget der
er overvældende for de fleste
kandidater, og at de kan have svært
ved at organisere deres følelser. En
arbejdsgiver bør have en ramme for
følelsesmæssig intelligens, som let
kan formidles til kandidaterne. Ved
at anvende dette træk vil både
kandidater og fremtidige
medarbejdere føle sig mere trygge i
rekrutteringsprocessen og vil være
mere selvsikre i forhold til at
præsentere deres færdigheder og
talent, som de besidder for at
udfylde den pågældende specifikke
rolle (Ruby, 2021).  

Endvidere kan ledende
medarbejdere 

Følelsesmæssig intelligens er
afgørende for ledelsen af SMV'er.
Ledere skal kunne vise evne til at
leve sig ind i deres medarbejdere og
være i stand til at håndtere deres
egne og andres følelser på
passende vis for at sikre at
organisationen kan fungere
gnidningsløst, og de skal også
kunne udnytte denne evne i
rekrutteringsprocessen for at
afgøre, om ansøgere vil passe godt
ind i deres team.  

Desuden skal arbejdsgiveren også
være i stand til at holde sig selv
ansvarlig når der begås fejl. Hvis
arbejdet ikke kører gnidningsløst, og
der synes at være et sammenbrud i
kommunikationen mellem teamet
kan det faktisk skyldes ledelsen. I
stedet for at give andre skylden, 

FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS



bør arbejdsgiverne gå i dybden med
problemet, samtidig med at de skal
være upartiske og foretage
selvransagelse. Om nødvendigt skal
de også være i stand til at tage
ansvar for den rolle, de har spillet i
sammenbruddet. 

Evnen til at være selvsikker og
samtidig bevare den
professionelle udstråling
At kunne vokse af fejl og give
slip på dem 
At være bevidst om, at
perfektion ganske enkelt ikke
findes, og at være stolt af det
man har opnået uden at tillade
at fejltagelser sætter en tilbage 
At kunne sætte grænser og tage
sig tid til at passe på sig selv 
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HVORDAN VED MAN, OM MAN
HAR DET?

En evne til at identificere og
kommunikere dine følelser
efterhånden som du oplever
dem 
At have en bevidsthed om dine
styrker og svagheder og være i
stand til at håndtere dem godt 
Bedre kontrol over din negative
indre stemme 
At være en god
karakterbedømmer 
Reduktion af følelsen af at føle
sig overvældet og at dette ikke
overføres til andre 

De fleste mennesker har et vis
niveau af følelsesmæssig
intelligens (EQ), men sammenlignet
med intellektuel intelligens (IQ) er
den dynamisk snarere end statisk
og kan ændre sig regelmæssigt.
Hvis der er en vilje blandt
medarbejderne til at lære og udvikle
sig, vil deres EQ-niveau højst
sandsynligt udvikle sig positivt for
at imødekomme denne vilje (Wright,
2017). Da det er dynamisk kan det
være lidt svært at opdage det i
første omgang inde i dig. Der er dog
nogle karakteristika der indebærer
en positiv udvikling af EQ. De er
som følger:    

HVORDAN MAN OPDAGER
FØLELSESMÆSSIG
INTELLIGENS HOS
MEDARBEJDERE

Følelsesmæssig intelligens er en
færdighed der adskiller sig meget
fra andre færdigheder, f.eks.
tekniske færdigheder eller
færdigheder inden for sociale
medier. Det er ikke en færdighed
som vi kan lære ved blot at
observere. At lære følelsesmæssig
intelligens kræver en masse
personlig refleksion og vækst.  

Undersøgelser har vist, at over 71 %
af arbejdsgiverne værdsætter
følelsesmæssig intelligens højere
end IQ. Når man gennemgår
rekrutteringsprocessen, kan det
med den rette uddannelse være ret
let at opdage folk med en højere
følelsesmæssig intelligens. Dette
kan gøres ved at observere deres
reaktioner 
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og adfærd under
interviewprocessen, og disse
spørgsmål kan omfatte de
erfaringer de har gjort sig gennem
fejl de har begået tidligere eller man
kan se, hvordan de reagerer på kritik
(Crimcheck, 2021). 

Desuden er der ifølge Bradberry
(2019) nogle andre måder som kan
give et indblik i, om en medarbejder
har højt niveau af EQ. Et tegn er, at
medarbejderne bruger et mere
robust og følelsesmæssigt
ordforråd. Hvis en medarbejder har
en høj EQ, så har de også evnen til 
 at formidle de følelser, som for de
fleste mennesker er overset eller
ikke mærket. Dette giver også
feedback til virksomheden, da
arbejdsgiverne mere præcist kan
forstå deres bekymringer og behov. 

Et andet tegn er at medarbejderne
er bevidste om deres styrker og
svagheder. Det er blevet bevist at
yngre medarbejdere, når de
begynder en erhvervskarriere,
normalt er mere pessimistiske med
hensyn til deres evner og måske
viger tilbage for roller der kræver
mere ansvar. Med tiden vil de dog
gradvist blive mere optimistiske og
vil være mere villige til at påtage sig
delegerende roller.

Med øget optimisme følger nemlig
øget tillid. Selvtillid kan vises på
mange måder både internt og
eksternt. Bradberry (2019) henviser
til den handling "at blive fornærmet".
Selv om ingen forventer at der vil
være konfrontationer, vil der i sidste
ende være uenigheder. En
medarbejder med et højt niveau af
EQ vil håndtere eventuelle klager
professionelt og vil ikke tage dem
personligt, hvilket betyder at
hastigheden og kvaliteten af
produkterne og tjenesterne ikke vil
blive påvirket så negativt. Mens
medarbejderne bør lære ikke at blive
fornærmet over negative
kommentarer, er det imidlertid
vigtigt at lederne accepterer, at der
vil ske fejl og kriser, og at det ikke
altid er deres medarbejdere der er
ansvarlige; de bør ikke bære nag
eller udvise favorisering blandt
medarbejderne.  

Selv om alt det ovenstående er tegn
på, at medarbejdernes EQ udvikler
sig til gavn for dem som
enkeltpersoner og for
virksomhedens mål, vil disse
positive resultater blive udvandet
blandt resultaterne af andre
vellykkede strategier. Derfor er det
vigtigt at huske, at disse
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vanskeliggør den nøjagtige måling
af EQ blandt medarbejderne. Derfor
bør medarbejderne gøres
opmærksomme på en ramme, der
fokuserer på EQ, især i forbindelse
med vurderinger og bedømmelser.  

og styrke deres personlige
relationer mellem medarbejderne.
Ved at gøre dette føler
medarbejderne sig mere trygge ved
at være i et arbejdsmiljø og vil få
større arbejdsglæde.
   
Bliv opmærksom på og indstil dig
på dine egne følelser. For at kunne
kontrollere dine følelser skal du
først være opmærksom på dem.
Nogle pejlemærker til at blive
selvbevidst er bl.a.: at praktisere
mindfulness og overvåge dine
følelser ved at anerkende dem,
undersøge dem og derefter vurdere
dine udløsende faktorer og
aktiveringspunkter. Ved at være
bevidst om dine egne følelser er du
bedre i stand til at forstå og blive
bevidst om andres følelser. 

Forsøg at forstå andres
synspunkter. På arbejdspladsen
eller i en gruppe, hvor ideer flyder og
udveksles, er det særlig vigtigt at
forstå og føle empati med andre.
Som leder skal du lytte
opmærksomt, sætte dig i dine
medarbejderes sted og forsøge at
forestille dig, hvad de tænker og
føler, og hvordan de måske er nået
frem til deres konklusioner.  

Forstå relationsledelse. Evnen til at
kommunikere positivt med andre er
afgørende for at vide, hvordan man
forvalter relationer korrekt. Hvis du
forstår, hvordan du interagerer med
andre på en konstruktiv måde, vil
det hjælpe dig med at opretholde 
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HVORDAN MAN
UDVIKLER DENNE
FÆRDIGHED
Som nævnt i indledningen er
følelsesmæssig intelligens (EQ) en
dynamisk egenskab, og ud over at
være opdelt i forskellige
underafsnit, er det noget der kan
udvikles internt og eksternt
(Goleman, 2019). Faktisk forklarer
Ackerman (2021), at en høj EQ fører
til en højere arbejdstilfredshed.
Selvom det kan være meget
overvældende at skabe en ramme,
især for SMV'er, er det vigtigt at
fokusere på nogle få komponenter,
som er afgørende for at udvikle
følelsesmæssig intelligens både i en
virksomhed og som individ.
Nedenfor er der ti måder, der
hjælper en person med at øge sin
følelsesmæssige intelligens: 

Vær en god lytter. Som SMV'er er
det ekstremt vigtigt, at der udvikles
en følelse af venlighed i
virksomheden, hvilket starter med
gode lytteevner. Dette gør det
muligt for medarbejderne at forstå
hinandens følelser 
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produktive relationer og øge din EQ-
egnethed som leder. 
 
Kommunikere effektivt. At
kommunikere effektivt kræver både
verbale og ikke-verbale færdigheder.
Det er vigtigt for virksomhedsejere
at kommunikere effektivt for at
kunne styre relationer og instruere
deres medarbejdere i at komme
videre. Effektiv kommunikation
handler om at forstå følelser samt
intentionerne bag de udvekslede
oplysninger. Det er et gensidigt frem
og tilbage der omfatter at formidle
et budskab på den måde, som det er
tiltænkt, og til gengæld sørge for at
det bliver modtaget som tiltænkt. 

Bevar ansvarlighed.
Virksomhedsejere der holder sig
selv lige så ansvarlige som deres
medarbejdere opfattes ofte som
mere troværdige. Medarbejderne
værdsætter deres job mere, når de
ved at deres arbejdsgivere holdes
lige så ansvarlige. Gennemsigtighed
i ledelse er yderst værdifuldt, hvilket
betyder at du bør være i stand til at
indrømme, når du tager fejl. Ledere
der er mere åbne fremmer støttende
medarbejdere der er endnu mere
villige til at arbejde sammen med
dem for at nå de samme
forretningsmæssige mål.

Vær proaktiv i stedet for reaktiv.
Når du leder ud fra et proaktivt
synspunkt, kan du forudse  

hvordan andre vil reagere og
dermed reagere derefter. Ved at
gøre det holder du arbejdsrelateret
stress på et minimum. Hvis din
virksomhed f.eks. planlægger at
flytte, fusionere eller afskedige
medarbejdere, kan
virksomhedsejere udnytte deres
følelsesmæssige evner og være
proaktive for at hjælpe
medarbejderne gennem disse
svære situationer.  

Led andre med passion. Ledere kan
instruere gennem passion.
Passionerede ledere er i stand til at
vise deres følelsesmæssige
sårbarhed for at skabe forbindelse
til andre; de kan dog stadig
opretholde en tilstedeværelse ved at
vise andre, hvordan man engagerer
sig og samarbejder som et team.
Det betyder, at de kan henvende sig
til medarbejderne fra et sted med
varme i stedet for et løsrevet
diktatur.
 
Forbind empati med medfølelse.
Når du forholder dig empatisk, lader
du dine medarbejdere vide at du
forstår, hvordan de har det og det
fremkalder medfølelse. Som et
resultat heraf vil medarbejderne
have lyst til at arbejde hårdere. Hvis
en medarbejder f.eks. er ked af det
efter at have haft med en vred
kunde at gøre, kan din evne til at
udvise empati og medfølelse blive
til 

108

FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS



noget konstruktivt, f.eks. at finde
måder, hvorpå lignende situationer
kan undgås igen.
 
Øv dig i følelsesmæssig håndtering
gennem feedback. Som ejer af en
lille virksomhed har du til opgave at
give dine medarbejdere feedback på
deres daglige arbejdsvaner. Når
feedback gives følsomt, baseret på
EQ og ved at bruge konstruktiv
kritik, opbygger det tillid blandt
medarbejderne. De begynder at føle
sig forbundet og tror, at du ikke kun
tænker på virksomheden, men også
på dem selv. Som følge heraf er
medarbejderne mere produktive. 

Medarbejderne bruger et mere
robust og følelsesmæssigt
ordforråd 
Medarbejderne er bevidste om
deres styrker og svagheder 
Medarbejderne udviser øget 

håndtere vores egne og andres
følelser. Det handler også om at
være i stand til effektivt at
identificere og kommunikere om
vores følelser. 
 
Et godt niveau af følelsesmæssig
intelligens er meget værdsat blandt
medarbejdere. For at kunne arbejde
effektivt i et team skal vi være i
stand til at leve os ind i andre
teammedlemmer og have en vis
forståelse for deres
følelsesmæssige velbefindende og
for, hvad der driver deres adfærd.
Under rekrutteringsprocessen bør
lederne lede efter en person, som
de mener vil passe bedst ind i deres
team og være i stand til at forbedre
virksomhedens samlede
præstationer. 

Følelsesmæssig intelligens er noget
som alle har. Den varierer dog fra
person til person. Der er nogle tegn
på god følelsesmæssig intelligens,
og hvis du besidder dem, ved du, at
du har et højt niveau af EQ.
Ligeledes er der nogle tegn, der
giver en arbejdsgiver et indblik i, om
en medarbejder har et højt niveau af
følelsesmæssig intelligens. Disse
tegn er følgende: 
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KONKLUSIONER

Følelsesmæssig intelligens er noget
der hele tiden vokser. Det handler
om at benytte enhver lejlighed til at
lære, vokse og udvikle sig og
samtidig bruge disse erfaringer til at
fremme andres vækst.
Følelsesmæssig intelligens er evnen
til at styre dine og dine
medarbejderes følelser. Som ejer af
en lille virksomhed bør du være
opmærksom på dine egne og
medarbejdernes følelsesmæssige
koder. 

At have en god følelsesmæssig
intelligens handler om at kunne leve
sig ind i andre og være i stand til at  
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optimisme og tillid 

Når du som virksomhedsejer
beskæftiger dig med
følelsesmæssig intelligens, skal du
være opmærksom på, hvordan dine
handlinger påvirker dine
medarbejdere. Det betyder, at du
skal anerkende de væsentlige
elementer i følelsesmæssig
intelligens for at holde alle
ansvarlige gennem effektiv ledelse,
være mere selvbevidst, proaktiv,
empatisk og passioneret. Der er
mange måder, hvorpå ejere af små
virksomheder kan øge deres
følelsesmæssige intelligens for at
forbedre deres generelle
lederkvaliteter. 

Som nævnt i hele dette modul kan
følelsesmæssig intelligens være
afgørende for, om et team er godt
eller skidt. Det er vigtigt for ledere
og medarbejdere i teams at have en
bevidsthed om de mennesker der er
omkring dem, og at have evnen til at
rationalisere, forstå og udnytte
deres egne og andres følelser
omkring dem for at få teamet til at
fungere gnidningsløst. 

Kort sagt er følelsesmæssig
intelligens vigtig for små
virksomhedsejere, fordi den åbner
kommunikationslinjerne. Dette
forhindrer misforståelser, forvirring
og frustrationer i at opstå mellem
medarbejdere og deres ledelse.
Effektiv kommunikation fremmer
også positive relationer på
arbejdspladsen, da det giver
medarbejderne en følelse af værdi
at give dem detaljer om
virksomhedens vision og hvor
værdifuld deres rolle er for at føre
den ud i livet. 
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Hensigten med dette værktøj er at give et omfattende overblik
over evnen til følelsesmæssig intelligens og forstå dens
betydning i alle interaktioner i SMV'er, både for
virksomhedens og den enkeltes udvikling.  

OVERSIGT

HVAD VIL JEG
LÆRE?

Værktøjet er designet til at udtrykke betydningen af
følelsesmæssig intelligens på arbejdspladsen med ekstra
fokus på dens relevans for ledelse. Specifikt vil det analysere
og skabe synergier mellem vedtagelsen af følelsesmæssig
intelligens og den potentielle forbedring, som den kan give
tematiske emner inden for ekspertise og hårde færdigheder. 

MÅLSÆTNINGER

Computer og Internet MATERIALER

4 timers virtuel workshop + forberedende session før kurset TID

Arbejdsgivere og ansatte i SMV'er MÅLGRUPPE
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Forstå de vigtigste træk ved følelsesmæssig intelligens  
Identificere deres vigtigste færdigheder inden for
følelsesmæssig intelligens 
Udvikle sin kontakt med enkeltpersoner 
Læse nonverbal sprog mere effektivt 
Forstå og respektere forskellighed hos andre og
respektere dem 
At kunne styre relationer mere effektivt  
Forstå deres udløsende faktorer, og hvordan deres
følelser ændrer sig i forskellige situationer  
Lære noget af historien om følelsesmæssig intelligens og
den grundlæggende hjernevidenskab  
Kende deres positive udløsere og hvad der motiverer dem 

Følelsesmæssig intelligens henviser til evnen til at opfatte,
kontrollere og vurdere følelser hos både dig selv og andre. På
arbejdspladsen, især i små og mellemstore virksomheder, er
det vigtigt at arbejdsstyrken har denne holdning, da den let
kan smitte af på hele virksomheden og dermed forbedre
effektiviteten. Hvis den ikke praktiseres, kan den også let
skade virksomhedens resultater.  

Ergo er dette værktøj der er udviklet af Learning Cog Ltd i
Brighton i Storbrittanien, et kursus. Først vil der blive tilbudt en
aktivitet forud for kurset, som består af en online-
selvvurdering vedrørende emnet for at forstå deltagernes
grundlæggende niveau af følelsesmæssig intelligens. Herefter
vil workshoppen, som gennemføres via videochatplatformen
Zoom, vare 4 timer med en times pause i midten.  

Efter mødet skal deltagerne være i stand til at:  

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Som tidligere nævnt er formålet med denne workshop at
fremme følelsesmæssig intelligens hos ledere i deres
virksomheder. Kurset har til formål at udvikle den enkelte
person, samtidig med at der tages hensyn til arbejdspladsens
rammer. Det gør det muligt for lederen at erkende de positive
virkninger af at fremme følelsesmæssig intelligens.  

Et vigtigt aspekt som deltagerne bør forstå er, at
følelsesmæssig intelligens er adaptiv og at ingen interaktioner
med medarbejdere er ens. Det er derfor afgørende, at selv om
der er strukturerede elementer der er nødvendige for at
gennemføre følelsesmæssig intelligens, er det viden om,
hvordan man tilpasser disse færdigheder til en lang række
eventualiteter der vil give langsigtede fordele.  

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
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Kurset er i overensstemmelse med EQI 2.0-modellen, som er
en psykometrisk vurdering der måler den følelsesmæssige
intelligens hos en person og deres formidling af denne
kompetence til andre mennesker på deres arbejdsplads (se
billedet nedenfor). Billedet afslører de forskellige afsnit der vil
blive dækket og testet i kurset, og hvordan man kan forbedre
dem.  

OM VÆRKTØJET

Det skal understreges, at dette kursus henvender sig til ledere
af organisationer der står over for problemer med
kommunikation og samarbejde med personalet. Ved brug af
kurset bør facilitatorerne sikre sig, at alle deltagere har
adgang til og har oprettet en konto på Zoom, da det er sådan
kurset vil foregå. På grund af karakteren af brugen af digitale
værktøjer til virtuelle konferencer vil det være effektivt kun at
have ca. 10 personer ad gangen sammen med en eller to
facilitatorer.  

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
FORTSAT
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Før kurset starter, får deltagerne instruktioner om at
gennemføre en online selvvurdering af deres færdigheder
inden kurset. Dette bør højst tage en time. 
Derefter vil 4 timer være afsat til at evaluere og forbedre
færdighederne inden for følelsesmæssig intelligens
gennem en virtuel workshop. 
Når workshoppen er afsluttet, vil deltagerne blive bedt om
at foretage en EQI 2.0-vurdering for at evaluere deres
erhvervede færdigheder. De vil modtage et certifikat for
deres indsats.  

selvopfattelse  
selvudfoldelse  
interpersonel  
beslutningstagning  
stresshåndtering  

Værktøjets faser er: 
1.

2.

3.

Formidlere, som i vores tilfælde kunne være arbejdsgiverne
rådes først og fremmest til at vurdere deres medarbejderes
følelsesmæssige intelligens på grundlag af den ovenfor
præsenterede "EQI"-model. Først og fremmest bør de få øje
på områderne for følelsesmæssig og social funktion og
områderne for præstation. Målet er altid at øge deres
medarbejderes trivsel gennem arbejdsglæde. Derfor
undersøges fem delområder, som er kerneområder for
følelsesmæssig intelligens. Disse er: 

Hvert af disse delområder har tre hovedkarakteristika. Når
arbejdsgiveren har fundet frem til det område der skal
forbedres, kan fokus flyttes til de karakteristika der
kendetegner dette område for at forbedre det. For eksempel
skal arbejdsgiveren undersøge arbejdsgiveren nærmere for at
sikre, at medarbejderen besidder denne evne på et godt
niveau, når det gælder beslutningstagning for at sikre, at
medarbejderen besidder den pågældende færdighed på et
godt niveau. For så vidt angår evnen til selvopfattelse, skal
der ligeledes fokuseres på egenskaberne: selvvurdering,
selvrealisering og følelsesmæssig selvbevidsthed. Når
arbejdsgiveren har gennemgået alle disse delområder og
deres karakteristika, vil han eller hun være i stand til at få et
bedre billede af sine medarbejderes følelsesmæssige
intelligensniveau. 
 

OM VÆRKTØJET

FASER I
GENNEMFØRELSEN
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Værktøjet skal give et klart overblik over fordelene ved at
forstå og implementere følelsesmæssig intelligens blandt
deres medarbejdere. Det skal skitsere forskellige muligheder
for, hvornår det vil være en stor fordel at udvise stor
følelsesmæssig intelligens. Desuden kan ledere af SMV'er ved
at henvise til ovenstående diagram forstå den komplekse
intersektionalitet som følelsesmæssig intelligens er ved at
henvise til ovenstående diagram. Endnu vigtigere er det, at
kurset er orienteret således, at lederne ved at følelsesmæssig
intelligens er lige så meget en individuel udvikling som deres
interaktion med deres arbejdskolleger, men at begge dele
fungerer i harmoni.  

OM VÆRKTØJET

FORBINDELSE MED
FØLELSESMÆSSIG
INTELLIGENS
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Dette sæt af 4 værktøjer fremhæver dit niveau af
følelsesmæssig intelligens både i og uden for en
arbejdssituation. Det fokuserer på forskellige kompetencer
inden for følelsesmæssig intelligens. 

OVERSIGT

HVAD VIL JEG
LÆRE?

Ideen bag evalueringen er at undersøge forskellige elementer
af følelsesmæssig intelligens for at sikre, at du skiller dig ud
fra andre kolleger på arbejdspladsen.  

MÅLSÆTNINGER

Computer og Internet MATERIALER

2 timer i alt (ca. 30 minutter pr. evaluering).  TIME

Arbejdsgivere i SMV'er MÅLGRUPPE
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Psychology Today (2022) 
Mind Tools  
Institut for menneskers sundhed og potentiale (2022) 
Talent Smart  

Dette værktøj er en sammensmeltning af 4 underværktøjer.
Mere specifikt er alle fire værktøjer selvevalueringer for at
teste niveauet af EQ (emotionel intelligens) hos medarbejdere
og andre relevante medarbejdere. Nogle er mere omfattende
end andre, men tilsammen berører de alle de nødvendige
aspekter af emnet for at vise et omfattende overblik over de
færdigheder og praksisser der allerede er i gang, samt dem
der måske skal videreudvikles. Alle disse evalueringer skal
foretages individuelt. De forskellige værktøjer kommer fra
følgende organisationer:  

Den version der tilbydes af Talent Smart, fokuserer også
specifikt på vurderingen af arbejdspladsen og på, hvordan
følelsesmæssig intelligens gør det muligt at forbedre den.
Desuden giver ovennævnte version også mulighed for at
gennemføre evalueringen ved hjælp af et hæfte, hvilket kan
være mere fordelagtigt for trænere og lærere der ønsker at
gennemføre denne uddannelse i et klasseværelse. De andre
kan dog gennemføres online på afstand og i ens egen tid. Alle
disse tests er gratis, men der skal betales et gebyr for at
downloade den fulde version af programmet. Det skal dog
understreges, at Harvard Professional Development Sector
anser den gratis version for at være tilstrækkelig til at afkode
ens nøjagtige EQ-niveau.  

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Som tidligere nævnt er formålet med værktøjerne at beregne
en medarbejders niveau af følelsesmæssig intelligens præcist
og at skitsere, hvilke faktorer af de nævnte bløde færdigheder
der er de stærkeste, og hvilke der skal forbedres. Dette er
yderst fordelagtigt for coaches og arbejdsgivere i SMV'er, da
det kan give dem mulighed for at gennemføre forskellige
interventioner af aspekter af EQ, som virksomheden mangler,
samt fremhæve fordelene ved at styrke de nævnte områder af
følelsesmæssig intelligens.  
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Ligeledes bør facilitatorerne være opmærksomme på, at disse
4 evalueringer kun er værktøjer til at se udviklingen og den
aktuelle status for deres medarbejderes EQ. Det er lederens
ansvar at analysere resultaterne og gennemføre de
nødvendige strategier og/eller interventioner, som efter hans
mening vil bidrage til virksomhedens effektivitet. Med andre
ord fungerer det som en vejledning til at dreje virksomheden i
den rigtige retning sammen med dens arbejdsstyrke.  

OM VÆRKTØJET

FASER I
GENNEMFØRELSEN

En uge før facilitatorerne planlægger at give deres
medarbejdere vurderingen, bør de have en
undervisningssession med dem, hvor de forklarer det
grundlæggende overblik over betydningen af følelsesmæssig
intelligens. De bør forklare, hvad det er, eksempler på hvordan
man opdager det, og hvordan man kan inddrage det i de
daglige forretningsaktiviteter. Dette er for at sikre, at
medarbejderne har en form for idé om begrebet, da de måske
ikke har været bekendt med færdigheden før vurderingen. For
at lette dette kan coaches og arbejdsgivere henvise til Crow's
(2020) artikel der viser 17 eksempler der bidrager til at øge en
persons følelsesmæssige intelligens. Ved at vise dette til
medarbejderne bør de være i en stærkere position til at
gennemføre de 4 evalueringer, men heller ikke sprede for
meget information, så deres svar bliver skævvredet.  

Ugen efter bør medarbejderne gennemføre alle 4 evalueringer
med en pause på 30 minutter mellem hver evaluering for ikke
at føle sig for stresset eller overvældet. Derfor vil det være
mest praktisk at gennemføre "psykologitesten", da den er
længst med sine 45 minutter.  

Ugen efter bør testresultaterne færdiggøres og gives tilbage
til medarbejderne sammen med konstruktiv feedback om,
hvordan de kan forbedre forskellige kompetencer inden for
følelsesmæssig intelligens.  

De efterfølgende to uger bør være afsat til at behandle de
færdigheder der er relateret til følelsesmæssig intelligens,
som generelt var den svageste blandt medarbejderne. Alt
dette vil være baseret på testresultaterne.  
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Ideen med disse tests er, at facilitatorer skal få en idé om
niveauet af følelsesmæssig intelligens i deres virksomhed.
Arbejdsgiverne bør forstå, hvor de ønsker at virksomheden
skal være på vej hen, herunder at have en omfattende
forståelse af følelsesmæssig intelligens. Dette øger ikke blot
moralen blandt personalet og medarbejderne er mindre
tilbøjelige til at sige op, men kan også gearet forskellige
elementer af følelsesmæssig intelligens ind i
forretningsaktiviteter der mangler disse bløde færdigheder.
Følelsesmæssig intelligens kan derfor give mulighed for en
mere konsekvent arbejdsgang i SMV'er.  

Da mange af spørgsmålene i de fire evalueringer er multiple
choice-spørgsmål, giver de desuden arbejdsgiverne mulighed
for at drøfte forskellige adfærdsmønstre og valg med deres
medarbejdere for at forstå deres fejl ved anvendelse af
følelsesmæssig intelligens og i samarbejde løse disse fejl for
at sikre at de ikke sker igen, men også gøre det på en
konstruktiv måde, hvor medarbejderne er villige til at ændre
deres forskellige adfærdsmønstre og handlinger.  

OM VÆRKTØJET

FORBINDELSE MED
FØLELSESMÆSSIG
INTELLIGENS
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EMPATI
Empati er en nøglekompetence
indenfor følelsesmæssig intelligens,
som kommer til udtryk i
kommunikation og relationer til
andre. Empati er intentionen om at
forstå følelser og emotioner og
forsøge at opleve objektivt og
rationelt, hvad en anden person
føler.  

at forstå virksomhedens behov 

Evnen til at identificere empati,
eller mangel på empati, i
udvælgelsesprocessen af nye
medarbejdere til virksomheden  
At få medarbejderen til at føle
sig forstået i forhold til ethvert
problem, der måtte opstå, uden
frygt for at blive dømt eller
afvist, idet han/hun har fuld
frihed til at udtrykke sig i sit
arbejdsmiljø 
Øget evne hos arbejdsgiveren
og afdelingslederne til at skabe
kontakt med arbejdstagerne og
nedbryde eventuelle
statusbarrierer, der måtte
eksistere 
En følelse af værdi og forståelse
blandt arbejdstagerne, hvilket
resulterer i dedikerede og loyale
arbejdstagere, som vil være
mere produktive og motiverede. 
Skabelse af et gunstigt
arbejdsmiljø ved at forbedre de
interpersonelle og produktive
relationer mellem de forskellige
medlemmer af teamet

REULSTATER:
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DEFINITION

MÅL OG
RESULTATER

At forstå, hvordan empati kan
forbedre en virksomheds
medarbejderes produktivitet,
forbedre forholdet mellem
medarbejderne og
arbejdsmiljøet
At forudsige medarbejdernes og
kundernes behov for at
imødekomme dem på en mere
effektiv og direkte måde 
At skabe kontakt med teamet
ved at opbygge relationer
baseret på tillid, åbenhed,
kommunikation og forståelse 
At få medarbejderne til at føle
sig værdsat, hørt, anerkendt og
værdsat af virksomheden, så
deres trivsel og loyalitet over for
virksomheden styrkes 
At lære at formidle
virksomhedens mål og filosofi
til medarbejderne ved at

MÅLSÆTNINGER:

EMPATI I EN SMV-
SAMMENHÆNG
Empati, eller rettere sagt manglen
på empati, kan forstyrre
arbejdsrelationer, så det er meget
vigtigt at vide, hvordan man
håndterer den. 
Vigtigt i erhvervslivets



miljø. Empati giver mulighed for at
udvikle stærkere bånd i
virksomheden og vil gavne dit
forhold til medarbejdere og
samarbejdspartnere, da det i høj
grad forbedrer kommunikationen og
de mellemmenneskelige relationer.
Empati fører til en større trivsel på
arbejdspladsen, da relationerne
bliver meget mere flydende, hvilket
resulterer i højere produktivitet og et
bedre arbejdsmiljø. Når du gør en
indsats for at forstå dine
medmennesker og sætte dig i deres
sted, bliver det meget lettere at
indgå aftaler.

At yde støtte til medarbejdere
og kolleger ved at bruge den
optimale tid og de optimale
holdninger til at imødegå
udfordringer og overvinde
problemer. 
Vise den rette holdning til at
løse konflikter. Ved at vide,
hvordan man lytter og tager
hensyn til synspunkter fra alle
dele af virksomheden vil det
være meget lettere at nå et
fælles mål. 
At opnå større objektivitet i de
daglige aktiviteter og eliminere
fordomme og antagelser. 
Styrkelse af relationerne med
og mellem medarbejderne ved
at forstå deres behov og give
dem præcis det, de har brug for
på det pågældende tidspunkt. 
At føle sig værdsat af andre
uden frygt for at blive dømt. At
føle sig lyttet til og respekteret
gør dig mere åben over for at
udtrykke følelser og finde
løsninger. 
At formidle empati til andre
takket være "spejlneuroner". En
empatisk leder vil være et
forbillede for andre, hvilket
skaber et bedre og mere
berigende arbejdsmiljø. 

nummer, der ikke gør andet end at
arbejde.  

En empatisk leder kan opnå fordele
som f.eks: 
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INDFLYDELSE OG EFFEKT
Empati er en nøglekompetence
inden for følelsesmæssig intelligens
og en højt værdsat evne, når man
kommunikerer og har relationer
med medarbejdere. Det er meget
vigtigt at fremme den blandt ledere
og mellemledere i teams, da den er
forbundet med god ledelse. Empati
er evnen til at se verden fra den
andens synsvinkel og til at dele
dennes følelser, behov og
bekymringer. 
Takket være empati og fremme af
et godt arbejdsmiljø vil
arbejdsgiveren opnå større
produktivitet fra sine medarbejdere,
da det at føle sig forstået i sit
arbejdsmiljø vil motivere dem til at
føle sig som en aktiv del af det og
ikke som ett



Kundepleje. Hvis der er omsorg
for medarbejderen, vil han/hun
også tage sig af kunden. En
empatisk medarbejder vil forstå
kundens følelser og vil forsøge
at få kunden til at føle sig godt
tilpas med den leverede service. 
Ledelse. Det vil være vigtigt at
arbejde organiseret for at nå de
fastsatte mål. Empati gør det
muligt for ledere at have mere
tillid til deres team og omvendt,
mens fraværet af empati ofte
bliver til tyranni.   
Forhandlinger. Ikke kun med
leverandører og kunder, men
også inden for SMV'ens egne
afdelinger. En forhandling uden
empati vil ikke føre til
tilfredsstillende aftaler for
nogen af parterne

Ud over at forbedre forholdet
mellem arbejdstagerne er empati
gavnlig for udviklingen af vigtige
områder som f.eks: 

og føle de samme følelser som den
anden person, men uden at skulle
forstå dem. Empati søger derimod
ikke at se den positive side af
situationen, men snarere at forstå
personen. Vi lytter for at forstå og
anerkender følelser uden at dømme.
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Nogle gange har vi en tendens til at
forveksle empati med sympati, men
det er to helt forskellige
færdigheder. Sympati ville være
mere fokuseret på venlighed og på
at finde noget positivt i et problem,
som en kollega eller en medarbejder
meddeler os, og søge godkendelse.

RISICI

"Andre kan føle sig misforstået eller ikke respekteret. Den
reaktion, som du tror, er en støtte for dem, kan skade deres
selvtillid og forhindre dem i at føle sig frie til at udtrykke sig."
- Marcia Reynolds. 

Både sympati og empati vil hjælpe
os med at danne et godt team, men
empati vil hjælpe os med at skabe
en mere varig forbindelse. 
Et andet punkt, som man skal være
opmærksom på, er ikke at forveksle
empati med overdreven
følelsesladethed, som gør en
afhængig af andres stemninger for
at kunne handle. Det er nødvendigt
at skabe et sikkert rum til at
identificere og forstå følelser uden
at blive reflekteret i dem. På denne
måde undgår vi angst og stress,
både hos arbejdstagerne og hos
lederne selv.



Fagfolk inden for HR-området
bruger værktøjer til at få de mest
detaljerede oplysninger fra
kandidater under jobsamtaler. Når
man forbereder sig til en samtale, er
hovedformålet at analysere
interviewpersonens erfaring og
uddannelse for at kende
interviewpersonens evner, men i
dag vil man også søge at finde frem
til ansøgerens følelsesmæssige del,
og til dette formål er det nødvendigt
at kende retningslinjerne for at
opdage ansøgerens
følelsesmæssige intelligens og
inden for denne deres empati.  

I SMV'er er problemet, at det
personale, der gennemfører
jobsamtalen, sjældent er eksperter
på området, så opgaven kan ikke
udføres med den nødvendige
stringens, og vores valg kan være
forkert.

forbedrer virksomheden sig, samt
kvaliteten af det produkt eller den
tjenesteydelse, der tilbydes.  

Empati i SMV'ernes verden er
afgørende for succes, især fra
iværksætterens side. Du er omgivet
af mennesker, som du er nødt til at
forstå, uanset om de er partnere,
investorer, medarbejdere eller
kunder. Den empatiske forbindelse
giver iværksætteren den nødvendige
indsigt til at kunne lede
virksomheden på den mest
optimale måde, og derfor skal
medarbejderne vide, at deres
interesser er en prioritet, hvilket
viser iværksætteren, at han ikke kun
er ude efter sin egen fordel, men
efter alles fordel.  

Empati er blevet populært i de
seneste år og har skabt
"menneskelige" virksomheder, dvs.
med fokus på mennesker, på
teamet. Empatiske iværksættere
indarbejder politikker til forbedring
af de menneskelige relationer i
deres virksomheder og fremmer
altid et positivt image.
Iværksætteren skal altid have et
større formål, ud over de finansielle
fremskrivninger, som skal tage
hensyn til forholdet mellem
arbejdstagerne indbyrdes og til
kunder, leverandører eller
investorer. 
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I dag har en autoritær chef ikke
meget til fælles med en empatisk
leder. Sidstnævnte opnår
medarbejdernes tillid og respekt
uden at miste autoritet. Han eller
hun bekymrer sig om sine
medarbejderes behov, både på
arbejdspladsen og på det personlige
plan. Som følge heraf

EMPATI I
ANSÆTTELSESPROC
ESSEN

HVAD HAR ARBEJDSGIVEREN
BRUG FOR?



Ydmyghed. Behandler hele
teamet med respekt og
værdighed.
Entusiasme. Bevarer altid en
positiv indstilling.  
Selvtillid. Uddelegerer opgaver
og rådfører sig om nødvendigt.   
Eksemplarisk. Er et godt
eksempel for det team, han/hun
leder.
Viden. Skal kende projektet ud
og ind. 
Dialog. En god leder erkender
sine fejl og lærer af andre og
vokser professionelt og
personligt.  
Varme og autoritet. Efter at
have lyttet til
teammedlemmerne vil han/hun
kunne træffe den endelige
beslutning.

De vigtigste kendetegn ved en
empatisk iværksætter er følgende: 

Der findes tre typer empati: kognitiv
empati, følelsesmæssig empati og
medfølende empati. Hver type er
tilpasset til en bestemt situation.
Nogle er mere opløftende, og andre
er blot begrænset til at opretholde
et godt arbejdsmiljø.
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HVORDAN VED MAN, OM MAN
HAR DET?

Kognitiv empati
Forsøg på at forstå en anden

persons følelsesmæssige tilstand

Følelsesmæssig empati
At føle de samme følelser som dem

omkring dem

Medfølende empati
At føle en forpligtelse til at lindre

andres smerte ved at føle den som
sin egen smerte

For at kunne skabe en empatisk
kontakt med medarbejderne er det
vigtigt for SMV-lederen, at al
opmærksomhed er fokuseret på
samtalen, når han/hun taler med en
medarbejder, uden distraktioner
som f.eks. elektroniske apparater
eller endda



tanker. Hvis du stiller spørgsmål om
den situation, som medarbejderen
taler om, viser du også, at
medarbejderen er interesseret i
situationen, og du hjælper
ham/hende med at få de
oplysninger, som han/hun har brug
for at dele. 

En anden nøgle er at bekræfte det,
du mener at have hørt fra
medarbejderen, for at bekræfte, at
budskabet er blevet formidlet på
den rigtige måde. Dette kan give
samtalepartneren et andet
perspektiv, når han/hun bruger et
andet sprog, når han/hun
genfortolker oplysningerne.  

Det er ofte vanskeligt at føre
empatiske samtaler, da nogle
mennesker ikke er trygge ved at tale
om andres problemer, idet de kun
tilbyder overfladiske løsninger og
tilbyder trøst uden følelsesmæssig
involvering. Arbejdsgiveren bør være
opmærksom på, at empati ikke
nødvendigvis kræver
problemløsning, men at man lytter
og er til stede over for et alvorligt
problem.

SMV. Hovedproblemet er, at den
interviewede altid er ivrig efter at
behage arbejdsgiveren og få jobbet
og forsøger at gøre sine svar socialt
acceptable og overvurderer de
positive egenskaber, som han/hun
besidder. Det kan være meget
nyttigt at teste en kandidats
empatiniveau på en subtil måde
uden at sende signaler til den anden
person om, at han/hun bliver
vurderet, for at undgå de åbenlyse
svar, som han/hun tror, at
intervieweren forventer.  

Et af de punkter, man kan overveje,
er at være opmærksom på, hvordan
kandidaten behandler andre
medarbejdere i virksomheden, som
ikke var involveret i interviewet,
f.eks. sikkerheds-, receptions-,
rengørings- eller andet personale,
der interagerede med kandidaten,
for at se, om de var høflige,
smilende eller snakkesalige, eller
om de var distancerede, kolde eller
uhøflige. 

En anden mulighed er at bede den
interviewede om at besvare et
jobrelevant spørgsmål om, hvordan
han/hun ville håndtere et
følelsesmæssigt følsomt emne. Et
eksempel kunne være, hvordan de
ville reagere over for en kollega, der
er blokeret af stress på et bestemt
tidspunkt, f.eks. frokosttid. Det kan
være meget positive signaler at se
dem prioritere teamets
velbefindende frem for
frokostpause eller at tale om team-
frem for individualisme. 
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HVORDAN MAN OPDAGER
EMPATI HOS MEDARBEJDERE
Empatiske mennesker har ofte også
andre typer af positive
følelsesmæssige
intelligensfærdigheder. Det kan
være svært for en arbejdsgiver uden
HR-erfaring at teste det niveau af
empati, som en kandidat kan udvise
i en rekrutteringsproces inden for en 



Man kan bruge tid på at lære
sine kolleger at kende, starte
nye samtaler eller deltage i
eksisterende samtaler i
pauserne. 
At holde sig ajour med
kollegernes liv hjælper dig til at
lære dem bedre at kende; at
vide, om de skal giftes, blive
forældre eller tage på ferie er
gode eksempler på at lære
holdet at kende. 
Iagttag og lyt. Iagttag
mennesker omkring dig,
hvordan de reagerer på det, der

Grunden til, at empati ofte
mislykkes på arbejdspladsen, er, at
det bliver opfattet som en sprint og
ikke som et maraton. Ligesom
nogle mennesker håndterer stress
dårligere end andre, er der andre,
der er mere empatiske end de
andre. Derfor skal SMV'er, startende
fra de mest ansvarlige stillinger,
fremme empati på daglig basis.  

Der er en række skridt, der kan
tages for at skabe empati: 

sker med dem, hvordan de
handler, hvordan de forholder
sig til andre. 
Reflektere. Efter det foregående
punkt er dette punkt meget
vigtigt for at kunne vurdere sin
stilling i forhold til de
situationer, som kollegerne har
oplevet.  
Hjælp, hvor du kan. At være
hjælpsom er et vigtigt punkt, når
det gælder om at forbedre
empatien med de andre
medarbejdere i virksomheden. 
Teamwork. Forbedring af
forholdet mellem
arbejdstagerne ved at skulle
arbejde sammen for at få
gruppen til at fungere optimalt. 

Test dig selv. Hvis du prøver at
lære et nyt sprog eller spille et
musikinstrument, vil det give dig
ydmyghed som en nøglefaktor
for empati.  
Rejser. Hvis du kommer ud af
dine omgivelser, vil du bedre
kunne forstå andre ved at lære
nye skikke.  
Ved at bede om feedback kan
du få viden om, hvordan resten
af holdet værdsætter hinanden. 
At sætte spørgsmålstegn ved
vores fordomme vil

For at styrke denne empati og
dermed opbygge bedre relationer på
arbejdspladsen og i privatlivet kan
der efterfølgende anvendes en
række retningslinjer på individuelt
plan:
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HVORDAN MAN
UDVIKLER DENNE
FÆRDIGHED

At vente på tid til at tale, eller evnen
til at lytte, er et andet positivt punkt
for at indfange interviewpersonens
empati. Du kan se, om de lytter eller
blot venter på at tale i en indlært
diskurs, når du taler til dem, eller om
de interagerer med de spørgsmål,
du stiller dem.



også bidrage til at forbedre vores
indlevelsesevne. 

Det vigtigste grundlag for
empati er at lytte, men først og
fremmest at vide, hvordan man
lytter. Når du er i dialog med en
kollega eller medarbejder, skal
du være 100 % med i samtalen,
uden at der er elektroniske
mekanismer eller faktorer, der
kan distrahere samtalen.
Ligeledes bidrager det positivt
til at styrke empatien i arbejds-
og personlige relationer, hvis
man viser interesse for den
historie, der fortælles, ved at
stille spørgsmål om emner i
forbindelse med den. 
Det er ikke almindeligt, at
rekrutteringsprocesser i SMV'er
udføres af kvalificeret personale
med speciale i menneskelige
ressourcer. Derfor skal lederen,
når han/hun gennemfører en
samtale, være opmærksom på
de signaler, han/hun modtager
fra den interviewede, og være i
stand til at identificere og
værdsætte denne empati med
en række retningslinjer, der kan
anvendes ved rekruttering af
personale til virksomheden. 
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KONKLUSIONER
Empati er en af de vigtigste
søjler for samhørigheden i en
gruppe af arbejdstagere i en
virksomhed. Takket være
empati forbedres
arbejdstagernes følelse af at
være nyttige og deres loyalitet
over for virksomheden, da de
føler sig værdsat, hvilket
forbedrer holdets præstationer
og produktivitet.    
Det er SMV-arbejdsgiverens
ansvar at føle empati med
arbejdstagerne og fremme
empati i sit team, begyndende
med de stillinger med størst
ansvar. Med henblik herpå bør
det prioriteres at fremme
dialogen og regelmæssige
møder, hvor forskellige
synspunkter om de projekter,
der skal udvikles, samles.  
Det er nødvendigt at vide,
hvordan man skelner mellem
sympati og empati, og hvordan
man skelner mellem de tre typer
empati, og hvilken type empati
der er bedst egnet til den
situation, man står over for, da
overdreven følelsesladethed kan
vende den positive effekt af
empati.  
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I denne aktivitet med titlen "At gå i dine sko" lære du at sætte
dig i en kollegas sted på arbejdet, i et team eller i en afdeling,
for at finde ud af, hvordan de har det på arbejdet, hvad deres
bekymringer og frygt er, hvordan du som kollega bidrager til
disse bekymringer, og hvad du kan gøre for at løse dem. 

OVERSIGT

HVAD SKAL
JEG LÆRE?

At lære medarbejderne at være mere empatiske i
arbejdsmiljøet  
At skabe en større tryghed på arbejdspladsen, så
relationerne bliver langt mere flydende, hvilket fører til
større produktivitet og et bedre arbejdsmiljø 
At vise medarbejderne, hvordan de kan være mere
objektive og fjerne fordomme
Forbedre kommunikationen mellem arbejdstagerne, så
relationerne bliver stærkere
At forbedre konfliktløsningsfærdighederne ved at gøre en
indsats for at forstå vores medmennesker og sætte os i
deres sted 

Målene med denne aktivitet er:  MÅL

kuglepenne, sko (skabelon), post-it sedler MATERIALER

25-45 minutterTIDSFORBRUG

Medlemmer af et team, en afdeling og medarbejdereMÅLGRUPPE
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Dette værktøj, der hedder "At gå i dine sko", er en måde
hvorpå medlemmerne af et team eller en afdeling på en
empatisk måde kan finde ud af, hvordan de hver især har det
på arbejdet, og hvad deres bekymringer og frygt er. Det er en
aktivitet, der hjælper os til at sætte os i vores medarbejderes
sted og reflektere over, hvordan vi kunne handle for at
forhindre, at de føler sig negativt.

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Dette værktøj er en måde at arbejde med de problemer, der
kan opstå i arbejdsgrupperne. Det er et meget nyttigt værktøj
til at arbejde med empati, teamwork og teamklima. Det kan
tilpasses til det digitale miljø ved at bruge digitale værktøjer
og dele skabelonen eller skabe din egen skabelon. Det
anbefales, at facilitatoren giver en kort oversigt over
aktiviteten, inden den påbegyndes.

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
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FASER AF
IMPLEMENTATION

Trin 1:  
Ved starten af workshoppen skal du give hver deltager en kopi
af skabelonen. Hvert ark vil blive nummereret som vist på
billedet, så der vil være lige så mange ark som der er
deltagere.  

Trin 2: 
Når hver person har fået sin sko (skabelon), skal
de i det første felt svare på, hvordan de har det
på arbejdet, og angive deres frygt, deres
bekymringer, de forhindringer, de møder på
arbejdet, med deres kolleger osv. 

Trin 3: 
Når alle har svaret på, hvordan de har det med
deres arbejde og deres problemer, samler
facilitatoren alle papirark ind og deler dem ud, så
alle har et andet end det antal, de har fået. 

Trin 4: 
Nu skal hver enkelt læse den opgave, de har fået,
og give nogle mulige løsninger i den anden boks.
Løsningerne skal skitsere, hvordan de kan
bidrage til at overvinde frygten, barriererne og
hindringerne hos den deltager, der svarede i den
første boks.  
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Trin 5: 
 Det sidste trin er, at hver deltager læser sin "sko" (skabelon)
op med den frygt og de løsninger, de vil 

OM VÆRKTØJET

bringe op. Alle skoene kan klistres op på en
tavle eller væg, og andre kan klistre post-its
med andre mulige løsninger på.  
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IMPLEMENTATION
FORSAT

FORBINDELSEN
TIL EMPATI

At nå teamets mål  
At nå de personlige mål for hvert enkelt medlem af teamet 
At skabe et bedre arbejdsmiljø 
At fremme arbejdsrelationer for fremtiden 
Stimulere kreativiteten 
Forøgelse af produktiviteten
Tilbyde bedre service til brugere eller kunder

Denne aktivitet er relateret til empati på arbejdspladsen, fordi
medarbejderne ved at lave denne aktivitet vil sætte sig i deres
kollegers sted og være i stand til at forstå, hvordan de har det
på arbejdet. 

Desuden vil de lære, at empati kan give dem store fordele i
deres arbejdsliv, da det kan hjælpe dem med at håndtere
kunder, partnere og andre arbejdsgivere samt arbejdshold og
relationer med andre medarbejdere. Hvis du fremmer denne
kvalitet, vil du opdage, at den kan anvendes til mange
aktiviteter i dit daglige liv. Hvis du øver dig i empati på
arbejdet, vil det hjælpe dig med at: 
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Aspirationer 
Behov 
Frustrationer 

Du vil lære om en aktivitet, der er kendt som
"empatikortlægning". Enhver arbejdstager med respekt for sig
selv har nogle karakteristika, der kan betragtes som fælles, og
disse er: 

Med udgangspunkt i disse tre forudsætninger genererer
empatikortet grundlæggende spørgsmål, hvormed du bedre
kan forstå dine medarbejdere. Det er et værktøj, der hjælper
dig med at lære dine medarbejdere, deres miljø, deres ønsker
og deres frustrationer at kende.

OVERSIGT

HVAD SKAL
JEG LÆRE?

Udvikle en dyb og fælles forståelse af andre mennesker   
Designe bedre arbejdsmiljøer  
Forstå deres medarbejderes problem(er), hvordan de
oplever det og hvilke motiver de har. 

Dette værktøj hjælper arbejdsgiverne med at: MÅL

Skabelon til empatikort
Spørgeskemaer 

MATERIALER

Samlet anslået tid 30 - 45 minutter    TID

Fagfolk der arbejder i den samme virksomhedMÅLGRUPPE

EM
PA

TI
KO

RT
LÆ

GN
ING

 AF
 EM

PA
TI



132

Empatikortlægning bruges som en markedsføringsstrategi til
at omdanne folk til kunder, der køber produkter eller tjenester
fra et bestemt brand.  

Derfor har empatikortlægning til formål at forstå og
identificere et mærkes potentielle kunder og forstå både
deres eksplicitte og implicitte behov. Vi vil overføre
empatikortet til arbejdsmiljøet. Empatikortet eller hvad der er
det samme: vide at sælge mere, vide at forstå dine
medarbejdere mere og bedre. Både inden for markedsføring
og i erhvervslivet skal forholdet til mennesker være baseret på
princippet om tillid. For at opnå dette tillidsforhold er empati
afgørende for at etablere relationer, der kan holde over tid.    

Empatikortet har til formål at fastlægge de specifikke behov
hos hver enkelt medarbejder for at kunne tilbyde den største
opmærksomhed og nå frem til en bedre forståelse af
personen. Empatikortet er et værktøj, der er skabt af
konsulentfirmaet XPLANE, og som har til formål at opnå en
større grad af viden om personen ved at dykke dybere ned i,
hvad der omgiver ham/hende, hvad der bekymrer ham/hende,
hvad han/hun længes efter, og hvad han/hun ønsker. Konkret
er det Alex Osterwalter, der foreslår oprettelsen af
empatikortet for bedre at forstå mennesker og dermed kunne
bruge disse oplysninger til at imødekomme deres behov og
hjælpe dem på baggrund af de oplysninger, de har fået fra
dem. 
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Dette værktøj bruges til at sætte sig i kundens sted og forstå
"indefra", hvad deres behov og ønsker er, hvad deres forhåbninger
og forventninger er, og hvad der motiverer deres handlinger, men
dette er en tilpasning til at anvende på medarbejdermiljøet som et
værktøj for arbejdsgiveren til at lære deres medarbejdere bedre at
kende. Det er en metode, der bygger på observation og interviews
for at eliminere så mange antagelser som muligt. Ideen er at kunne
opnå mere pålidelige og præcise data ved at se verden gennem en
andens øjne. Dette giver også en mere menneskelig tilgang til
projektet, da det hjælper til at forstå den reelle kontekst, som
arbejdstageren befinder sig i. 

Før du udfylder empatikortet, skal du have gennemført
interviewene og analysen af interviewene. kan gøres i en online-
version som vist på billedet. 

OM VÆRKTØJET

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER

 
FASER AF
IMPLEMENTATION

Gennemgå følgende trin for at skabe et gyldigt og nyttigt
empatikort: 

1. Definer omfang og mål 
a. Hvilken bruger vil du kortlægge? Vil du kortlægge en individuel
bruger? Start altid med en 1:1-kortlægning (1 bruger/ pr.
empatikortlægning). Det betyder, at hvis du har flere, skal der være
et empatikort for hver enkelt. Vælg den eller de medarbejdere, som
du ønsker at lave et empatikort med. 

2. Indsaml materialerne 
Dit formål bør diktere, hvilket medie du vil bruge til at skabe et
empatikort. Hvis du vil arbejde med et helt team, skal du have et
stort whiteboard, klistermærker og markører til rådighed. 

(Resultatet vil mere eller mindre ligne
illustrationen til venstre.) Hvis det er et
solo empatikort, kan du bruge skabelonen
individuelt. 

3. Indsaml forskning 
Det tredje trin er at indsamle de
oplysninger, der vil hjælpe dig med at
besvare spørgsmålene på empatikortet.
Indsaml den forskning, som du vil bruge
til at give næring til dit empatikort.
Empatikortlægning er en kvalitativ
metode, så du har brug for kvalitative
input: brugerinterviews, feltundersøgelser,
dagbogsundersøgelser, lyttemøder eller
kvalitative undersøgelser. 
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4. Generer individuelle klistermærker for hver kvadrant 
Du kan bruge skabelonen til empatikortet og besvare de
vejledende spørgsmål, der er stillet der, i overensstemmelse
med de oplysninger, der er indsamlet i det foregående trin.
Når I har undersøgt input, kan I fortsætte med at kortlægge
som et team. I begyndelsen bør alle læse undersøgelsen
igennem individuelt. Efterhånden som hvert teammedlem
fordøjer dataene, kan de udfylde klistermærker, der passer til
de fire kvadranter. Derefter kan teammedlemmerne tilføje
deres noter til kortet på whiteboardet. 

5. Konvergere for at klynge og syntetisere 
I dette trin går teamet i fællesskab igennem klistermærkerne
på tavlen og klynger lignende noter, der hører til den samme
kvadrant. Navngiv jeres klynger med temaer, der
repræsenterer hver gruppe. Aktiviteten med at klynge
fremmer diskussion og afstemning - målet er at nå frem til en
fælles forståelse. Når jeres empatikort er grupperet, kan I
begynde at udtrykke og afstemme jeres resultater som et
team. Hvilke temaer gentog sig i alle kvadranterne? Hvilke
temaer findes kun i én kvadrant? 
 
6. Polér og planlæg 
Hvis I føler, at I har brug for flere detaljer eller har unikke
behov, kan I tilpasse kortet ved at inkludere yderligere
kvadranter (som Mål i eksemplet nedenfor) eller ved at øge
specificiteten i eksisterende kvadranter. Afhængigt af
formålet med dit empatikort skal du finpudse og digitalisere
resultatet i overensstemmelse hermed. 
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De grundlæggende elementer i empatikortet indebærer, at du
skal stille de bedste spørgsmål for at lære dine medarbejdere
bedre at kende. Overvej følgende: 

1. Hvad tænker og føler medarbejderen? Det er nødvendigt at
være optaget af, hvad den enkelte medarbejder tænker og
føler. For at gøre dette er det vigtigt at tage følgende aspekter
i betragtning: 
At vide, hvad der bevæger arbejdstageren. 
At vide, hvad deres reelle bekymringer er. 
Finde ud af, hvad der virkelig betyder noget for dem, og hvad
de ikke er i stand til at verbalisere. 
Spørg dem, hvad deres interesser, bekymringer og ønsker er.
 
2. Hvad siger og gør arbejdstageren? Det er grundlæggende
for et godt kendskab til enhver arbejdstager at vide både,
hvad han/hun siger, og hvad han/hun gør. For at gøre dette
kan vi tage udgangspunkt i følgende forudsætninger: 
Observere deres adfærd på arbejdspladsen. 
Værdsæt deres tilstedeværelse, deres måde at opføre sig på. 
Tag hensyn til de mennesker, som han taler med og etablerer
relationer med. 
Værdsæt det, der virkelig er vigtigt for arbejdstageren, fordi
han/hun er i stand til at udtrykke det verbalt. 
Lær at skelne mellem det, han/hun siger og gør, og det,
han/hun virkelig tænker. 

3. Hvad ser arbejdstageren? Dette tredje spørgsmål er baseret
på alt det, der omgiver en arbejdstager. I den forstand er det
vigtigt at insistere på: 
Find ud af, hvad det er for et miljø, som arbejdstageren
bevæger sig i. 
At lære de mennesker at kende, som er en væsentlig del af
dette miljø. 
At opdage de problemer, som dette miljø kan medføre for
arbejdstageren. 

4. Hvad lytter arbejdstageren til? En arbejdstager er, som han
eller hun i mange tilfælde er, ikke kun på grund af miljøet, men
også på grund af det, han eller hun hører i dette miljø. Det er
derfor et spørgsmål om: 
at finde ud af, hvad arbejdstageren hører i sit miljø. 
At finde ud af, hvilke kolleger der har størst indflydelse på
arbejdstageren. 

5. Hvad frustrerer arbejdstageren? Vejen til modenhed er ikke
uden frustrationer. Som arbejdsgiver skal du holde dette 
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At vide, hvad medarbejderens største frustrationer er. 
Finde ud af, hvad de er bange for, og hvordan de kan
verbalisere det. 
At vide, hvilke elementer eller hindringer der skaber frygt
og frustrationer på arbejdspladsen. 

Det er derfor så vigtigt at vide, hvilke mål, behov og ønsker
arbejdstageren har. 
At finde ud af, hvordan arbejdstageren vil nå disse mål. 
At kende de midler, som arbejdstageren vil bruge for at nå
de mål, han/hun har sat sig selv. 

 i tankerne, når du lærer en medarbejder at kende. Det er
derfor, det er et spørgsmål om: 

6. Hvad motiverer arbejdstageren? Motivation er den motor,
hvorfra en arbejdstagers indre styrke opstår. Derfor er den så
vigtig: 
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FASER AF
IMPLEMENTATION
FORTSAT

FORBINDELSEN
TIL EMPATI

Som du kan se, har empatikortet til formål at personliggøre
personalet og lære mere om, hvad der får dem til at fungere.
Empati er kun nyttig, så længe du har de væsentlige
oplysninger om den medarbejder, som du ønsker at hjælpe og
lære bedre at kende. Ved hjælp af empatikortet omdannes
segmentering, dvs. kategorisering og mærkning, til
personalisering, dybdegående viden, som med tiden vil
udmønte sig i affektiv og effektiv hjælp. Denne aktivitet er
knyttet til færdigheden, da den er et redskab til at lære
arbejdstageren at kende og forstå ham/hende, hvilke
problemer han/hun har, og hvordan han/hun oplever dem. 
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FLEKSIBILITET OG KREATIVITET
Fleksibilitet er evnen til hurtigt og
roligt at tilpasse sig kortvarige
ændringer, så en person kan
håndtere uventede problemer eller
opgaver effektivt, og hvis
vedkommende støder på et
problem, kan han/hun finde
løsninger, der kan løse det.
Fleksibilitet indebærer en åben,
teamorienteret holdning og
bevarelse af en stærk følelse af
identitet og formål. 

Ud fra et fysisk synspunkt er
fleksibilitet et led eller en række led i
stand til at bevæge sig i et
ubegrænset, smertefrit
bevægelsesområde, som kan
påvirkes af, hvor mobile de bløde
væv omkring leddene er. Når vi siger
blødt væv, taler vi om ledbånd,
muskler, ledkapsler, hud og sener.
Fleksibilitet er afgørende for både
krop og sind. 

SMV'er er meget ofte i stand til at
stå over for nye udfordringer. Derfor
er fleksibilitet en vigtig færdighed
for alle SMV-ansatte at have, da de
skal kunne reagere effektivt på
disse udfordringer. Ved at behandle
en SMV som en levende organisme
og kombinere fysisk og mental
fleksibilitet kan arbejdstagerne
forebygge komplekse "skader":
både for dem selv og for deres
virksomhed.   

Kreativitet er brugen af fantasi eller
originale ideer til at skabe noget
alternativt og nyt og til at se tingene
fra et andet perspektiv eller til at
tænke ud af boksen. At være kreativ
på arbejdspladsen betyder generelt
at tage risici. Der er to begreber i
forbindelse med kreativitet, der er
værd at nævne: kreativ tænkning og
kreativ problemløsning. En kreativ
tænker kommer med idéer, der er
helt unikke. 
 
Kreativ problemløsning henviser til
at komme med nye idéer til, hvordan
man kan løse et problem, som ikke
nødvendigvis er de typiske idéer.
Mens mange problemer på
arbejdspladsen har en eller to
bestemte løsninger, er kreative
mennesker i stand til at finde
forfriskende og interessante
løsninger på problemerne ved at
undersøge dem på originale måder.
Kreativ problemløsning vil derfor
resultere i løsninger, der kan være
helt nye og interessante.  
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DEFINITION

MÅL OG
RESULTATER

At definere, hvad fysisk og
mental fleksibilitet er 
At beskrive behovene for
fleksibilitet og kreativitet i
SMV'er 
At identificere, hvordan man kan
støtte fleksibilitet og kreativitet  

MÅLSÆTNINGER: 



FLEKSIBILITET OG KREATIVITET
At forbedre arbejdsmiljøet i
SMV'er ved at skabe en fleksibel
arbejdsplads 
at støtte fleksibilitet og
kreativitet på arbejdspladsen 

Mere fleksible, kreative, sunde
og glade medarbejdere i SMV'er 
Beredskab til uventede
situationer, ændringer og nye
omstændigheder 
Ny fleksibel arbejdsplads og
brugervenlige ordninger for
SMV'ernes personale  
Kreativ tilgang til arbejdet  
Bedre problemløsnings- og
teamworkfærdigheder 

RESULTATER: 

Fleksibilitet på arbejdspladsen er
vigtig for SMV'er, især i en
pandemisk situation.
Virksomhederne er nødt til at
tilpasse sig ændringer og nye
omstændigheder med hensyn til,
hvordan og hvornår arbejdet
udføres, og give medarbejderne
mulighed for at arbejde på afstand
eller træffe andre foranstaltninger
vedrørende arbejdsvilkårene og
gøre dem mere brugervenlige. Der
er en stigende efterspørgsel især
blandt yngre arbejdstagere efter en
mindre rigid arbejdstid. 

Et fleksibelt kontorlokale er et af
svarene på de nye udfordringer. Det
er en type arbejdsplads, der er
designet til at give medarbejderne
en række forskellige steder og
måder at arbejde på. Når der er tale
om fleksible kontorlokaler,
bestemmer medarbejderne selv,
hvilket sted der passer bedst til den
opgave, de skal udføre, hvilket ikke
er muligt, hvis de sidder ved ét
skrivebord på et ufleksibelt kontor. 

Et andet svar på nye udfordringer er
at have en fleksibel arbejdsordning.
Det giver SMV'ernes ansatte frihed
til at arbejde, hvor, hvornår og
hvordan de vil, hvilket har en
indvirkning på arbejdsglæden og
produktiviteten. At være i stand til at
forme sin arbejdsdag efter 
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FLEKSIBILITET OG
KREATIVITET I EN
SMV-SAMMENHÆNG
Fleksibilitet i erhvervslivet er et aktiv
for de fleste arbejdsgivere, og
arbejdstagere, der let kan vise deres
evne til at reagere intelligent på et
miljø i forandring, er meget værdsat
i SMV'er. En fleksibel medarbejder
kan ændre planer eller overvinde
uforudsete forhindringer. En
arbejdsgiver kan fremme denne
tankegang ved at lade
medarbejderne selv bestemme
visse aspekter af deres arbejde,
f.eks. deres hvornår de arbejder og
arbejdssted, med karakteristika for
fleksible kontorer.   



personlige forpligtelser, f.eks. at
aflevere børnene i skole eller vente
på en vigtig levering, giver dig
mulighed for at skabe en bedre
balance mellem arbejde og privatliv
og for at rette din energi mod de
områder, hvor der er mest brug for
den. 

Fleksibilitet i SMV'er er især vigtig i
hurtigt skiftende og dynamiske
brancher, hvor evnen til at reagere
på uforudsigelige begivenheder og
skiftende forventninger er et
værdifuldt aktiv for både
arbejdsgivere og arbejdstagere. At
fremme evnen til at håndtere
uventede situationer har fordele i
alle facetter af SMV-
medarbejdernes liv - både på det
professionelle og personlige plan.
Med andre ord fører et mere
fleksibelt kontor til en mere fleksibel
virksomhed, som fremmer
samarbejde og kreativitet og er
bedre i stand til at navigere i
uventede situationer. 

Kreativitet på den fleksible
arbejdsplads omfatter effektivitet
og produktivitet. Kreativitet skaber
et bedre teamwork, forbedrer evnen
til at tiltrække og fastholde
medarbejdere og øger succesen
med problemløsning. Medarbejdere
og ledere drager fordel af kreativitet,
fordi den kan føre dem og nogle
gange også virksomheden i en helt
ny retning. 

Er intellektuelt udfordrende 
Tilbyder tilstrækkelige
ressourcer 
Har større frihedsgrader 
Tilskynder til innovativ tænkning 
Er modtagelige over for nye
idéer 
Giver støtte 
Har tillid til deres medarbejdere 

Et kreativitetsfremmende
arbejdsmiljø er et arbejdsmiljø, der: 

SMV-ledere kan fremme kreativitet
og fleksibilitet ved at skabe et
støttende miljø, hvor medarbejderne
ikke er bange for at dele nye idéer.
SMV'er, der fremmer kreativitet og
fleksibilitet, er bedre rustet til at
navigere i komplicerede problemer,
når de opstår. 
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Der er mange fordele ved at være
kreativ og fleksibel på arbejdet.
SMV-ledere har brug for disse
færdigheder for at tilrettelægge det
daglige arbejde på den mest
effektive måde, motivere
medarbejderne til at arbejde for at
opnå de bedste resultater, være
innovative, følge moderne
tendenser og gennemføre bedste
praksis. Det er vigtigt, at SMV-ledere
tager hensyn til de enkelte
medarbejderes specifikke
kompetencer og behov for at finde
og foreslå den bedste måde og stil
at arbejde på. 
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Arbejdet i SMV'er er lettere at håndtere,
når man arbejder med kreative og
fleksible teammedlemmer, der kan
tilpasse sig pludselige ændringer. Hvis
SMV'ernes medlemmer har fleksible
roller i deres team, vil de kunne reagere
hurtigere og med mindre stress på
ændringer. Hvert enkelt medlem kan
lettere opfylde målene, hvilket betyder,
at hele virksomheden kan udvikle sig og
vokse ved at udvikle nye færdigheder ud
over dem, der er beskrevet i deres
jobbeskrivelser.  

Kreativitet og fleksibilitet er også vigtige
redskaber i forbindelse med
beslutningstagning og problemløsning.
SMV-ledere kan finde alternative og nye
måder at arbejde på, hvis de tænker ud
af boksen. At være kreativ og fleksibel
på arbejdspladsen kan også føre til
større lykke i privatlivet. Når folk er
mindre bekymrede på deres
arbejdsplads, er der større
sandsynlighed for, at de opnår en sund
balance mellem arbejdsliv og privatliv.
At være åben over for udfordringer og
forandringer på arbejdspladsen
forbereder også folk til at være åbne
over for nye oplevelser og udfordringer
uden for jobbet. Undersøgelser om
emnet viser, at en fleksibel tidsplan
øger produktiviteten og
medarbejdertilfredsheden, og at
muligheden for at arbejde på afstand
reducerer antallet af sygedage. Nogle
ledere har

Giver virksomhederne mulighed for
at tilpasse sig til uventede
omstændigheder. 
Er til gavn for både arbejdsgiveren
og medarbejderne. 
giver mulighed for et mere
afbalanceret liv, hvor
medarbejderne er mere tilfredse
med deres arbejde. 

Opbygger bedre teamwork 
Reducerer stress på arbejdspladsen 
Giver mulighed for bedre
problemløsning 
Gør medarbejderne mere
motiverede og mere tilbøjelige til at
blive tiltrukket og fastholdt i
virksomheden

frygtede, at en afskaffelse af den
sædvanlige 9 til 5 arbejdstid ville skade
virksomhederne. Men da virksomheden
gik over til en strategi for agilt arbejde,
oplevede den en stigning i
produktiviteten og medarbejdernes
engagement.  
Indførelse af en politik for fleksibelt
arbejde kan også hjælpe med at
minimere omkostningerne. Med færre
medarbejdere, der skal være på
kontoret på et givet tidspunkt, kan
SMV'er spare på kontorpladsen.
Sammenfattende kan man sige, at en
fleksibel arbejdsplads: 

Kreativitet behøver ikke kun at handle
om kunstnerisk udfoldelse. Udvikling af
nye metoder, effektivisering af
arbejdsgange eller en bedre måde at
gøre tingene på er alle eksempler på
kreativ tænkning. Og når det drejer sig
om kreativitet på arbejdspladsen, kan
det være de positive resultater: 
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Når vi taler om fleksibilitet, bør vi
helt klart tage hensyn til, at en
fleksibel arbejdsplads kræver tillid
mellem arbejdsgivere og
arbejdstagere og autonomi til at
vælge, hvor og hvornår vi udfører
vores bedste arbejde. Lederne må
dog ikke tillade, at en forpligtelse til
at arbejde fleksibelt bliver en
mulighed for andre til at udnytte
dem. Det er vigtigt at opstille klare
grænser og fastlægge rettigheder
og ansvar. 

På den ene side skal lederne af
SMV'er være sikre på, at alle
opgaver bliver udført til tiden, og at
kvaliteten af resultaterne er høj. Kun
ansvarlige medarbejdere kan få
dette til at ske, og det er en risiko at
have kun kreative, men ikke
ansvarlige medarbejdere i et team.
Men på den anden side må SMV-
ledere forstå, at medarbejdere, der
både er kreative og fleksible, har
mere at byde på end medarbejdere,
der kun kan udføre en eller to
opgaver under en leders tilsyn.
Medarbejdere, der er kreative og
fleksible og villige til at gå ud over
deres jobbeskrivelse, betyder, at
unødvendigt ekstraarbejde bliver
mindre. 

En følelse af tilhørsforhold er
afgørende, når 

 man forsøger at forbedre
fleksibiliteten og kreativiteten på
arbejdspladsen. Hvis alle
medlemmer af SMV'er føler sig som
en del af virksomheden, og alle
arbejder for de fælles bedste
resultater, kan risikoen for mindre
fleksible og mindre kreative
arbejdstagere mindskes. 

Specifik uddannelse og gensidig
forståelse og tillid kan hjælpe
SMV'er med at identificere, hvor og
hvornår ledere og medarbejdere har
brug for at bistå og hjælpe
hinanden. Denne loyalitet og dette
engagement bør komme fra begge
sider - arbejdstager og arbejdsgiver
- og kun på denne måde vil
fleksibilitet og kreativitet kunne
bidrage til at løse opgaverne på den
bedste måde.  
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RISICI

FLEKSIBILITET OG
KREATIVITET I
ANSÆTTELSES-
PROCESSEN
Kreative og fleksible mennesker er
meget efterspurgt af ledere og
virksomheder. De er med til at
stabilisere situationer, når en krise
opstår. De sørger for, at målene kan
nås, og de støtter kolleger, der har
brug for råd eller hjælp.  

Kreativitet og fleksibilitet er
færdigheder 



der kan læres. Ledere kan træne og
øve sig i de færdigheder, der er
nødvendige for at hjælpe andre
mennesker med at blive mere
fleksible og kreative på
arbejdspladsen, så de har
redskaberne til at håndtere en
forhindring på arbejdspladsen på en
rolig og effektiv måde, når de støder
på en forhindring.  

Arbejdsgiverne ansætter
mennesker, ikke robotter. Det
betyder, at medarbejderengagement
bør være en topprioritet, når en leder
rekrutterer kandidater og vurderer
de nuværende medarbejderes
generelle trivsel. Virksomheder, der
ikke er fleksible, går måske glip af
muligheden for at tiltrække flere
kandidater. 

Når det handler om at tiltrække
toptalenter, vender mange
arbejdsgivere blikket mod kreativitet
og fleksibilitet på arbejdspladsen.
Som vi har set før, kan det at give
medarbejderne mulighed for at
arbejde eksternt øge
medarbejdernes moral og reducere
stressniveauet. Desuden skaber en
god balance mellem arbejdsliv og
privatliv tillid og engagement på
arbejdspladsen, hvilket faktisk kan
øge produktiviteten.

Analyse af den enkeltes stil og
præferencer.  
At rose en produktiv
medarbejders arbejde
hyppigere, fordi de har brug for
feedback.  
At give fritid til SMV'ernes
medarbejdere, der er forældre,
for at deltage i
skolearrangementer. 
Belønning af medarbejdere, der
kommer med forslag, der har
stor betydning. 

Disse ledere vurderer
medarbejdernes behov og giver
feedback, vejledning og
anerkendelse individuelt for at
optimere deres præstationer og
resultater.   

En kreativ og fleksibel ledelse
behandler medarbejderne som
individer og gør en indsats for at
imødekomme personlige stilarter og
behov. En medarbejder har måske
brug for mere struktur i sine
arbejdsopgaver, mens en anden
måske fungerer bedre ved at
arbejde selvstændigt. Lederne vil
ofte være nødt til at justere
tidsplaner og fokusere på at nå
virksomhedens prioriteter. 
Kreative og fleksible
ledelsesfærdigheder omfatter: 

Kreativ og fleksibel ledelse tilbyder
fleksible arbejdsordninger, som
typisk omfatter fleksible
arbejdstider. Arbejdsgivere med en
flextidspolitik giver deres ansatte
mulighed for 
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En kreativ og fleksibel SMV-ledelse
giver arbejdstagerne større
spillerum med hensyn til den måde,
hvorpå de opfylder målene.



at påbegynde og afslutte arbejdet
efter behov.

Det er vigtigt, at medarbejderne er
en del af et team, som er villige til at
hjælpe hinanden i en presset
situation. Lederne kan bede en
kandidat i løbet af de første dage i
virksomheden om at demonstrere
kreativitet og fleksibilitet ved at give
nogle opgaver, hvor de kan tilbyde
hjælp til SMV-kolleger. Det kan
f.eks. ske ved at overtage nogle af
deres opgaver, dække en vagt eller
oplære dem i noget, de ikke er
fortrolige med. Dette fremmer en
følelse af sammenhold og gensidig
støtte i teamet, hvilket igen vil
tilskynde kollegerne til at hjælpe den
nyankomne, når der opstår et
uventet problem. 
 
Kreative og fleksible medarbejdere
demonstrerer løsninger frem for
klager på møderne og i e-mails. De
reagerer ikke følelsesmæssigt, når
omstændighederne pludselig
ændrer sig til det værre, men tager
et øjeblik til at samle deres tanker
og fremlægger derefter i stedet et
par forskellige idéer til at overvinde
forhindringen. 
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Fleksible ankomst- og
afgangstidspunkter 
Fuldtidsarbejde hjemmefra eller
uafhængighed af sted 
Valg og kontrol med hensyn til
arbejdsskift 
Deltidsarbejde hjemmefra 
Komprimerede skift eller
arbejdsuge 
Mulighed for karrierepauser  
Ubegrænset betalt fritid 
Orlov til plejepersonale 

Kreative og fleksible medarbejdere
arbejder med ideen om at nå
målene ved at tilpasse indsatsen til
opgaven. De demonstrerer
kreativitet og fleksibilitet ved at lære
ny software, som vil øge
produktiviteten, tilbyde at dække for
kolleger, når de ikke kan tage på
arbejde, eller blive ekstra timer for
at hjælpe dem med en opgave, eller
ved at være ekstra opmærksomme
på den feedback, de får for at
forbedre deres arbejdspræstationer.

Fleksibilitet omfatter et bredt
spektrum af arbejdsordninger,
herunder følgende: 

HVORDAN MAN OPDAGER
KREATIVITET OG
FLEKSIBILITET HOS
MEDARBEJDERNE



Fokuser på dine kerneværdier 
Vær åben i dit sind 
Udvikle nye færdigheder 
Vær optimistisk 
Forblive rolig 
Planlæg fremadrettet 
Have et stærkt støttenetværk 

For at blive mere kreativ og fleksibel
kan en person følge disse syv trin: 
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 
De færdigheder, der kræves for at
opnå kreativitet og fleksibilitet,
varierer alt efter arbejdets art, men
der er nogle generelle råd, som du
bør huske på. 

Det er vigtigt at have tid til at holde
sig ajour med de nyeste tendenser i
branchen. Det er let at falde ind i en
rutine og være lukket for nye idéer,
især når man er en veteran på
området. Det er vigtigt at være
opmærksom på tendenser og følge
arbejdet hos dem, der lige er på vej
ind i branchen. SMV'ernes
medlemmer skal forblive nysgerrige
på ny forskning og nye
arbejdsmetoder, især hvis disse
idéer står i kontrast til den måde, de
gør tingene på i øjeblikket. 

Det er vigtigt at udvise optimisme

når de står overfor et problem. Det
er naturligt for folk at fokusere på
modgangen frem for løsningen. I
stedet er det vigtigt at se de
potentielle fordele for SMV'erne ved
at ændre planer og forsøge at
reagere positivt. Dybest set at
anerkende den indvirkning, som en
uventet begivenhed kan have på en
opgave, men at prioritere søgningen
efter et svar på problemet. Det er
vigtigt at overveje dette for at
bevare det gode humør i teamet. 
 
Hvis der sker uforudsigelige ting,
kan kreative og fleksible mennesker
finde i den rette tankegang til at
reagere på dem. En pludselig
ændring kan være stressende, men
denne stress forværres af følelsen
af, at folk har mistet kontrollen. Ved
at forberede sig på uventede
resultater kan folk bedre bevare
kontrollen over situationen og bedre
håndtere konsekvenserne. 
 
At være fleksibel handler om fysisk
og mental forberedelse og om at
acceptere, at tingene vil ændre sig.
Selv om det er umuligt at forvente
det uventede, kan folk stadig
forudse nye udviklinger, før de sker,
og have en handlingsplan klar til at
imødegå situationen. Nogle
personlige udviklinger kan f.eks. ses
i horisonten, f.eks. en ny baby eller
en flytning til et nyt
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hus. Virkningerne af disse
hændelser kan tænkes længe før de
sker. 
 
Det er også vigtigt at kommunikere
og dele forventninger. Hvis den
daglige pendling giver anledning til
angst, eller hvis folk måske har
svært ved at håndtere
distraktionerne ved at arbejde
hjemmefra, er det vigtigt at
kommunikere og dele behovet for
en bedre løsning. F.eks. at ændre
arbejdspladsen eller tidsplanen. 
 
Når folk får frihed til at være
fleksible og kreative, vil de
sandsynligvis have lettere ved at
tilpasse sig nye arbejdsmetoder,
finde løsninger på problemer og
træffe bedre beslutninger, når
uventede problemer dukker op.

i forhold til deres bundlinje. Lederne
bliver gladere, mere engagerede og
får større arbejdsglæde. På samme
måde er medarbejderne bedre i
stand til at udføre deres arbejde,
udtrykke sig selv og opdage
yderligere lag af passion i deres
arbejde. 
 
Kreativitet og fleksibilitet i SMV'er er
vigtige i hurtigt skiftende og
dynamiske brancher, hvor
virksomhederne skal kunne reagere
på uforudsigelige situationer.
Samtidig fører øget kreativitet på
arbejdspladsen til positive
resultater. Det omfatter øget
arbejdsglæde og mindre
sygefravær. I konkurrenceprægede
brancher er det kreativitet, der
holder virksomhederne i gang. Ved
at anvende kreativ tænkning kan
SMV'er gøre jobbet mere
meningsfuldt. Kreative mennesker
vender fejltagelser til
læringsmuligheder. 

Fleksibilitet og kreativitet kan
forbedre produktiviteten og
effektiviteten ved at løse aktuelle
problemer eller forretningsmæssige
hindringer. De giver mulighed for
større interpersonelle forbindelser
og fører til højere loyalitet,
produktivitet og innovation. SMV'er
søger fleksibilitet og kreativitet hos
deres nuværende personale eller
kan endda ansætte nye, mere
kreative og fleksible medarbejdere
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KONKLUSIONER
Det er vigtigt for SMV'ernes ledere
at forstå fordelene ved kreativitet og
fleksibilitet for virksomhederne og
arbejdsmiljøet. En fleksibel
arbejdsplads er en garanti for bedre
resultater i virksomheden og
gladere og sundere medarbejdere.
At fremme og dyrke fleksibilitet og
kreativitet på arbejdspladsen er en
win-win-situation. Det er noget, der
hjælper alle. Virksomhederne drager
fordel af innovation 
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Du skal lære om en aktivitet med titlen "Torrance-testen
for kreativ tænkning". Aktiviteten" vil hjælpe dig: 
Søge efter alternative løsninger
Udvikle kreative løsninger på enkle problemer
Generere alternative og ikke-standardiserede strategier 

OVERSIGT

HVAD SKAL
JEG LÆRE?

At vurdere graden af kreativitet
At vurdere komponenterne originalitet, flydende
sprogbrug, fleksibilitet og uddybning.
At udvikle alternative strategier
At maksimere ressourcerne
At øve sig i lateral tænkning og evnen til at udtænke
strategier ud over det sædvanlige.

MÅL

Blyant
Nogle stykker papir

MATERIALER

30-40 minutter. Dette er et nedadgående tidsskøn. Det er klart,
at hvert trin kan føre til diskussion og refleksion, så der kan
tilføjes mere tid.

TIDSFORBRUG

Potentielle medarbejdereMÅLGRUPPE



147

Flydende. Evnen til at producere flere og forskelligartede
idéer. Det samlede antal fortolkelige, meningsfulde og
relevante idéer, der genereres som reaktion på stimulus,
vurderes.
Fleksibilitet. Evnen til at se og gribe lignende situationer
an på forskellige måder. Antallet af forskellige kategorier
af relevante svar vurderes.
Originalitet. Evnen til at producere usædvanlige svar.
Svarenes statistiske sjældenhed vurderes.
Udarbejdelse. Evnen til at producere supplerende detaljer
til hovedidéen. Mængden af detaljer i svarene vurderes.

Torrance Test of Creative Thinking er baseret på J.P.
Guilfords arbejde (Alternative Uses Test) og skabt af Ellis Paul
Torrance og er en test af kreativitet, der oprindeligt bestod af
enkle test af divergerende tænkning og andre
problemløsningsfærdigheder, som blev scoret på fire skalaer:

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Facilitatorerne bør gennemføre mindst to grafiske og to
mundtlige opgaver. Idéen er, at hver enkelt person skal løse
opgaverne på en måde, der falder ham ind, og som synes
forskellig fra, hvordan andre ville gøre det.

Tidsgrænsen bør være omkring fem minutter pr. øvelse. På
denne måde værdsættes kreativiteten, for selv om det ikke er
ubegrænset tid, er der tid til at tænke på alternative strategier.
I andre øvelser eller dynamikker, hvor der er fastsat en meget
kort tidsgrænse, testes kreativiteten ikke rigtig, da tidspres er
en klar fjende af kreativ tænkning, men derimod produktivitet.
At være produktiv er ikke det samme som at være kreativ.

Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Denne øvelse tjener kun
til at måle den enkeltes mindre eller større kreativitet.

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
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1. Udfyld tegningerne ud fra disse figurer.

OM VÆRKTØJET

FASER AF
IMPLEMENTATION

2. Beskriv en ny sport, som endnu ikke findes. Beskriv den,
herunder hvordan den ville se ud, hvorfor folk ville kunne lide
den, hvilke regler den ville have osv.
3. Følg instruktionerne og udvikl nye designs ud fra
startfigurerne.
4. Lav en liste over alle de alternative anvendelsesmuligheder
for en 500 cl plastflaske. Jo flere, jo bedre.
5. Tegn et billede med hver cirkel.
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6. Fortæl, hvordan din dag ville se ud i dag, hvis du var født i
en landsby i Afrika. Jo flere detaljer, jo bedre.
7. Evaluering
Hver prøve vil blive bedømt på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er
maksimum.
Disse prøver er ikke individuelle. For at kunne vurdere dem er
det tilrådeligt at sammenligne dem med dem fra den gruppe,
de tilhører (især for at vurdere originaliteten).
Det er tilrådeligt, at bedømmelsen foretages af mindst tre
forskellige personer ("dommere") for at sætte en enkelt
persons subjektivitet i modsætning til en enkelt persons
subjektivitet. 
Med andre ord vurderer hver "dommer" hver enkelt prøve fra 1
til 10 i henhold til de fire grundlæggende kriterier (styrke,
fleksibilitet, originalitet og udførelse). Den resulterende score
er gennemsnittet af de enkelte dommeres vurderinger.

OM VÆRKTØJET

FASER AF
IMPLEMENTATION
FORTSAT

Per evaluator

Total
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Når vi taler om kreativitet, taler vi også om fleksibilitet i både
form og indhold. Det er det, man kalder kognitiv og/eller
adfærdsmæssig fleksibilitet, og i de senere år er det blevet en
af de mest efterspurgte færdigheder på arbejdspladsen, og
derfor er der en forbindelse mellem dette værktøj og emnet.

De seneste rapporter fra World Economic Forum om de
færdigheder, der efterspørges på markedet, peger i denne
retning, hvilket vi ønskede at understrege med anvendelsen af
et værktøj, der specifikt er designet til at udvikle kognitiv
fleksibilitet.
Kreativitet er vigtig i organisationer, men den er også vigtig i
folks dagligdag. Dens fordele er mangfoldige og ikke kun ud
fra et produktivitets- eller rentabilitetssynspunkt.

I den seneste tid har kreativitet været fokuseret på
mulighederne for at sælge mere og bedre. Men dens
nytteværdi går langt ud over forbrugerisme. Det er klart, at en
virksomhed skal fokusere på at sælge sine produkter og
tjenesteydelser som svar på forbrugernes eller kundernes
skiftende behov. Men kreativitet er også kritik af en etableret
model, det er at lede efter en bedre måde at gøre tingene på,
det er at tænke på at forbedre andres liv såvel som ens eget
liv.

Set ud fra et rentabilitetssynspunkt er kreativitet et redskab til
at generere nye idéer; en stigende værdi i organisationer. I et
stadig mere konkurrencepræget og innovativt miljø er
kreativitet hos enkeltpersoner og teams afgørende for, at
virksomhederne kan forblive konkurrencedygtige, og det
gælder i endnu højere grad i visse sektorer. Ved at fremme
kreativitet i SMV'er kan man opnå nye højder af succes, men
det kan også forbedre arbejdsmiljøet eller bidrage til at
overvinde begrænsninger.

Den vigtigste fordel ved en SMV, der er i stand til at fremme
medarbejdernes kreativitet, er en forbedring af
konkurrenceevnen og projektets bæredygtighed på lang sigt.
Det gør det også lettere at skabe innovation, som er
gennemførelsen af denne kreativitet på markedet og dermed
imødekommer markedets behov.
Men det har også en positiv indvirkning på medarbejdernes
motivation. Deltagelse får medarbejderne til at vokse
personligt og professionelt, øger deres loyalitet over for
virksomheden, forbedrer forholdet mellem kolleger osv. Det
kan endda være en måde at gøre arbejdsdagen sjovere og
mindre stressende på.

OM VÆRKTØJET

FORBINDELSEN
TIL
FLEKSIBILITET
OG
KREATIVITET
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hvordan man stimulerer kreativitet 
vigtigheden af at udøve kreativitet for at udvide og
forbedre nye idéer 

Du vil lære om en aktivitet kaldet S.K.A.M.P.E.R., som lære
dig:  

OVERSIGT

HVAD SKAL
JEG LÆRE?

Stimulere kreativitet  
Forbedre og udvide idéer 

MÅL

et rum
en tavle
en blyant/kuglepen  

MATERIALER

90 minutterTIDSFORBRUG

Potentialle medarbejdereMÅLGRUPPE
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SUBSTITUERE: at finde alternative ideer/objekter i stedet
for den eksisterende ide/det eksisterende objekt  

KOMBINERE: at danne innovative idéer ved at kombinere
flere og sammenhængende og adskilte idéer.  

ADAPTERE: at bruge/ændre tidligere idéer til at skabe nye.  

MODIFICERE: at foretage ændringer i det aktuelle objekt
ved at forstørre, formindske eller ændre det.  

"PUT TO OTHER USES": at bruge et objekt i et andet og
helst uventet koncept/situation/lokalitet.  

ELIMINERE: at fjerne en del af det eksisterende objekt for
at skabe en bedre version af det eller for at finde ud af
konsekvenserne af elimineringen. 

REARRANGERE: at rearrangere eller omvende
status/situationer/ordner/standarder for at overveje
alternative mål, praksisser, idéer.  

S.K.A.M.P.E.R.1 er et værktøj til at støtte produktionen af nye
idéer. Denne øvelse til stimulering af kreativitet er et godt
redskab til at forbedre og udvide idéer. Den hjælper med at
visualisere forskellige vinkler på et oprindeligt tema for at
forstå det på en helt anden og innovativ måde. 
 
Hvert bogstav i akronymet henviser til en specifik proces.  
 

[Hvad kan du bytte denne idé ud med noget andet?]
  

[Hvilke elementer af denne idé kan kombineres for at opnå
effektivitet?]
 

[Hvordan kan denne idé tilpasses til et andet marked?] 

[Hvad kan ændres for at forbedre funktionaliteten?] 

[Hvad er en anden anvendelse af denne idé?] 

[Hvad er unødvendigt?] 

[Hvad kan justeres for at gøre dette projekt bedre?] 
 
Denne aktivitet kan udføres alene, men fungerer bedst i en
gruppe (højst 15 personer). Den bør foregå indendørs i et rum,
der passer til målgruppens størrelse.  

Aktiviteten kræver ingen forudgående forberedelse. Den
består i at anvende de spørgsmål, der er forbundet med
S.K.A.M.P.E.R.-trinnene/spørgsmålene. 

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE
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Teknikken/proceduren består i at anvende de faser, som
bogstaverne i akronymet henviser til. Vi foreslår nogle konkrete
spørgsmål, der skal sendes til gruppen for at hjælpe dem med at
guide dem, i lighed med Serrat (2016).  

Tænk på en alternativ idé til erstatning for noget, der allerede
findes (f.eks. et produkt, en proces, mennesker, ...) 
Hvad ellers i stedet? Hvem ellers i stedet? Hvilke andre processer,
tilgange eller (...) kunne vi erstatte? Hvilket andet sted?

Overvej at kombinere to eller flere dele/komponenter af produktet
eller processen for at opnå noget nyt (f.eks. blande, kombinere
med andre tjenester, integrere)  
Hvilket mix, sortiment eller sæt kunne vi blande? Hvilke idéer,
formål eller (...) kan vi kombinere?  

Tænk over, hvilke dele af produktet eller processen der kan
tilpasses, eller hvordan du kan ændre produktets eller processens
karakter (f.eks. justere, ændre funktion, bruge en del af et andet
element)  
Er der en parallel til fortiden? Hvad ligner ellers dette? Hvilken
anden idé lægger dette op til? Hvad kunne vi tilpasse til at blive
brugt som en løsning? Hvad kunne vi kopiere og/eller tilpasse? 

Overvej at ændre en del af eller hele produktet eller processen eller
ændre det på en usædvanlig måde (f.eks. øge eller reducere
omfanget, ændre form, ændre attributter)  
Hvilken anden betydning, form eller form kunne vi vedtage? Hvad
kunne vi tilføje? 

Tænk over, hvordan du kan anvende produktet eller processen til
en anden anvendelse, eller hvordan du kan genbruge noget fra et
andet sted. 
Hvilke nye måder er der at bruge det på? Kan det bruges andre
steder? Hvilke andre mennesker kan jeg nå ud til? Hvilke andre
anvendelser kan dette bruges til, hvis det ændres? 

Tænk over, hvad der kunne ske, hvis du fjerner dele af produktet
eller processen, og overvej, hvad du kunne gøre i den situation
(f.eks. fjerne elementer, forenkle, reducere til
kernefunktionaliteten).  
Hvad kunne vi undervurdere? Hvad kunne vi fjerne? Hvad kunne vi
forenkle?  

Tænk over, hvad du kunne gøre, hvis dele af produktet eller
processen fungerede omvendt eller var sekventeret anderledes
(f.eks. vendes på vrangen eller på hovedet)  
Hvad kunne omarrangeres? Hvilket andet mønster, layout eller
hvilken anden rækkefølge kunne det antage? Kan komponenterne
være udskiftelige? Skal vi ændre rytmen eller tidsplanen? Kan
rollerne byttes om? 

OM VÆRKTØJET
INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER

 

Substituere

Kombinere

Adaptere

Modificere

"Put to other
uses"

Eliminere
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SCAMPER-teknikken bruges til at frembringe originale idéer.
Den kreative proces er baseret på forberedelse, koncentration,
inkubation, belysning og verifikation (produktionstest). I
organisationer afhænger en vellykket anvendelse af, at der
findes et støttende miljø. Der er naturligvis personlige
blokeringer for kreativitet, men de kan ofte fjernes. Vejledere,
der fremmer kreativitet, skal være villige til at lytte, være
trygge ved halvt udviklede idéer og kapitalisere projekterne
(Serrat, 2017).  

OM VÆRKTØJET

FASER AF
IMPLEMENTATION

Når du har dannet gruppen og kort forklaret formålet med
aktiviteten, skal du fortælle gruppen, hvad der skal skabes
eller ændres. 
 
Brug de trin, der er beskrevet i det foregående afsnit, til at se,
hvordan du kan forbedre ideen eller projektet, især hvis du
leder efter måder at videreudvikle den på. 

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER

FORBINDELSEN
TIL
FLEKSIBILITET
OG
KREATIVITET

Denne aktivitet er ikke kun en proces, der aktiverer tankerne
og udøver aktivitet, men også et effektivt redskab til at skabe
og/eller ændre virksomheder/organisationer. Medarbejdere
og ledere har gavn af kreativitet, fordi den kan føre dem og
nogle gange også virksomheden i en helt ny retning.
 
SMV-ledere kan fremme kreativitet og fleksibilitet ved at
skabe et støttende miljø, hvor medarbejderne ikke er bange
for at dele nye idéer. SMV'er, der fremmer kreativitet, er bedre
rustet til at navigere i komplicerede problemer, når de opstår.
SMV-ledere kan finde alternativer og nye måder at arbejde på,
hvis de tænker ud af boksen. Kreativitet i SMV'er er vigtig i
hurtige og dynamiske brancher, hvor virksomhederne skal
kunne reagere på uforudsigelige situationer. I
konkurrenceprægede brancher er det kreativitet, der holder
virksomhederne i gang. Ved at anvende kreativ tænkning kan
SMV'er gøre jobbet mere meningsfuldt.   
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LEDERSKAB
Den generelle definition af
lederskab er evnen til at inspirere
andre og styre deres handlinger. Det
er en vigtig færdighed og tankegang
at vide, hvordan man bruger
organisationens og medarbejdernes
ressourcer på den bedst mulige
måde. Det omfatter også evnen til
at motivere og kommunikere med
andre (Ward 2020).  

 HR-ledelse kombinerer træk som
stærke interpersonelle færdigheder
med evnen til at opretholde
virksomhedens mission (Boxall et
al., 2008). Som virksomhedsleder
skal du være i stand til at forstå og
skabe kontakt med personen over
for dig, uanset om det er en
nuværende medarbejder eller en
potentiel medarbejder. Du skal være
i stand til at spotte talenter uden for
dit eget fagområde og være sikker
på at foretage ansættelsen, når den
rette kandidat dukker op, som både
er en god tilføjelse til dit team og
kan hjælpe din virksomhed med at
vokse (Wiblen et al., 2012).  

 Med dine nuværende medarbejdere
indebærer en vellykket HR-ledelse at
kunne motivere dine medarbejdere,
udvikle et strategisk perspektiv,
hvor de føler sig værdsat og føler en
følelse af formål, opbygge relationer
inden for 

organisationen og fremme
samarbejde og teamwork, der fører
til resultater (Sandberg, J., 2000).  

Endelig viser god HR-ledelse sig i
evnen til at analysere spørgsmål og
løse problemer, efterhånden som de
opstår, at holde et åbent sind over
for de forskelle, der altid vil være
mellem mennesker på en
arbejdsplads, og at være drivkraft
for forandring, når virksomhedens
nuværende måder at håndtere
interpersonelle relationer eller
strategier for menneskelig ledelse
skal opdateres (Keegan et al.,
2018). 
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DEFINITION

MÅL OG
RESULTATER

Forklare, hvorfor alle ledere har
brug for at forstå det
grundlæggende i HR-ledelse 
Angive de interpersonelle
færdigheder, der er nødvendige
for at være en succesfuld HR-
leder  
Opregne konsekvenserne for
SMV'er, hvis HR-ledelse ikke
praktiseres 
Angiv betydningen af HR-
ledelsesprocesser og lederskab
i rekrutteringsprocessen 
Diskutere, hvordan man kan
udvikle HR-lederkompetencer i
organisationen 

MÅLSÆTNINGER: 



LEDERSKAB
Effektiv ledelse og planlægning
af centrale personalefunktioner i
organisationer 
Evne til at løse menneskelige
udfordringer 
Vil bidrage til medarbejdernes
præstationsstyring og
organisationens effektivitet 
At undersøge aktuelle
tendenser, praksis og processer
inden for HR-ledelse og innovere
heri 
At kunne identificere og
værdsætte betydningen af
etiske spørgsmål inden for HR 

RESULTATER: 
teamet om deres forventninger til
HR. Der er ofte uklare forståelser af
ledelsesudvikling i SMV-
sammenhæng, da der typisk er
fokus på den enkelte leders
færdigheder (Garavan et al., 2016);
det foreslås dog, at der bør
fokuseres på interpersonel
udvikling. Vi vil i dette afsnit
opregne de virkninger og effekter,
som HR-lederrollen har i en SMV,
samt de risici, der er forbundet med
ikke at have denne kompetence.  

Som anført af Garavan et al. skelner
ledelsesudvikling mellem formel og
uformel praksis. Formelle
praksisser omfatter klassebaserede
praksisser, der omfatter formel
mentorering, coaching og
feedbackprocesser med flere kilder
(Garavan et al., 2014). På den anden
side er uformel praksis den
kollektive og kontekstuelle tilgang til
ledelse, og der lægges vægt på den
kollektive kapacitet til at udvikle sig
i den daglige arbejdsproces.
Uformel praksis indebærer læring
gennem samtale, læring af
fejltagelser, coaching og
refleksionsprocesser i teamet
(Garavan et al., 2014).  
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LEDELSE I EN SMV-
SAMMENHÆNG
HR-lederens rolle i en SMV-
sammenhæng vil være forskellig og
ændre sig over tid, da disse faktorer
ændrer sig afhængigt af
arbejdsstyrkens størrelse,
vækststadiet, modenhed, industrien
og jobrollernes art samt eventuelle
ændringer i ejerens eller stifterens
ambitioner (CIPD Report, 2015).  

Det er vigtigt, at du som HR-leder
former din rolle for at maksimere
den værdi, du bringer til bordet, og
denne proces skal starte ud med et
samarbejde med
ejeren/grundlæggeren og ledelses-  



HR-ledelse som bindeled mellem
personaleledelse og strategi er
afgørende for virksomhedens
succes (Way og Johnson, 2005). I
en SMV's vækst vil formalitet være
en nødvendig del af
organisationsstrukturen; formalitet
er både tidskrævende og dyrt for en
mindre virksomhed, hvor ledelsen i
forvejen dækker flere funktioner og
kompetencer. 

En SMV er dynamisk, hvilket
betyder, at den konstant er under
forandring og i bevægelse. Men
værdifulde ledelsesressourcer kan
adskille virksomheden fra
konkurrenterne ved at udvikle disse
forskellige rolleadfærd, der ikke blot
giver virksomheden specialiseret
information og viden, men som
også kan matche det konstant
skiftende miljø i en SMV (Garavan et
al., 2016). Desuden omfatter dette
foranderlige miljø ofte også
organisatoriske ændringer og kan
have en indvirkning på
medarbejderne. Forskning viser, at
ændringer i sættene af HR-praksis -
også kaldet HR-blåtryk (M.S.
Cardon, C.E. Stevens, 2004) -
generelt er meget destabiliserende
for en ung virksomhed. Dette kan
påvirke deres personaleomsætning,
finansielle 

ydeevne og i sidste ende deres
virksomheds overlevelse. Det er
derfor afgørende for SMV'er at
udvikle deres praksis for
personaleledelse tidligt og træffe de
første beslutninger vedrørende
organisationsadministrationen. 

SMV'er står over for forskellige
udfordringer og byrder på grund af
deres unge og lille størrelse. De
kæmper i begyndelsen for at finde
måder at opnå legitimitet i branchen
og ressourcer til at følge
resultaterne (M.S. Cardon, C.E.
Stevens, 2004). Disse virksomheder
står også over for mange unikke
HR-udfordringer på grund af det
stramme arbejdsmiljø og manglen
på ressourcer, hvilket kun bekræfter
behovet for god HR-ledelsespraksis
for at tage fat på disse udfordringer
og løse dem. Disse færdigheder vil
faktisk have en positiv indvirkning
på deres effektivitet og overlevelse
på markedet samt på deres daglige
drift af præstationer og
medarbejderudvikling. Det er også
afgørende, at ledelsen viser den
værdi, som denne kompetence kan
tilføre virksomheden ved f.eks. at
tage fat på almindelige udfordringer
og kvalifikationsmangler, hvordan
det ekstra fokus kan mindske
medarbejderomsætningen,
etablering af nye karriereveje og
intern udvikling samt sondringen
mellem HR-ledelse 
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KONSEKVENSER OG
EFFEKTER

LEDERSKAB



og linjechefer (CIPD-rapport, 2015).  manglende legitimitet - et meget
velkendt problem og en udfordring
for SMV'er. Uden en HR-afdeling kan
vi også se mindre formel
uddannelse og personaleudvikling
samt mere uformelle og tilfældige
medarbejderledelsessystemer (M.S.
Cardon, C.E. Stevens, 2004).  
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RISICI
En SMV, der ikke behersker HR-
ledelseskompetencerne, skal være
opmærksom på de risici, der er
forbundet med manglen på dette,
og de negative konsekvenser, det
kan have for den daglige
præstation. Men da fokus er på
mindre virksomheder, ser vi ofte, at
ejeren/chefen ikke er opmærksom
på HRM på grund af manglende
ressourcer. Det omfatter også den
manglende anerkendelse af
vigtigheden af lederudvikling
(Garavan et al., 2016). De positive
virkninger og effekter, der er anført
ovenfor, bør imidlertid være en stor
motivation og et wake-up call til
lederne om at indføre mere HR-
lederpraksis.  

Da SMV'er ikke har ressourcerne
eller kapaciteten til at have store
HR-afdelinger eller fagfolk, ses der
risici i forbindelse med rekruttering
og fastholdelse af medarbejdere.
Dette kan skyldes manglende
finansielle ressourcer, og derfor er
det sandsynligt, at der også vil være
mangel på erfaring. Det kan være
svært at tiltrække de rigtige
medarbejdere, hvis virksomheden
ikke er i stand til at kompensere
dem i overensstemmelse hermed.
Dette kan skabe vanskeligheder ved
rekruttering, samt en 

LEDERSKAB I
ANSÆTTELSESPRO-
CESSEN
Et af de mest omdiskuterede emner
inden for HR er måske rekruttering
og bemanding. Selv mindre
virksomheder, som måske ikke har
en HR-afdeling, har stadig
ansættelses- og HR-politikker - de er
måske bare uformelle og implicitte
(M.S. Cardon, C.E. Stevens, 2004).
Man kan argumentere for, at det er
særlig vigtigt for små virksomheder
at finde den rigtige bemanding, da
de er endnu mere afhængige af
kvalificeret arbejdskraft og
kompetencer og færdigheder på
tværs af mange forskellige områder
af virksomheden, da de ofte dækker
mere end én funktion. En anden
faktor for at SMV'er kan vokse i salg
eller produktion og dermed være i
stand til at udvide deres
virksomhed, er, at de skal vokse i
antallet af ansatte (M.S. Cardon,
C.E. Stevens, 2004). 

LEDERSKAB



Der er forskellige
rekrutteringsstrategier og -
processer, som en HR-afdeling og
en virksomhed kan følge, men det
starter normalt med at definere den
"ideelle kandidat" (Windolf, 1986).
Det henviser til kandidatens profil,
og hvordan den passer til stillingen
for virksomheden, og den kan
defineres i detaljer, hvilket måske
allerede er det første skridt i forhold
til at diskriminere og ignorere
forskellige typer af potentielle
kandidater; rekrutteringsstrategien
kan dog også være at have en løs
definition af profilen. Dernæst skal
virksomheden vælge en bestemt
rekrutteringskanal til at annoncere
den ledige stilling, hvilket enten kan
være gennem det interne
arbejdsmarked eller netværk, også
kaldet lukkede kanaler, eller det kan
være helt åbent for offentligheden
gennem jobportaler (Windolf, 1986).
Tredje fase i rekrutteringsprocessen
er ansøgning, test og interview af
potentielle kandidater.
 
For en HR-leder er det vigtigt at
vælge den rigtige strategi for
rekrutteringsprocessen. Det skal
være en strategi, der passer til
virksomhedens værdier,
overbevisninger og behov. Den skal
også passe til de uforudsigelige og
konstant skiftende markeder, som
virksomheden 

opererer i - dette er især relevant for
SMV'er, der er nye og stadig er i
færd med at finde deres plads på
markedet. Ledere/ejere påvirker HR-
lederne ved at kommunikere en
vision og en måde at arbejde på
(Lopez-Cabrales et al., 2016). Det
handler om at skabe værdi ved at
tilpasse rekrutteringen til
virksomhedens kultur.  
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En HR-chef har brug for en række
egenskaber og kompetencer for at
beherske ledelsesfærdighederne på
passende vis. Der er flere
ledelsesstile, som en leder kan
anvende, men for at få succes skal
man være en etisk leder: en moralsk
person og en moralsk leder.
Egenskaber som integritet, ærlighed
og troværdighed er vigtige
kompetencer at have, ligesom det er
vigtigt at engagere sig aktivt og
kommunikere etisk relaterede
budskaber, etablere høje etiske
standarder, belønne medarbejdere
og have konsekvenser for dem, der
begår uetiske handlinger
(Ogunfowora, 2013). Forskning
udført af Brown og kolleger
fremhæver også dette og bruger
denne beskrivelse af etisk
lederskab: "demonstration af
normativt 

HVAD HAR ARBEJDSGIVEREN
BRUG FOR?

LEDERSKAB



passende adfærd gennem
personlige handlinger og
interpersonelle relationer og
fremme af en sådan adfærd over for
følgere gennem
tovejskommunikation, styrkelse og
beslutningstagning" (Brown et al.,
2005, s. 120). At have høje etiske
standarder og moral som leder vil
også have en positiv effekt på
jobsøgende og skabe legitimitet. 

 Et andet vigtigt aspekt af at
praktisere god ledelse er, at en leder
er opmærksom på de dynamiske
muligheder og forskellige
ledelsesstile i HR-systemer (Lopez-
Cabrales et al., 2016). I forhold til
det, der tidligere er blevet diskuteret,
er miljøet i en SMV under konstant
forandring. Det betyder også, at
ledere skal have færdigheder og
kompetencer, der passer til sådanne
miljøer. Definitionen af at have
dynamiske kapaciteter er en
virksomheds evne til at ændre sit
ressourcegrundlag for at imødegå
de hurtigt skiftende miljøer og er
blevet forbundet med vedvarende
konkurrencefordele (Lopez-Cabrales
et al., 2016). Kapabiliteter er
imidlertid vanskelige at observere;
forskning viser dog, at
ledelsesadfærd og ledelsesstile
påvirker de politikker og den
praksis, der udvikler 

muligheder. Dette vedrører
rekruttering, da både
virksomhedens og ledernes
dynamiske evner påvirker de
organisatoriske processer, HR-
systemer, herunder rekruttering, og
kommunikationen i hele
organisationen. Lederen vil derefter
være endnu bedre til at rekruttere de
bedste kandidater til organisationen
baseret på fælles dynamiske
kapaciteter, som også vil sikre en
positiv fremtid for organisationen
(Lopez-Cabrales et al., 2016). 

I SMV-sammenhæng består
ledelsen måske kun af én person,
hvilket gør det svært at have nogen
at sparre med ideer eller få støtte
eller råd fra. En leder skal være i
stand til at skabe et netværk og
engagere sig i medarbejderne for at
skabe de bedste
rekrutteringspraksis og standarder.
Det er en afgørende del af at være
en succesfuld leder sammen med
at udvikle en forståelse for de
primære personrelaterede
problemer, der er almindelige i
sådanne miljøer (CIPD-rapport,
2015). Lederen kan være nødt til at
deltage i forskellige workshops eller
kurser inden for branchen eller med
andre SMV'er, så han/hun kan
forbedre sine
rekrutteringskompetencer og
udvikle sine værktøjer. 
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Succesen af gode
ledelsesfærdigheder i forbindelse
med rekruttering vil vise sig i det
niveau af færdigheder og
kvalifikationer, som medarbejderne
har, da det viser, at lederen har
været i stand til at tiltrække de rette
personer til virksomheden og har
skabt legitimitet. Det vil også vise
sig i en lav udskiftning af
medarbejdere, fordi det ikke kun
viser, at det passede godt for begge
parter, men det viser også, at
lederen var i stand til at beskrive og
skitsere behov, ønsker og krav for
organisationen såvel som for den
potentielle medarbejder, og at det
var et perfekt match (M.S. Cardon,
C.E. Stevens, 2004). 

En anden nøgle til at vide, om man
besidder gode lederegenskaber,
ligger i niveauet af medarbejdernes
motivation og niveauet af
personrelaterede spørgsmål. Det
primære middel til succes er den
psykologiske kontrakt, der er skabt
med medarbejderne (McDermott et
al., 2013). Disse kontrakter er det,
som medarbejderne mener, at de
skylder deres arbejdsgiver, og hvad
de skylder til gengæld, og denne
succes og opfyldelse kan ses
gennem medarbejdernes
arbejdspræstationer og ekstra

bidrag, som er direkte forbundet
med medarbejdernes motivation. 

Det er dog også vigtigt at påpege, at
der ikke findes en bedste
ledelsesstil, da de bedste ledere kan
have brug for at bruge mere end én
(McDermott et al., 2013). En god
leder er i stand til at tilpasse sig de
strategiske mål og de daglige
scenarier, der er vigtige for
medarbejderne. 

161

HVORDAN VED MAN, OM MAN
HAR DET?

HVORDAN MAN OPDAGER
LEDERSKAB HOS
MEDARBEJDERE
Når de rekrutterer nye
medarbejdere, der har
grundlæggende lederkompetencer,
bør lederne kigge efter mange
forskellige træk og tegn, selv om
forskningen viser, at de især bør
kigge efter et personlighedstræk,
der kaldes ærlighed-humilitet, da
dette typisk kendetegner en person,
der er oprigtig, ærlig, fair-minded,
trofast/loyal og beskeden
(Ogunfowora, 2013). Dette træk er
en del af HEXACO-modellen, som er
en veletableret ramme, der foreslår
seks forskellige faktorer for
individuel variation i personlighed
(Ogunfowora, 2013). Dette træk kan
påvises gennem opfattet
værdikongruens, f.eks. når lederen
fortæller den jobsøgende om etik og
ledelsesadfærd. Mere bredt set bør
en leder 
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også kigge efter egenskaber som
gode interpersonelle færdigheder,
motivation og inspiration, deres
evne til at forholde sig til andre, en
opmuntrende holdning og en ægte
og ærlig holdspiller, da alle disse er
vigtige egenskaber for at kunne yde
god ledelse.

mål, anvendelse af mekanismer
som f.eks. instruktion og
opgavestrukturering for at
tydeliggøre passende
medarbejderadfærd, koordinering af
det arbejde, som de enkelte udfører,
og overvågning af deres resultater
og leverancer. Ved hjælp af en
række belønninger, fra ros til løn,
arbejder transaktionel ledelse med
de eksisterende jobkrav for at skabe
incitamenter, der er knyttet til
jobmålene. Det støtter
tilfredsstillende arbejdspræstationer
og fungerer derfor bedst, når
arbejdskravene er klart beskrevet og
forstået. I modsætning hertil opnås
det transformationelle lederskab
ved at inspirere folk.  

Det appellerer til dybere motiver og
forbinder præstationen med
værdier, identitet, offentlig tjeneste
eller transcendente mål. Den
transformerende leder fremhæver
det, som medarbejderne stræber
efter i deres arbejde, og sætter
personlige værdier i centrum for
motivationen for arbejdet. De
præstationsfremmende virkninger
ligger inden for disse fire
dimensioner: karisma, inspirerende
motivation, intellektuel stimulering
og personlig omsorg. Disse to
ledelsesstile udelukker ikke
hinanden; ledere kan have behov for
at udvise elementer fra begge
(McDermott et al., 2013). 
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HVORDAN MAN
UDVIKLER DENNE
FÆRDIGHED
God ledelse er en kompetence, der
bør ændre sig og udvikle sig i takt
med virksomheden. Det er også
derfor, at der ikke findes nogen
permanent løsning på udviklingen af
den. Der er dog forskellige tilgange,
som man kan benytte sig af for at
opnå og bevare et vellykket
lederskab i en virksomhed. Ledelse
henviser til de handlingsmønstre,
der påvirker mennesker og former
deres adfærd. Forskning viser, at
ledere skal bruge to væsentlige
ledelsesstile: transaktionel og
transformationel lederstil
(McDermott et al., 2013).
Transaktionel ledelse er en række
adfærdsmønstre, der giver struktur
til medarbejdernes arbejde og krav.
Den søger at tydeliggøre og støtte
arbejdsmetoder og resultater.  

Ledere, der opfører sig
transaktionelt, resulterer i specifikke
og målbare 

LEDERSKAB



Som tidligere nævnt har en god
leder også brug for elementer af
etisk praksis. Ogunfowora (2013)
beskriver fem kategorier af værdier,
som en etisk leder har brug for:
tradition (respekt, engagement og
accept af traditionelle skikke og
ideer), konformitet
(tilbageholdenhed med handlinger,
tilbøjeligheder og impulser, der
overtræder sociale normer), og
sikkerhed (tryghed, harmoni og
stabilitet), stimulering (søger
spænding, nytænkning og
udfordring i livet) og selvledelse
(uafhængighed i tanke og handling).
Andre værdier, der nævnes, er at
være forstående, tolerant og
beskyttende over for arbejdsmiljøet
og præstationerne. En anden
nødvendighed for ledere er at have
en vis portion magt for at kunne
lede gruppen (Ogunfowora, 2013). 

Andre vigtige bløde færdigheder og
egenskaber, der er en del af god
ledelse, er evnen til at udøve
disciplin, at være effektiv samt at
inspirere andre til at være
disciplineret. Det betyder at
overholde deadlines, overholde
aftaler osv. Du skal også være åben
over for mere ansvar, da det er en
god måde at udvikle dine
lederegenskaber på.  

En sand leder ved, hvornår han skal
lede, og hvornår han skal overlade
kontrollen til et andet teammedlem.
Situationsbevidsthed er en
supervigtig evne, som er vigtig at
have som leder. Det indebærer at se
det større billede og forudse
problemer, før de opstår; dette vil
helt klart hjælpe med at være en
motiverende figur for andre.
Teammedlemmer vil som tidligere
nævnt have brug for opmuntring og
vejledning. Som leder bør du aldrig
holde op med at lære, så du er klar
til de nye udfordringer, der måtte
komme.  
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KONKLUSIONER
Ledelse defineres som evnen til
at holde virksomhedens mission
for øje og motivere
medarbejderne til at arbejde hen
imod det fælles mål.  
I SMV-sammenhæng kan
lederskab ændre sig og være
forskelligt over tid, hvilket også
gælder for virksomheden. Det er
meget vigtigt for lederen at få
en klar forståelse af
ejerens/grundlæggerens
forventninger og derigennem
forme sin rolle. 
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God ledelse er afgørende for
virksomhedens succes, især i
SMV'er, da det er afgørende at
skabe legitimitet og tiltrække de
rette kandidater til
virksomheden.  
Med henblik på rekruttering har
en leder mange forskellige
strategier og stilarter at vælge
imellem. Lederen skal dog også
være opmærksom på de
nøglekompetencer og -
egenskaber, der er nødvendige
hos personalet, for at
virksomheden kan få succes,
samt hos potentielle ledere og
medarbejdere. 

Udvikling af god ledelse
afhænger af konteksten,
situationen og virksomhedens
position samt teamet. Der
findes ikke én måde at
praktisere god ledelse på, men
der er flere strategier og
stilarter, der kan anvendes, samt
visse bløde færdigheder og
egenskaber, som man skal være
opmærksom på og praktisere
eller forbedre.  
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Dette værktøj skal lære virksomhedsledere om vigtigheden af
HR-ledelse i deres virksomheder, om de forskellige
ledelsesstile, og om deres personlige ledelsesstil er den mest
hensigtsmæssige for deres virksomhed. 

OVERSIGT

HVAD SKAL
JEG LÆRE?

Formålet med dette værktøj er at få virksomhedsledere til at
reflektere over, om den adfærd, de udviser i øjeblikket, passer
til og er den mest effektive ledelsesstil for deres virksomhed
og medarbejdere. Det vil give dem mulighed for at identificere
fordele og ulemper ved deres nuværende måde at lede deres
menneskelige ressourcer på. Ved at indføre en passende
ledelsesstil for deres virksomhed kan de forbedre deres
medarbejderes motivation og præstationer. 

MÅL

Et område med stole til hver deltager, fire store borde, som
alle deltagere kan fordeles på, en computer, en
skærm/projektor, der er stor nok til, at alle deltagere kan se
den, papir og kuglepenne til alle. Alle deltagere skal have
adgang til en enhed med internet (f.eks. en mobiltelefon,
tablet eller computer). 

MATERIALER

60 minutter ca. TIDSFORBRUG

SMV-ledereMÅLGRUPPE
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Værktøjet er designet til at blive anvendt ansigt-til-ansigt og
indendørs. Deltagerne vil blive opdelt i fire grupper. Hver
gruppe får tildelt en virksomhed og får tid til at undersøge den
online. Deltagerne skal først individuelt og derefter sammen
med deres gruppe reflektere over, hvilken ledelsesstil
virksomheden anvender, hvilke karakteristika den har, og
hvordan disse stilarter er vigtige for den pågældende
virksomhed for at få den til at fungere. De skal også diskutere,
hvordan denne ledelsesstil ville fungere i deres egen
virksomhed. 

Målet er, at deltagerne skal reflektere over modulets indhold
om ledelse og overveje, hvilken stil der er den bedste for
deres egen organisation. Hver del af aktiviteten slutter efter et
af facilitatoren tildelt tidsrum (60 minutter i alt). 

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Hensigten er, at deltagerne skal bruge den viden, de har fået
fra modulet om ledelse, med særligt fokus på del 5 af
modulet. De fire virksomheder, der er udvalgt til dette værktøj,
er bevidst udvalgt, fordi de har meget definerede ledelsesstile,
og det er let at finde oplysninger om dem på nettet.  

 Formålet med denne øvelse er, at lederne skal reflektere over,
om det, der fungerer godt for én virksomhed, måske eller
måske ikke fungerer for en anden virksomhed, og at de skal
overveje, hvilken stil og adfærd der passer bedst til deres
egen organisation.
 
 Det kan være nyttigt for facilitatorerne at have et diasshow til
at forklare opgaven. De skal også være opmærksomme på
spørgsmål, og hvis deltagerne bliver tidligt færdige med deres
opgaver. I så fald bør facilitatoren stimulere diskussionen i
gruppen ved at stille spørgsmål om det, som deltagerne har
reflekteret over.  

 Formålet med aktiviteten er, at deltagerne skal reflektere over
og diskutere den mest effektive ledelsesstil og de mest
effektive ledelseskarakteristika, som de kan anvende i deres
egne virksomheder, og forstå vigtigheden af dette. 

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
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Det vil tage ca. 60 minutter at gennemføre dette værktøj. I
første omgang vil en facilitator dele alle deltagerne op i fire
grupper med et afbalanceret antal deltagere. Hver gruppe
sidder ved et andet bord. 

Facilitatoren tildeler tilfældigt hver gruppe navnet på en af
disse virksomheder: Valve, Google, Tesla og Microsoft.
Opsætningen forventes at tage 5 minutter. 

Facilitatoren viser på en skærm et dias med en forklaring på,
hvad der skal ske nu, og læser det højt for deltagerne. Diaset
vil forblive synligt under hele aktiviteten, og facilitatoren vil
være til stede og stå til rådighed for spørgsmål. 

Hver deltager kan undersøge den givne virksomhed på
internettet ved hjælp af en elektronisk enhed. De skal først
individuelt overveje, hvilken ledelsesstil virksomheden synes
at have (transaktionel eller transformationel). De vil blive
henvist til del 5 i modulet); hvilke karakteristika kendetegner
denne stil, og hvordan hjælper de virksomheden med at få
succes. Endelig skal de tænke over, hvordan denne
ledelsesstil ville passe ind i deres egen virksomhed og med
deres medarbejdere. De skal tage noter. 

Opgaven vil vare 20 minutter. Facilitatoren vil fortælle
deltagerne om dette, inden de begynder denne del af
aktiviteten, og vil stoppe dem efter 20 minutter. 

Den sidste del af aktiviteten vil vare 35 minutter. I løbet af de
første 15 minutter skal alle diskutere deres individuelle idéer
om, hvilken ledelsesstil de mener, at den tildelte virksomhed
har, og hvordan den hjælper virksomheden til at få succes
med deres gruppe. Underviseren stopper dem efter 15
minutter. 

Derefter bruger de de følgende 20 minutter til at diskutere,
hvordan denne ledelsesadfærd ville påvirke deres virksomhed,
og til at sammenligne den med deres nuværende stil.
Underviseren forklarer også disse instruktioner ved at vise et
dias på skærmen, som vil forblive synligt indtil opgavens
afslutning. 

OM VÆRKTØJET

FASER AF
IMPLEMENTATION
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Værktøjet vil forbedre lederskabet i virksomhederne, fordi
virksomhedslederne vil være i stand til at reflektere dybt over
deres nuværende ledelsesstil i forhold til, hvad deres
medarbejdere har brug for. 

Værktøjet skal hjælpe arbejdsgiverne ved at ændre deres
ledelsesadfærd. Den endelige hensigt med dette værktøj er, at
lederne skal være i stand til at motivere og forstå deres
medarbejdere bedre, hvilket giver mulighed for en mere
effektiv præstation fra dem.  

OM VÆRKTØJET

FORBINDELSEN
TIL LEDERSKAB
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Dette værktøj vil lære virksomhedsledere om vigtigheden af at
vælge den rigtige rekrutteringsstrategi for at finde kandidater,
der passer til virksomhedens værdier. 

OVERSIGT

HVAD SKAL
JEG LÆRE?

Formålet med dette værktøj er at få virksomhedsledere til at
reflektere over vigtigheden af at have et HR-team, der har
viden om de mest hensigtsmæssige rekrutteringsstrategier
for deres virksomhed, da det vil gøre det muligt at finde bedre
egnede kandidater, der vil yde det bedste. 

MÅL

Et område med stole til hver deltager, 2 store borde, hvor alle
deltagere kan fordeles, en computer, en skærm/projektor, der
er stor nok til, at alle deltagere kan se den, papir og
kuglepenne til alle. Alle deltagere skal have adgang til en
enhed med internet (f.eks. en mobiltelefon, tablet eller
computer). 

MATERIALER

55 minutter ca. TIDSFORBRUG

SMV-ledere og HR-ledere MÅLGRUPPE
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Det er meningen, at værktøjet skal anvendes ansigt til ansigt
og indendørs. Alle deltagere vil blive opdelt i tre grupper.  

Hver gruppe får tildelt en rekrutteringssag, som de skal
arbejde med, og de vil have adgang til internettet, hvis de
ønsker at foretage research, der kan hjælpe dem med at løse
deres sag. 

Deltagerne skal først reflektere individuelt og derefter
sammen med deres gruppe over, hvad der er den bedste
rekrutteringsstrategi for den pågældende case. Målet er, at
deltagerne skal reflektere over modulets indhold om
lederskab i rekruttering og forstå relevansen af denne proces
for deres virksomheder. Aktiviteten slutter efter et af
facilitatoren tildelt tidsrum (55 minutter i alt). 

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Det er hensigten, at deltagerne skal bruge deres viden fra
modulet om lederskab og rekrutteringsstile under aktiviteten,
især med henvisning til del 4 af modulet.  

Formålet med denne øvelse er at få lederne til at reflektere
over vigtigheden af rekruttering og af at have et kyndigt HR-
team, der håndterer denne del af virksomheden, og som ved,
hvordan potentielle medarbejdere passer ind i
virksomhedskulturen. 

Facilitatorerne skal forklare opgaven for deltagerne ved hjælp
af et dias på en skærm. De skal også være opmærksomme på
spørgsmål, eller hvis deltagerne bliver for tidligt færdige med
deres opgaver. I så fald bør facilitatoren stimulere
diskussionen i gruppen ved at stille spørgsmål om det, som
deltagerne har reflekteret over.  

Idéen med aktiviteten er, at deltagerne skal reflektere over og
diskutere den mest effektive rekrutteringsstrategi for deres
givne case og forstå betydningen af dette for god HR-ledelse. 

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
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Dette værktøj vil have en samlet varighed på ca. 55 minutter. 

I første omgang vil en facilitator dele alle deltagerne op i 3
grupper med et afbalanceret antal deltagere. De vil hver især
sidde ved et andet bord og vil få papir og kuglepenne til at
tage notater på. Facilitatoren tildeler tilfældigt hver gruppe en
af følgende cases: [Pause] En SMV-virksomhed i
reklamebranchen, der har brug for en junior grafisk designer
på deltid. [Pause] En SMV-virksomhed i sundhedssektoren,
der har brug for en senior projektleder på fuld tid. 

En SMV-virksomhed i finanssektoren, der har brug for
barselsvikariat til en stilling på mellemniveau som
personalechef.  
Facilitatoren viser et dias på skærmen med en forklaring på,
hvad der skal gøres som det næste, og læser det højt for
deltagerne. Diaset vil forblive synligt under aktiviteten, og
facilitatoren vil være til stede og stå til rådighed for
spørgsmål. På diasbilledet forklares følgende instruktioner: 

Hver deltager kan bruge internettet fra deres elektroniske
enheder til at foretage research, der kan hjælpe dem med at
løse sagen. De skal først individuelt overveje, hvilken
rekrutteringsstrategi der ville være den bedste i deres sag og
hvorfor. De skal henvise til del 4 i modulet. 

Opgaven vil vare 20 minutter. Facilitatoren vil informere
deltagerne om dette, inden de begynder denne del af
aktiviteten, og vil stoppe dem, når tiden er inde. 

Den næste del af aktiviteten vil vare 25 minutter. Her skal alle
diskutere deres individuelle idéer fra den foregående opgave
med deres grupper og give hinanden feedback, indtil de når
frem til en fælles strategi. Facilitatoren vil også forklare disse
instruktioner ved at vise et dias på skærmen, som vil forblive
synligt indtil opgavens afslutning. 

Til sidst holder hver gruppe en 2-3 minutters præsentation af
det, de har diskuteret i deres grupper, for de to andre grupper.
Denne sidste del forventes at tage ca. 10 minutter. Hermed er
aktiviteten afsluttet. 

OM VÆRKTØJET

FASER AF
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Sammenhængen mellem værktøjet og færdigheden er, at
lederne lærer at styre og planlægge HRM-funktioner og -
opgaver og dermed bidrage til medarbejdernes præstationer.  

Deltagerne vil forstå vigtigheden af rekruttering som en måde
at få de rigtige kandidater til deres virksomheder på, som ikke
blot skal have de rette kvalifikationer til jobbet, men også
passe til virksomhedens kultur. Ved at bruge dette værktøj
lærer deltagerne at analysere den tildelte virksomhed og dens
branche og dermed også dens behov og værdier. 

Samtidig skal værktøjet hjælpe nuværende og fremtidige
medarbejdere. En passende HR-rekrutteringsstrategi sikrer, at
kandidater vælges, fordi de passer til virksomhedens måder
og værdier, og derved skabes et motiverende miljø med
mennesker med samme tankegang. 

OM VÆRKTØJET
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MOTIVATION
Motivation er en indre tilstand, der
aktiverer, styrer og opretholder en
persons adfærd i retning af
bestemte mål eller mål; det er den
impuls, der får en person til at
udføre bestemte handlinger og til at
blive ved med at udføre dem for at
nå dem. Motivation er det, der giver
energi og retning til adfærd; det er
årsagen til adfærd. Det er en proces,
der gennemløber flere faser. I første
omgang forventes det, at en person
vil føle sig godt tilpas (eller holde op
med at føle sig dårligt tilpas), hvis et
mål nås. I det andet trin bliver
personen aktiv og begynder at gøre
ting for at nå målet. Efterhånden
som der gøres fremskridt i retning
af målet, evalueres det, om
personen er på rette vej eller ej, dvs.
der gives tilbagemeldinger om
præstationerne. Og til sidst vil
resultatet blive opnået. 

At forstå sammenhængen
mellem arbejdstagerens
motivation og produktivitet 
At identificere de
grundlæggende elementer, der
udgør medarbejdermotivation
og dens sammenhæng med
SMV'er 
at give nøglen til at forbedre
arbejdsmotivationen ved at øge
medarbejdernes engagement i
virksomheden 
At identificere de motiverende
aktiviteter, der kan gennemføres
i en SMV  

Arbejdsgiveren vil forstå
betydningen af
medarbejdermotivation for
optimering af produktiviteten 
Der skabes et motiverende og
udfordrende arbejdsmiljø, som
gør det muligt for
medarbejderen at udvikle
teamwork på en mere
organiseret måde for at nå
virksomhedens mål 
Medarbejdernes sundhed og
følelsesmæssige velbefindende
forbedres ved at de føler, at de
er en uundværlig del af
virksomheden 
Fremme af positiv adfærd
gennem motivation, tillid,
engagement eller innovation 
Den motiverede arbejdstager vil
være mere effektiv og produktiv
end en demotiveret arbejdstager 

RESULTATER: 
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DEFINITION

MÅL OG
RESULTATER

At udstyre arbejdsgiveren med
de nødvendige færdigheder til at
forbedre motivationen hos
deres ansatte eller fremtidige
ansatte 

MÅLSÆTNINGER: 



Intrinsisk arbejdsmotivation. Det
er den, der udspringer af den
tilfredshed, man opnår ved at
udføre en opgave, mens man
udfører den. Den er personlig,
selvstimuleret og kræver ikke en
tredje kilde. Den er direkte
forbundet med vores personlige
tilfredshedsniveau. 
Ekstrinsisk arbejdsmotivation.
Den kommer udefra, fra 

Medarbejdermotivation omfatter
alle de foranstaltninger, som
virksomheden træffer for at påvirke
medarbejdernes præstationer i
positiv retning. Det bedst mulige
resultat er at opnå en konstant eller
stigende produktivitet hos
medarbejderne samt deres
engagement i virksomhedens mål.
Som regel betyder det, at
medarbejderne føler sig godt tilpas
på deres arbejdsplads. Motiverede
medarbejdere, der føler sig knyttet
til virksomheden, viser højere
præstationer, er mere innovative og
er bedre i stand til at håndtere
stress. I SMV-miljøet er dette aspekt
meget vigtigt, fordi det som en
mindre gruppe vil give større
personlige og arbejdsrelaterede
fordele at få medarbejderne til at
knytte bånd til ledelsen og
hinanden. 

Der findes to typer motivation: 

fra ressourcer eller fra ekstern
anerkendelse fra tredjeparter.
Den er forbundet med mål og
incitamenter. Denne form for
motivation er lettere at
gennemføre i SMV'er, fordi
kommunikationen og
samarbejdet mellem
arbejdstagerne er mere
flydende. 
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MOTIVATION I EN
SMV-SAMMENHÆNG

KONSEKVENSER OG
EFFEKTER

MOTIVATION

Fleksible arbejdstider.
Arbejdstagerens frihed til at
vælge sin egen tidsplan er fri til
at gennemføre. En kombination
af telearbejde og personligt
arbejde eller endog en udvidelse
af start- og sluttidspunkterne
kan være en god mulighed for at
motivere arbejdstageren. 
Skab incitamenter. Etablering af
en variabel løn baseret på
præstationer er en god måde at 

Motivation er en nøglekompetence
til at forbedre produktiviteten i en
SMV og til at optimere de
ressourcer, der er til rådighed for
arbejdsgiveren og medarbejderne,
på en mere positiv måde. Med
henblik herpå skal
virksomhedslederen være
opmærksom på de vigtigste
retningslinjer for at forbedre sine
medarbejderes motivation.  

Blandt de vigtigste muligheder for at
motivere arbejdstagerne er
følgende: 



motivere medarbejderen, da det
er direkte relateret til præstation
og jobansvar. 
Tilbyd muligheder for udvikling
inden for virksomheden eller
inddrag medarbejderen i
projekter. Økonomisk aflønning
er ikke det eneste mål for
medarbejderen, da en
følelsesmæssig løn er lige så
nødvendig. 
Forbedre arbejdsområdet. Et
åbent, ryddeligt og behageligt
rum fremmer
informationsudveksling og
teamwork og forbedrer
medarbejdernes produktivitet.

der er færre ansatte, så en reduceret
tidsplan kan være et større problem.

Incitamentsprogrammet skal være
forståeligt og opnåeligt, da
overdrevne mål vil gøre
medarbejderen uinteresseret i at nå
dem, og den tilsigtede positive
virkning vil blive til en negativ
demotiverende virkning. På den
anden side kan et
incitamentsprogram, der er baseret
på salg, føre til et forsøg på at
tilbyde kunderne produkter, som de
ikke har brug for, hvilket giver dårlig
service. 

Hvad angår distancearbejde, har
fraværet af et arbejdsmiljø i nogle
tilfælde en negativ indflydelse på
medarbejderne, da de kan føle sig
mindre involveret i virksomheden. 
På den anden side kan det, hvis det
ikke anvendes konsekvent og
retfærdigt, føre til individuelle eller
gruppekonflikter om resultater eller
til sammenligning af
medarbejdernes arbejdsstatus med
hinanden. I et mindre miljø som
f.eks. SMV'er kan disse tvister være
meget negative for gruppens
generelle funktion. Omvendt kan et
forsøg på at kontrollere
arbejdssituationer eller resultater
føre til frustration og stress hos
arbejdsgiveren, når der opstår
problemer, da det vil blive opfattet
som om, at bestræbelserne på at
forbedre forholdene for de ansatte
ikke bærer de forventede frugter.  
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RISICI

MOTIVATION

Gennemførelsen af mekanismer til
forbedring af medarbejdernes
motivation i SMV'er kan give
arbejdsgiveren alvorlige problemer,
hvis betydningen af motivation ikke
forstås og planlægges pålideligt i
virksomheden. 

Planlægningen af arbejdstagernes
arbejdstider og deres fleksibilitet
kan føre til en destrukturering af
gruppen og af kommunikationen
mellem de forskellige afdelinger, så
dette punkt skal behandles ud fra
behovet for at få visse
arbejdstageres arbejdstider til at
falde sammen, når de er involveret i
en igangværende opgave. I SMV'er
kan det være vanskeligere at
gennemføre, da



Når vi har analyseret de fordele og
ulemper, som motivation har i
arbejdsmiljøet, vil vi se på de bedste
måder at gennemføre den på i det
daglige arbejde i en SMV, samt på
dens afgørende betydning for
udviklingen af arbejdstagernes
arbejdsaktivitet, og hvordan
arbejdsgiveren kan forbedre denne
motivation ved at anvende
forskellige redskaber, der har en
indvirkning på arbejdstagernes
udbytte og dermed på deres
produktivitet i virksomheden.  

På den anden side vil vi se, hvilke
behov en arbejdsgiver har, når han
udvælger personale, for at kunne
opdage og vurdere
jobkandidaternes motivation. 

Venlighed: En venlig arbejdsgiver
fremmer et godt arbejdsmiljø og
mindsker stress hos sine ansatte.  
Evne til at anerkende præstationer.
Herved stimuleres arbejdstagerens
gode humør og selvværd, og
opfyldelse af mål fremmes. 
Klare mål og målsætninger. Ved
klart at informere arbejdstagerne
om, hvad målene er, vil de føle sig
mere integreret i projektet og få
større klarhed i deres funktioner. 
At gå ind for fleksible arbejdstider.
Det gør det lettere at forene
privatliv, arbejde og familie. En mere
udhvilet arbejdstager yder bedre,
fordi man undgår udmattelse. 
Går ind for integration. Det får
arbejdstageren til at føle sig som en
vigtig del af virksomheden. 
Tilbyder en passende løn. En løn,
der står i et rimeligt forhold til de
udførte funktioner, får
arbejdstageren til at føle sig
anerkendt og værdsat i sit arbejde.  
At placerer arbejdstageren i den
rigtige stilling. Hvis en arbejdstager
kan anvende sin viden i et job, vil
der være en følelse af tilfredshed
ved at reagere effektivt. 

mod deres mål og dermed skabe et
godt arbejdsmiljø.  

De vigtigste kendetegn ved en
motiverende arbejdsgiver er: 
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MOTIVATION I
ANSÆTTELSESPRO-
CESSEN

HVAD HAR ARBEJDSGIVEREN
BRUG FOR?

MOTIVATION

Enhver iværksætter ved det, men
det er værd at huske det. En SMV's
succes afhænger næsten
udelukkende af de mennesker, der
udgør teamet. En arbejdsgiver kan
motivere sine medarbejdere ved at
følge et par enkle retningslinjer, når
det gælder om at vejlede dem 



Tilbud om ekstra fridage til
medarbejdere, der når bestemte
mål. Dette incitament er meget
populært blandt medarbejderne.  
Afholdelse af sociale dage med
kolleger og deres familier, når
målene er nået. Denne
foranstaltning vil forbedre
forholdet mellem
medarbejderne og deres følelse
af holdånd. 
Der bør være rekreative
muligheder på arbejdspladsen,
f.eks. kantiner, pauserum eller
venteværelser for
medarbejderne. Dette vil være
med til at give et sted, hvor man
kan slappe af og tage en pause i
løbet af arbejdsdagen. 
Tilbyde gavekort til
medarbejderne eller indgå
samarbejdsaftaler med andre
virksomheder for at give deres
medarbejdere rabatter på 

Brugen af incitamenter kan give
virksomheden fordele, hvoraf den
vigtigste er øget produktivitet. Disse
incitamenter skaber et bedre
arbejdsmiljø. En tilfreds og
motiveret medarbejder vil med stor
sandsynlighed ikke være tilbøjelig til
at forlade virksomheden, da følelsen
af anerkendelse er opnået. Nogle
virksomheder tilbyder deres
medarbejdere fordele for at øge
deres motivation. Nogle eksempler
er: 

forskellige tjenester
(sundhedsforsikring, tandlæge,
fitnesscenter...) er handlinger,
som også er højt værdsat af
medarbejderne, da det betragtes
som en følelsesmæssig løn. 
Hvis man tilbyder en intern
forfremmelsesstilling til
kvalificerede arbejdstagere,
inden jobtilbuddet gives, vil det
få arbejdstagerne til at føle sig
motiverede og velansete i
virksomheden, idet de vil kunne
forbedre deres arbejdsvilkår og
stilling. 
Den løbende faglige udvikling af
arbejdstagerne gennem
uddannelsesprogrammer, som
virksomheden tilbyder eller som
arbejdstageren selv anmoder
om, vil forbedre følelsen af
forbedring i virksomheden med
en højere kvalifikation for at
kunne opnå en forfremmelse til
en stilling i en højere kategori.  
Retten til at afbryde
forbindelsen uden for
arbejdsdagen er blevet styrket i
de seneste år, hvilket har
tilskyndet til respekt for
tidsplaner for ikke at gribe ind i
arbejdstagernes privatliv eller
familieliv.  
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MOTIVATION
HVORDAN VED MAN, OM MAN
HAR DET?



De spørgsmål, der stilles under
jobsamtalen, er afgørende for at
vurdere en medarbejders viden og
evner til jobbet, men det er også
afgørende for at afgøre, om en
kandidat er egnet til jobbet, at
afdække hans motivation for jobbet.
Forskellige mennesker har
forskellige motiver for at søge et
job, og disse er individuelle.  

Ved at spørge kandidaten om hans
motivation for jobbet kan vi få at
vide, om han/hun gør det for at
opnå personlig eller faglig
tilfredsstillelse, om han/hun kan lide
at nå mål, om han/hun kan lide at
føle sig som en del af
virksomheden, eller om han/hun kan
give en vision om, hvad han/hun kan
bidrage til teamet. Der er
arbejdstagere, der kan lide
forandringer eller udfordringer og at
have problemer at løse, så deres
motivation på tidspunktet for en
samtale kan være meget
forskelligartet. 

Nonverbal kommunikation er lige så
vigtig, når det gælder om at opfatte
en jobkandidats motivation. Kig
efter entusiasme i kandidatens
stemme og engagement i deres
kropssprog. For eksempel vil en
selvsikker 

kandidat udnytte så meget plads
som muligt til sin fordel. En
kandidat, der læner sig fremad og
ser ham selvsikkert i øjnene, er en
potentielt motiveret kandidat. En
kandidat, der reagerer langsomt,
uden at lægge vægt på noget eller
næsten uden kropssprog, er
derimod et tegn på en umotiveret
personlighed.  

Nogle gange er det også en fejl at
undervurdere betydningen af penge
og fordele som en af
motivationsfaktorerne for jobbet.
Dette vil ikke være den vigtigste
motivation, og medarbejderen vil
forsøge at undgå det i samtalen,
men det bør ikke være en hindring
for, at den økonomiske faktor er en
anden af de vigtigste motiveringer,
når man søger et job.
  
Afslutningsvis vil nøglen til succes i
en jobsamtale være at identificere,
hvad der motiverer kandidaten, og
at se, om disse kvaliteter, værdier
og tilgange passer til det job, der
skal udvikles. At spørge, hvordan de
ville føle sig i en fremtidig situation,
der kan opstå i det nye job, vil være
en god måde at finde ud af, hvad de
kan bidrage med til teamet, og hvad
der motiverer dem til at være den
perfekte kandidat. 
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MOTIVATION
HVORDAN MAN OPDAGER
MOTIVATION HOS
MEDARBEJDERE



For arbejdsgiveren i en SMV er der
ikke noget bedre end at forbedre
sine medarbejderes livskvalitet og
tilfredshed med hensyn til fremtiden
på lang sigt. De foranstaltninger, der
gennemføres inden for
menneskelige ressourcer, bør sigte
mod at forbedre medarbejdernes
muligheder for faglig udvikling uden
at glemme forbedring af
samarbejdet i teamet eller
kommunikationen. For at nå dette
mål og for at forbedre
medarbejdernes arbejde og
produktivitet kan følgende initiativer
gennemføres i virksomheden: 

At minde medarbejderne om
virksomhedens vision og mission.
Ved at formidle klare oplysninger til
medarbejderne vil vi fremme
motivation og engagement i
virksomhedens filosofi. Dette vil
sikre, at alle er fuldt ud klar over
deres rolle og plads i virksomheden
ved at definere stillingerne og hvem
teamlederne er, da de vil være
ansvarlige for at sikre, at alting
kører gnidningsløst i de enkelte
afdelinger. 

Belønne succes. Medarbejderne
skal føle sig værdsat i
virksomheden og den bedste måde
at opnå dette på er at kende deres
mål klart og tydeligt og vide,

at de vil blive belønnet, hvis de når
dem. Udviklingen af arbejdet skal
måles ved at evaluere, hvad der
virker, og hvad der ikke virker, for at
optimere den tid og de ressourcer,
der er til rådighed. 

Tilvejebring de nødvendige
ressourcer og værktøjer. Det er
nødvendigt at tage sig af detaljer
som arbejdsmiljøet eller
redskaberne til udvikling af
aktiviteten, så arbejdstageren føler
sig godt tilpas i løbet af sin
arbejdsdag og føler sig taget hånd
om i virksomheden; på denne måde
vil produktiviteten ikke falde. 

Kontroller og opmuntrer
mellemledere. Som hovedregel har
de problemer, som arbejdstagerne
står over for, at gøre med deres
direkte leder. Derfor vil det være
vigtigt at overbringe behovet for at
motivere deres team til disse
mellemledere. 

Uddannelse. Den løbende
uddannelse af arbejdstagerne vil
være en af nøglerne til at øge
følelsen af at kunne udvikle sig i
virksomheden og forbedre
arbejdsmiljøet.

Prioritering af kommunikation,
møder og menneskelige ressourcer.
Kommunikation vil være grundlaget
for at forbedre arbejdstagernes
motivation i 
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HVORDAN MAN
UDVIKLER DENNE
FÆRDIGHED

MOTIVATION



virksomheden. En god leder skal
være tæt på, have kontakt med
medarbejderne og tale ansigt til
ansigt med dem i stedet for at
begrænse sig til at være låst inde på
et kontor. Ved at planlægge
regelmæssige møder med
medarbejderne vil arbejdsgiveren få
et samlet overblik over
virksomhedens styrker og
svagheder samt over
medarbejderne.  

Svar på anmodninger. Når en
arbejdsgiver beder medarbejderne
om at gøre en ekstra indsats eller
bede om en tjeneste, er reaktionen
normalt positiv. Når en arbejdstager
beder virksomheden om en tjeneste,
bør svaret ligeledes være aktivt og
kortvarigt og forsøge at finde en
løsning på medarbejderens faglige
og personlige situation.  

Fremme et sjovt miljø. Hvis
arbejdspladsen gøres sjovere, vil det
gøre følelsen af at arbejde mere
behagelig, hvilket kan holde
medarbejderne motiverede og
engagerede. Fester på
arbejdspladsen, indretning af "tag
din hund med på arbejde"-dage og
ugentlige happy hours for
medarbejderne er nogle almindelige
strategier. Hvis man beder
medarbejderne om at komme med
forslag til, hvordan man kan gøre
arbejdspladsen sjovere, vil det øge
motivationen. 

En motiveret medarbejder vil
føle sig som en del af teamet og
af virksomheden og bliver et
nøgleelement i forbedringen af
produktiviteten, optimeringen af
de ressourcer, der er til
rådighed, og øge trivslen i
arbejdsgruppen. 
Det er op til virksomhedslederen
at forbedre medarbejdernes
motivation ved at følge enkle
retningslinjer for at forbedre
arbejds- og/eller personlige
forhold. 
Man skal være forsigtig med at
gennemføre foranstaltninger til
forbedring af medarbejdernes
arbejdsvilkår, da en dårlig eller
uorganiseret gennemførelse kan
have den modsatte effekt,
nemlig at medarbejderne
demotiveres og forvirres. 
Incitamenter og økonomiske
belønninger opvejes ofte af
medarbejdernes påskønnelse af
mulighederne for at blive
forfremmet og avancere i
virksomheden eller for at blive
taget i betragtning ved
arbejdsbeslutninger, hvilket gør,
at de føler sig mere tilfredse og
værdsat.  
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MOTIVATION
KONKLUSIONER



Forbedret trivsel hos
medarbejderne vil altid have en
positiv indvirkning på
udviklingen af deres aktivitet. Fri
arbejdstid, muligheden for
telearbejde eller muligheden for
at forene arbejds- og familieliv
forbedrer medarbejdernes
trivsel.  

I personaleudvælgelsesprocesser
skal arbejdsgiveren tage hensyn
til både den interviewedes verbale
sprog og hans eller hendes
motivation, når han eller hun
søger jobbet, og til det ikke-
verbale sprog og hans eller
hendes fremtoning, når han eller
hun udtrykker sig. En motiveret
medarbejder vil vise denne
motivation under en jobsamtale. 
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GROW-tilgangen fremmer selvtillid og selvmotivation, hvilket
fører til øget produktivitet og personlig tilfredshed. GROW-
modellen er en strategi, der giver dig mulighed for at lære at
identificere de grundlæggende mål, analysere den aktuelle
situation og udarbejde generelle handlingsplaner på grundlag
af de indhentede oplysninger. Før man fokuserer på de mere
specifikke problemer, er det nødvendigt at vide, hvad det
endelige formål med et projekt er, og at have et holistisk syn
på det, så alle beslutninger, der skal træffes, er korrekt
afstemt, og det oprindelige formål og motivationen for at nå
dette mål aldrig går tabt. 

OVERSIGT

HVAD SKAL
JEG LÆRE?

Vække motivation: Mens kortsigtede mål giver incitament
til øget produktivitet i det umiddelbare øjeblik, er det
opfordringen til at opfylde vores langsigtede personlige
mål, der virkelig driver konsekvent handling og giver en
følelse af selvrealisering. 
Det giver klarhed: På grund af kompleksiteten af de
situationer, vi står over for, opstår der ofte distraktioner,
som afleder vores opmærksomhed fra det oprindelige
mål. Hvis vi bevarer et globalt perspektiv, vil alle
handlinger have et fælles formål. 
Hvis det gennemføres korrekt, vil dets virkninger med
tiden strække sig til de senere faser af projektet. 

MÅL

Bloktavle eller whiteboard, kuglepenne MATERIALER

60 min. TIDSFORBRUG

Ledere og mellemledere MÅLGRUPPE
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Som leder er en af dine vigtigste roller at coache og motivere
dine medarbejdere til at gøre deres bedste. Ved at gøre dette
hjælper du dem med at træffe bedre beslutninger, løse
problemer, der holder dem tilbage, lære nye færdigheder og
på anden måde gøre fremskridt i deres karriere. GROW er et
akronym, der står for Goal, Reality, Obstacles/Options og Will
(mål, virkelighed, forhindringer/muligheder og vilje). En god
måde at tænke på GROW-modellen på er at tænke på, hvordan
man planlægger en rejse. Først beslutter du dig for, hvor du
skal hen (målet), og fastslår, hvor du befinder dig i øjeblikket
(din nuværende virkelighed). Derefter udforsker du forskellige
ruter (mulighederne) til dit mål. I det sidste trin, hvor du
fastlægger "viljen", sikrer du dig, at du er indstillet på at
gennemføre rejsen og er forberedt på de forhindringer, du kan
møde undervejs. 

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

GROW-modellen er en enkel, men meget effektiv ramme, der
kan bruges på ethvert møde eller i enhver ledelsessituation.
Den kan tilpasses, så den passer ind i enhver situation, hvor
der skal træffes beslutninger, eller hvor der skal overvindes
forhindringer. 

Facilitatoren bør være opmærksom på følgende, når han/hun
gennemfører trinene: 

Trin 1. Jo mere på linje med deres kerneværdier med hensyn
til at bevæge sig mod disse mål, jo mere engagerede vil de
være i at deltage i de handlinger, der vil gøre disse mål til
virkelighed. 

Det andet trin i GROW giver mulighed for en opfordring til
selvevaluering. 

Tredje trin. Valgmuligheder giver folk mulighed for at udforske
muligheder og vælge, hvilken af disse muligheder der vil
fungere bedst til at bringe dem videre. Når personen udvikler
disse muligheder, er han/hun mere motiveret og
følelsesmæssigt forbundet med dem. 

Trin 4. Denne del af rammen hjælper med at udvikle en
forpligtelse til at nå et mål. 
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Hvad vil du gerne fokusere på i dag? 
Hvad er vigtigt for dig i øjeblikket? 
Hvilke nye færdigheder ønsker du at lære eller udvikle? 
Hvilke udfordringer står du over for i øjeblikket? 
Hvad ville få dig til at føle, at denne tid er givet godt ud? 
Hvad arbejder du i øjeblikket på? 
Hvordan kan du formulere dit mål i et positivt sprog? 

Hvad sker der nu (hvad, hvem, hvornår og hvor ofte)?
Hvad er effekten eller resultatet af dette? 
Har du allerede taget nogle skridt i retning af dit mål? 
Er dette mål i konflikt med andre mål eller målsætninger?

Hvilke forhindringer står i vejen? 
Hvis du havde 50 % mere selvtillid, hvad ville du så gøre,
som ville være anderledes? 
Hvad kunne du eventuelt gøre? 

Trin 1: 
SÆT ET MÅL (MÅLSÆTNING)
Først skal du og dit teammedlem se på den adfærd, som I
ønsker at ændre, og derefter strukturere denne ændring som
et mål, som de ønsker at nå. 
Bed medarbejderen (gruppemedlem, kollega osv..) om at
beskrive, hvad deres mål/ambition(er) er. 
Værdifulde spørgsmål i dette trin: 

 
Trin 2: 
UNDERSØG DEN NUVÆRENDE VIRKELIGHED 
Bed derefter dit teammedlem om at beskrive sin nuværende
virkelighed. 
Dette er et vigtigt skridt. Alt for ofte forsøger folk at løse et
problem eller nå et mål uden at overveje deres udgangspunkt
fuldt ud, og ofte mangler de nogle oplysninger, som de har
brug for for at nå deres mål effektivt. 
Når dit teammedlem fortæller dig om deres nuværende
virkelighed, kan løsningen begynde at dukke op. 
Nyttige coachingspørgsmål i dette trin omfatter følgende: 

Trin 3: 
UNDERSØG FORHINDRINGERNE/MULIGHEDERNE 
Når du og dit teammedlem har udforsket den nuværende
virkelighed, er det tid til at afgøre, hvad der er muligt - dvs. alle
de mulige muligheder for at nå deres mål. 
Hjælp dit teammedlem med at brainstorme så mange gode
muligheder som muligt. Diskuter derefter disse og hjælp dem
med at beslutte sig for de bedste. Typiske spørgsmål, som du
kan bruge til at undersøge mulighederne, er følgende: 
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Hvad ellers? 
Hvad nu, hvis denne begrænsning blev fjernet? Ville det
ændre noget? 
Hvilke fordele og ulemper er der ved de enkelte
muligheder? 
Hvad ville du gøre, hvis du ikke svarede nogen? 
Hvad er den mest effektive udnyttelse af din tid på
nuværende tidspunkt? 

På en skala fra 1 til 10, hvor motiveret er du for at nå dit
mål? 
Hvad skal der til for at få denne motivation tættere på et
10-tal? 
Uanset hvad dit første skridt er, kan du så komme i tanke
om noget, der kan forhindre dig i at gøre det? 
Hvor engageret er du i at nå dette mål? 
Hvordan ønsker du at blive holdt ansvarlig for dette mål? 
Hvordan vil du fejre, når du har nået dit mål? 
Hvad vil du gøre i løbet af de næste 24 timer? 
Hvad vil du gøre, når du har nået dit mål? 
Hvem skal du inddrage i din rejse mod dette mål? 
Hvad skal du ellers overveje, før du går i gang? 

 
Trin 4: 
FASTLÆGGE VILJEN 
Se på vejen frem (ansvarlighed og personlige handlinger)
(hvad, hvornår, af hvem og viljen til at gøre det). Når du har
fastslået deres nuværende virkelighed og undersøgt
mulighederne, har dit teammedlem nu en ret god idé om,
hvordan de kan nå deres mål. Fantastisk - men det er måske
ikke nok. Det sidste skridt er at få teammedlemmet til at
forpligte sig til specifikke handlinger for at bevæge sig fremad
mod deres mål. Dette trin hjælper dem med at aktivere deres
viljestyrke og giver dem et boost! 
Effektive spørgsmål er bl.a: 

Aftal en dato, hvor I begge vil gennemgå fremskridtene. Dette
vil give en vis ansvarlighed og give dem mulighed for at ændre
sin tilgang, hvis den oprindelige plan simpelthen ikke
fungerer. 

OM VÆRKTØJET

FASER AF
IMPLEMENTATION 
FORTSAT

FORBINDELSEN
TIL
MOTIVATION

Dette værktøj er forbundet med motivation, da GROW-
tilgangen fremmer selvtillid og selvmotivation, hvilket fører til
øget produktivitet og personlig tilfredshed. 
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Aktiviteten "The Marshmallow Problem" lærer dig, hvordan du
kan arbejde bedre sammen med dit team ved at være mere
effektiv i forhold til at nå dine mål. Du lærer, hvordan du kan
implementere dette moderne værktøj til motivation,
samarbejde og ledelse af teams i tider med forandringer og
kompleksitet. 

OVERSIGT

HVAD SKAL
JEG LÆRE?

Denne aktivitet understreger vigtigheden af holdmotivation og
gruppekommunikation, ledelsesdynamik, samarbejde,
innovation og problemløsningsstrategier. Der undervises i en
fleksibel tilgang til risikostyring og værdien af løbende
eksperimenter for at reducere spild.  

MÅL

20 spaghettistænger (pr. gruppe)  
1 meter snor (pr. gruppe)  
1 meter tape (pr. gruppe)  
1 papirpose eller kuvert (pr. gruppe)  
1 skumfidus (pr. gruppe)  
Målebånd 

MATERIALER

60 minutter TIDSFORBRUG

Medlemmer af teamet MÅLGRUPPE
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The Marshmallow Problem er en teambuilding- og
motivationsaktivitet, hvor hold skal konkurrere om at bygge
den højeste fritstående struktur af 20 spaghettistænger, en
meter tape, en meter snor og en skumfidus. Der lægges vægt
på gruppekommunikation, ledelsesdynamik, samarbejde,
innovation og problemløsningsstrategier. Der undervises i en
lean tilgang til risikostyring og værdien af løbende
eksperimenter for at reducere spild. Det er ment som en sjov
teambuilding-øvelse. 

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Børn klarer sig bedre end handelsstuderende: På stort set
alle områder af innovation skaber børnehavebørn højere
og mere interessante strukturer. 
Marshmallowen er en metafor for de skjulte
forudsætninger i et projekt. Antagelsen i Marshmallow-
udfordringen er, at marshmallows er lette og luftige og let
støttes af spaghettipindene. Når man rent faktisk prøver
at bygge strukturen, virker skumfiduserne ikke så lette.
Læren af marshmallow-udfordringen er, at vi er nødt til at
identificere antagelserne i vores projekt - de reelle behov,
produktets pris, servicens varighed - og teste dem tidligt
og ofte. Det er den mekanisme, der fører til effektiv
innovation. 

Efter gennemførelsen bør facilitatorerne slutte af med
indsigten i udfordringen. Du kan vise Marshmallow Challenge
TED-talken eller blot henvise til talen og beskrive nogle af de
vigtigste indsigter fra Marshmallow-udfordringen: 

1.

2.
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Trin 1: 
Hvert hold får et marshmallow-udfordringssæt, som
indeholder 20 stykker spaghetti, 1 meter tape, 1 meter snor og
1 marshmallow. Ingredienserne skal anbringes i en madpakke
eller en kuvert af papir, hvilket gør det nemmere at dele dem
ud og skjuler indholdet, så overraskelsesmomentet bliver
maksimeret. 

Inddel gruppen i hold på 3-6 personer. Hvert hold skal sidde
omkring et bord. Hele gruppen bør arbejde i samme rum,
forholdsvis tæt på hinanden. 

Trin 2: 
Giv instruktionerne. Vær klar og tydelig med hensyn til målene
og reglerne for udfordringen. 

Byg den højeste fritstående struktur: Vinderholdet er det hold,
der har den højeste struktur målt enten fra bordpladen eller
fra gulvet til toppen af skumfidusen. Det betyder, at strukturen
ikke må være ophængt fra en højere struktur, f.eks. en stol, et
loft eller en lysekrone. 

Hele skumfidusen skal være på toppen: Hele skumfidusen
skal være på toppen af strukturen. Hvis man skærer eller
spiser en del af skumfidusen, bliver holdet diskvalificeret. 

Brug så meget eller så lidt af sættet, som der er behov
for: Holdet kan bruge så mange eller så få af de 20
spaghettipinde som nødvendigt og så meget eller så lidt af
snoren eller tapen som nødvendigt. Holdet kan ikke bruge
papirposen/kuverten som en del af deres struktur. 

Spaghetti, snor eller tape skal brydes op: Holdet kan frit bryde
spaghettien eller klippe båndet og snoren over for at skabe
nye strukturer. 

Udfordringen varer 18 minutter: Holdene kan ikke holde fast i
strukturen, når tiden løber ud. De, der rører ved eller støtter
strukturen ved øvelsens afslutning, bliver diskvalificeret. 

Sørg for, at alle forstår reglerne: Gentag reglerne om
nødvendigt, og spørg, om nogen har spørgsmål, inden du går i
gang. 
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Hvordan arbejdede vi som gruppe? 
Hvilken rolle indtog jeg? Hvordan bidrog jeg? Var der noget,
jeg ikke gjorde? Hvorfor? 
Hvem tog lederskabet i gruppen? Hvordan kom det til udtryk i
forskellige øjeblikke? 
Hvad lærte jeg om mig selv og min adfærd? Om andre
mennesker og deres adfærd? Om gruppers adfærd? 
Hvilken indsigt kan jeg tage med mig fra denne oplevelse,
som jeg kan anvende i andre sammenhænge? 

Trin 3: 
Start nedtællingsuret og musikken ved starten af udfordringen. 
Mind holdene om tiden: Tæl tiden ned. Det kan være effektivt at
råbe tiden op ved 12 minutter, 9 minutter (halvvejs), 7 minutter, 5
minutter, 3 minutter, 2 minutter, 1 minut, 30 sekunder og en
nedtælling på ti sekunder. 

Sig, hvordan holdene klarer sig: Lad hele gruppen vide, hvordan
det går for holdene. Sig til, hver gang et hold bygger en stående
struktur. Opbyg en venskabelig rivalisering. Opmuntre deltagerne
til at se sig omkring, og vær ikke bange for at øge energien og
indsatsen. 

Mind holdene om, at indehavere vil blive diskvalificeret: Flere
hold vil have lyst til at holde fast i deres struktur til sidst for at
stabilisere den, fordi placeringen af skumfidusen på toppen vil få
strukturen til at bøje sig. Den vindende struktur skal være stabil 

Trin 4: 
Når tiden er gået, beder du alle i lokalet om at sætte sig ned, så
alle kan se strukturerne. 

Mål strukturerne: Fra den korteste stående struktur til den
højeste skal du måle og oplyse højderne. Identificer det vindende
hold. 

Trin 5: 
Holdene reflekterer over, hvordan de har klaret sig: Få holdene til
at sætte sig sammen og diskutere deres proces. Introducer
nedenstående spørgsmål for at hjælpe dem med at guide dem i
deres refleksion: 

Forslag til refleksionsspørgsmål: 

OM VÆRKTØJET

FASER AF
IMPLEMENTATION
FORTSAT

FORBINDELSEN
TIL
MOTIVATION

Dette værktøj er forbundet med motivation, da motivering af
teammedlemmer indebærer at sikre tilfredshed på
arbejdspladsen samt at træffe foranstaltninger, der har en
positiv indflydelse på arbejdspræstationen. Teamets mål vil
blive nået med større succes, hvis teammedlemmerne er
motiverede og engagerede. MO
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ORGANISATION OG
TIDSSTYRING

opstille mål og lave lister 
planlægning 
planlægning 
prioritering 
tildeling af ressourcer 
samarbejde 
uddelegering, opretholdelse af
effektiviteten 
dokumentation af 
registrering 

Organisatoriske færdigheder er de
færdigheder, der gør det muligt for
en medarbejder, eller for den sags
skyld en arbejdsgiver, at udnytte
ressourcerne effektivt og
virkningsfuldt (Indeed, 2021).
Organisatoriske færdigheder er
nogle af de vigtigste og mest
overførbare jobfærdigheder, som en
medarbejder kan erhverve.  
 
For at lære, hvordan forbedring af
organisatoriske færdigheder kan
påvirke arbejdspræstationen,
omfatter specifikke trin til
forbedring af organisatoriske
færdigheder:  
 

Blandt disse færdigheder er
begrebet tidsstyring, som kan
defineres som en proces, der
indebærer planlægning og
forvaltning af opgaver omkring
tidsfrister for at arbejde smartere og
producere arbejde af højere kvalitet
(Kushwaha, 2021). Det er en
strategi, der går ud på at planlægge
den tid, man har til rådighed, og
kontrollere den tid, man 

bruger på specifikke opgaver for at
arbejde mere effektivt. Det giver dig
tid nok til at afslutte opgaverne
uden at bruge for meget tid på en
enkelt opgave, og det giver dig
mulighed for at balancere den tid,
du bruger hjemme og på arbejdet.  
 
Uanset hvor organiseret vi er, og
hvor meget vi ønsker os mere tid, er
der altid kun 24 timer, 1 440
minutter eller 86 400 sekunder i en
dag, så det er derfor af største
vigtighed at forbedre
organisationsevnerne og
tidsstyringen. De evner, som
mennesker opnår gennem
selvanalyse, planlægning, evaluering
og selvkontrol, er afgørende for,
hvordan vi bruger tiden. 
 
Mennesker, der anvender effektive
organisatoriske færdigheder og
tidsstyringsevner, er mere tilbøjelige
til at være mere produktive og har
mere energi til de opgaver, de skal
løse. De er mindre stressede, har
mere fritid til at forfølge deres
passioner, gennemfører flere
opgaver, har et mere gunstigt
forhold til mennesker og har et
større selvværd.  
En anden vigtig organisatorisk
kompetence er selvomsorg. Intet af
det, der er nævnt ovenfor, er muligt,
hvis man ikke er organiseret i sit
eget liv, både professionelt og
personligt. Du skal spise og sove
godt og passe på dit generelle
helbred. Organisering i alle aspekter
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af dit liv er afgørende for at sikre, at
du har en sund balance. Hvis du
føler dig utilpas, træt, stresset eller
andet negativt, vil det have en stor
indvirkning på dine evner som leder. 

Forbedret evne til at opgradere
organisatoriske og
tidsstyringsmæssige
færdigheder individuelt, i
grupper af ligestillede og i små
hold 
Forbedrede organisatoriske
færdigheder og bedre
tidsstyring 
Forbedret effektivitet i
SMV'ernes aktiviteter
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MÅL OG
RESULTATER

At definere betydningen af
organisatoriske færdigheder og
tidsstyring i en SMV 
At forstå de forskellige fordele,
som lederne har ved at udbrede
en kultur med organisatoriske
færdigheder og tidsstyring i
deres arbejdsgruppe. 
At identificere planen og
komponenterne til forbedring 
At udarbejde en tjekliste til
overvågning og evaluering af
forbedringsprocessen 
At indse behovet for at ansætte
folk, der er organiserede og har
en god tidsforvaltning 

Viden om, hvilke organisatoriske
færdigheder der er nødvendige
for ledelse af SMV'er 
Udvikling af en uddannelsesplan
for målsætning og tidsstyring 

MÅLSÆTNINGER: 

RESULTATER: 

ORGANISATION OG
TIDSSTYRING

ORGANISATION OG
TIDSSTYRING I EN
SMV-SAMMENHÆNG
Organisationsevner og tidsstyring er
af afgørende betydning i en arbejds-
og erhvervssituation, da det giver
mulighed for en smidigere og mere
effektiv drift af virksomheden. For
at opnå dette skal virksomhedsejere
og ledere dyrke en arbejdsplads,
hvor betydningen af organisatoriske
færdigheder og tidsstyring er i
centrum (Business Trends, 2016). 
 
At besidde disse egenskaber er helt
klart til gavn for en medarbejder
som person ved at give dem
mulighed for at samle og samle de
nødvendige ressourcer og være
punktlige; alt dette er
nødvendigheder i enhver
organisation og overføres til
medarbejdernes personlige liv
(Kooser, 2019).  



Stærke organisatoriske færdigheder
er lige så vigtige af forskellige
årsager, og de har alle én
fællesnævner, fordi de gør en
person til en effektiv og
virkningsfuld medarbejder. Det er
netop derfor, at arbejdsgiverne
sætter så stor pris på stærke
organisatoriske færdigheder, da de
danner et stærkt grundlag for
fremtidig udvikling af færdigheder,
hvilket er yderst gavnligt for HR-
aktiviteterne (MOO, 2021).  
 
Arbejdstagere kan leve et mindre
stressende og mere glædeligt liv
ved at prioritere og organisere deres
opgaver. Prioritering af de vigtigste
eller tidskritiske opgaver og
udsættelse af mindre vigtige
gøremål til en mindre kaotisk
periode er en vigtig del af effektiv
tidsstyring. 
 
Det er vigtigt at styre tiden, fordi det
hjælper med at spare på energien
og bevare roen i et miljø med højt
tempo. Tidsstyring bidrager til at
forbedre præstationen, producere
bedre arbejde, levere arbejdet til
tiden, reducere stress og øge
selvtilliden. 

Organisatoriske færdigheder
indebærer at holde orden på
arbejdspladsen, overholde
tidsfrister og kommunikere godt
med dit SMV-team og 

partnere/kunder uden for din SMV.
Behovet for at have organisatoriske
evner bliver endnu vigtigere, når
man er chef eller personalechef.  

Evnen til at udføre opgaver rettidigt,
planlægge og overholde tidsfrister
er den hellige gral for stærke
organisatoriske evner. Hvis du kan
holde dig selv og dit team
disciplineret, vil SMV'erne få gavn af
dig på alle måder.  
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SMV'er har gavn af et velorganiseret
arbejde og maksimerer tiden til
væksten i deres virksomhed, så de
kan prioritere alle deres
arbejdsopgaver og nå deres mål
hurtigere. Velorganiserede SMV'er
har synlige virkninger internt i
virksomhederne, når medarbejderne
føler sig godt tilpas under
gennemførelsen af klare opgaver,
og også udenfor, når de
kommunikerer med partnere og
kunder på en professionel måde. 
  
Som tidligere nævnt er det vigtigt, at
SMV'er fremmer en kultur med
effektiv tidsstyring. Dette skyldes
først og fremmest ledelsen af
virksomheden. Hvis ledelsen ikke
udtrykkeligt og implicit fremhæver
dette behov, kan den ikke forvente,
at medarbejderne følger disse



retningslinjer (Kushwaha, 2021).
Desuden er tidsbegrebet ikke
ubegrænset, og det er afgørende at
forstå for SMV'er. Disse
virksomheder har en mindre
arbejdsstyrke, og hvis der ikke
gennemføres en strategi for
tidsstyring, kan det virke som om, at
virksomheden er gået i stå og ikke
gør fremskridt (Fewtrell, 2021).  

Omvendt vil vedtagelsen af en
stærk tidsstyringsfilosofi give dig
mulighed for at koncentrere dig om
og prioritere de vigtigste
forretningsaktiviteter og producere
dem i en bedre kvalitet. Hvis tiden er
organiseret på en
sammenhængende måde, bør
medarbejderne ligeledes opleve et
fald i stressniveauet, da opgaver,
der udføres i den rigtige rækkefølge,
vil synes mere opnåelige og lettere
at kontrollere. Dette er på trods af,
at de har den samme mængde
arbejde at udføre (Pettit, 2020).
Følgelig vil medarbejderne føle sig
mere lettet og ikke overvældet af
opgaver, hvilket gør det muligt for
dem at fokusere bedre og reducere
deres mængde af udskydelse
(Ward, 2021). Alt dette resulterer i
en motiveret arbejdsstyrke, som
sandsynligvis vil blive i
virksomheden i længere tid
(Business Trends, 2016).  

Manglende organisatoriske
færdigheder og tidsstyring kan
resultere i uopfyldte forpligtelser,
søvnmangel og mangel på
selvomsorg, hvilket alt sammen kan
føre til stress. Disse negative
bivirkninger vil ligeledes blive
overført til arbejdsmiljøet såvel som
til medarbejdernes privatliv (Ward,
2020). Dårlig tidsforvaltning og
overdreven skærmtid kan føre til
udmattelse, irritabilitet og dårligt
helbred generelt. At føle sig
overvældet er en vigtig kilde til
stress. At lære at organisere
arbejdslivet og privatlivet og at styre
sin tid er en fantastisk måde at
reducere stress betydeligt på.  

Multitasking sparer ikke tid, ifølge
psykologiske undersøgelser (Vaden
2015). I mange tilfælde er det
modsatte sandt. Når du går fra den
ene aktivitet til den anden, spilder
du tid og mister produktivitet.
Multitasking på en regelmæssig
basis kan gøre det sværere at
koncentrere sig og fastholde
opmærksomheden. Dette skyldes,
at hjernen ikke er i stand til at skabe
en dybdegående analyse af den
nævnte opgave, hvilket resulterer i,
at man overser finere detaljer, som
kunne være blevet opdaget, hvis
man ikke multitasker (Girdler, 2020)
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Faktisk kan du ubevidst begrænse
dine muligheder for at avancere,
hvis dine organisatoriske evner er
dårlige eller uudviklede. 

Det er vigtigt at holde din
arbejdsplads fri for distraktioner,
herunder at slukke for notifikationer
på dine enheder, og at afsætte tid til
specifikke opgaver, så du kan
fokusere på én aktivitet ad gangen.

interviewet, nogle ikke, og det kan
være meget sigende for deres værdi
i din SMV i fremtiden. Selv noget så
simpelt som, om de kom 10
minutter for tidligt, 5 minutter for
tidligt, præcis til tiden eller for sent
til samtalen, vil afsløre, hvordan de
håndterer deres tid.  

Det er vigtigt at fortælle kandidaten,
hvor lang tid jobsamtalen vil vare, så
tidsforvaltningsfærdigheder vil være
synlige, når kandidaten taler. Er
hun/han klar og kortfattet eller
bruger hun/han modsat lange
sætninger med mange detaljer.
Dette giver en klar indikation af,
hvordan de analyserer og forstår
tidsbegrænsninger, uden at
kandidaten udtrykkeligt ved det
(Doyle, 2021).  

Det er vigtigt at informere
medarbejdere og potentielle
medarbejdere om, hvordan SMV'en
organiserer sit arbejde (tidsplan,
frister, medarbejdernes
ansvarsområder osv.). Når man
spørger en kandidat, om han/hun er
enig i betingelserne, er det vigtigt at
se på kandidatens reaktioner. Et
chokeret blik er ikke et godt tegn,
f.eks. når man drøfter den daglige
tidsplan.  

Det er godt at inddrage nogle
spørgsmål om kandidatens bløde
kompetencer, herunder spørgsmål
om organisation og tidsstyring. 
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ORGANISATION OG
TIDSSTYRING I
FORBINDELSE MED
ANSÆTTELSESPRO-
CESSEN
Lederne bør være opmærksomme
på, at organisatoriske færdigheder
og tidsstyring er afgørende. En
kandidat kan have de rette hårde
færdigheder, men uden stærke
organisatoriske færdigheder vil
produktiviteten falde drastisk.
Derfor er både hårde færdigheder
og bløde færdigheder vigtige for at
være en medarbejder i topklasse. 

Det er tydeligt, hvordan en kandidat
er organiseret under en jobsamtale,
hvordan han/hun ser ud, hvordan
han/hun lytter, og hvordan han/hun
besvarer spørgsmål, især om
følelser. Nogle kandidater kan være
velforberedte til 



Ja/nej-spørgsmål om selvrefleksion
som "Betragter du dig selv som en
organiseret person?" er gode, men
de fleste mennesker vil svare det, de
tror, at intervieweren ønsker at høre.
Stil i stedet mere åbne spørgsmål
som "Hvad gør du for at holde dig
organiseret i det daglige?" og "Hvor
vigtigt er punktlighed for dig?" Deres
svar vil afsløre, om de allerede er en
organiseret person, eller om disse
færdigheder kunne bruge nogle
forbedringer. 

deres tidsfrister, fordi det vil være
synligt for alle, hvis nogen
overskrider en tidsfrist.  

En af de største fordele ved
organisatoriske færdigheder er en
følelse af kontrol, som giver
mulighed for øget produktivitet. I
tilknytning hertil er tanken om
planlægning. Arbejdsgivere bør
indføre en kalender eller en
planlægger (eller begge dele), så du
sammen med dine medarbejdere
kan overholde tidsfrister. Visuel
præsentation af opgaver giver
mulighed for lettere analyse af de
nævnte opgaver og gør dem
forhåbentlig mere gennemførlige
(GreatBizTools, 2022). Hvis en
arbejdsgiver finder, at der er mangel
på konsistens i overholdelsen af de
nævnte tidsbegrænsninger, kan det
være nødvendigt med et større
indgreb; men pas på, det kan let
glide over i "mikromanagement".  

Arbejdsgiverne skal også selv
udvise gode tidsstyringsevner; med
mange (hvis ikke alle) bløde
færdigheder bør de ansvarlige være
gode rollemodeller for resten af
medarbejderne. Hvis chefen
konstant kommer for sent til møder
og ikke overholder deadlines,
hvorfor skulle medarbejderne så
være til tiden? Et dårligt eksempel
skaber en afsmittende effekt, der
lader medarbejderne vide, at det er
ok at komme for sent og 
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Arbejdsgivere skal være
opmærksomme på, at ikke alle har
gode evner til tidsstyring og
organisation, men der er måder at
sikre, at naturligt uorganiserede
mennesker stadig er på rette spor.
Ledere bør have systemer, der
sikrer, at medarbejderne overholder
tidsfrister og generelt forvalter
deres tid godt; nogle af disse
systemer kan omfatte en fælles to-
do-liste (f.eks. Asana), en fælles
kalender og påmindelser om møder
og tidsfrister, som en uorganiseret
person sandsynligvis glemmer. At
have en to-do-liste og kalender, der
er gennemsigtig, hvilket betyder, at
alle i virksomheden kan se den, er
en måde at tilskynde medarbejderne
til at holde styr på tingene og på 



at være uorganiseret, hvilket aldrig
er værdsat i en virksomhed. På den
anden side kan arbejdsgivere, der
viser vigtigheden af organisering og
tidsstyring, være grunden til, at de
andre medarbejdere kan gøre det
samme.  

frokost? Virker du uoplagt, som om
du lige er stået op af sengen?
Adfærdsobservationer som disse er
afslørende. En person, der virker
fysisk uoplagt, kan f.eks. have svært
ved at stå op og tage tøj på til tiden
til arbejdet, hvilket er et tegn på
dårlig tidsstyring. På samme måde
afspejler en rodet arbejdsplads en
rodet tankeproces, så et rodet
skrivebord er tegn på en person,
hvis tanker også er uorganiserede.  

Organisationsevner skaber en
følelse af tillid og professionalisme
på arbejdspladsen. En
velorganiseret leder har et image af
pålidelighed og kontrol. Det er med
til at gøre det lettere at vinde
kundernes og de ansattes tillid. En
velorganiseret leder skaber et mere
afslappet arbejdsmiljø i
modsætning til et rodet eller
uorganiseret kontor, hvor man hele
tiden skal lede efter ting eller
undvige bunker af papirer.  

Et andet tegn på gode
organisationsevner, både for ledere
og medarbejdere, er evnen til at
arbejde under pres. En person, der
effektivt opdeler sine store opgaver
i mindre, opnåelige bidder, har
større sandsynlighed for at
overholde en deadline for et stort
projekt eller en stor opgave. At være
forberedt på, hvor meget tid hver
enkelt del-
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Et klart eksempel på gode
organisatoriske og tidsmæssige
færdigheder, selv om det måske
ikke er afgørende i sig selv, er den
grad af kommunikation, som en
person udviser (Indeed, 2021). Hvis
man har gode organisatoriske
færdigheder, er man mere tilbøjelig
til at kommunikere åbent ved at
sige, at man har udført opgaver, og
hvad man præcist har gjort (Kooser,
2021). Hvis du ikke har det, er det
sandsynligt, at dine organisatoriske
og tidshåndteringsfærdigheder er
begrænsede, da du måske føler dig
for overvældet til at overholde
tidsfrister. Derudover siges
medarbejdere, der kan planlægge
deres arbejde effektivt samt skabe
en klar adskillelse mellem arbejde
og privatliv, at have gode
organisatoriske færdigheder
(Estrada, 2022). 

Et andet tegn på god organisation
og tidsstyring er fysisk; holder du dit
skrivebord ryddeligt? Efterlader du
beskidt opvask i vasken efter 



opgave vil gøre den større opgave,
der skal løses, mere overkommelig.  
Endelig indebærer det at være
organiseret på arbejdet ofte, at man
skal organisere sin tankeproces.
Analytisk tænkning indebærer evnen
til at læse og fortolke oplysninger
for at nå frem til fornuftige
konklusioner, og hvis du er i stand til
at tænke logisk over et problem og
finde frem til kilden til problemet, vil
det hjælpe dig med at overvinde
tilbageslag hurtigt og undgå
forsinkelser.

Kommunikation (tale og skrive
klart og tydeligt for at sikre, at
budskabet er forstået, følge op
på ufuldstændige opgaver) 
Opmærksomhed på detaljer 
Teamwork (organisering af
arbejdet i en gruppe af
mennesker og deltagelse i
gruppearbejde) 
Delegeringsevner med henblik
på at opnå de bedste resultater
(stærke interpersonelle
færdigheder) 
Planlægning 
Prioritering (det er langt
vigtigere at kunne prioritere
opgaver end at kunne krydse af
på en to-do-liste) 
Arbejde under pres (tidsmangel
og andet pres) 
Mentale organisatoriske
færdigheder (at tænke logisk og
ordnet, at undersøge og
analysere situationer, at
udarbejde dokumentation, at
tænke strategisk og evaluere) 

mere synlige end andre bløde
færdigheder (som f.eks.
følelsesmæssig intelligens eller
konfliktløsningsevner). Kandidaten
skal vise sine færdigheder indenfor: 

 
Et vigtigt element i organisatoriske
færdigheder er evnen til at tage
initiativ. Organiserede medarbejdere
er velbevidste om de opgaver, de
skal udføre, og kan arbejde på
opgaver uden overvågning eller
hjælp. Hvis du opnå et 
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Det første skridt til at identificere en
medarbejders eller potentiel
medarbejders evne til at arbejde
organiseret er at give nogle få
opgaver med klare tidsfrister. Nogle
opgaver bør være lette, og andre bør
være mere komplekse. Lederne kan
derefter analysere, hvordan
kandidaten har fordelt tiden til disse
opgaver, og hvor effektiv han/hun
var under gennemførelsen. Selv om
de forvalter deres tid godt til at
udføre en opgave, kan det også
betyde, at de har skyndt sig
igennem den og derfor faktisk ikke
har vist gode tidsstyringsevner, hvis
den ikke er udført i god kvalitet.  

Organisatoriske færdigheder er
normalt 



ry for at være organiseret og
selvhjulpen på din arbejdsplads, vil
du sandsynligvis få endnu flere
muligheder for at bruge dine
færdigheder og udvikle dig
professionelt.  

Dårlig tidsstyring er et resultat af
manglende organisation og kan
være synlig fra de første dage.
Mange af disse er enkle og banale,
men kan være afgørende for at
afkode, om en kandidat mangler
organisatoriske færdigheder og
tidsstyringsevner. Nogle af disse
omfatter følgende (Rampton 2019):  

At komme for sent - En meget
simpel fejl, men en fejl, der viser
meget om en person. Hvis en
medarbejder konsekvent kommer
for sent, kan det afsløre, hvordan
vedkommende vælger at koordinere
sine prioriteter. Det er tydeligt, at de
tilsyneladende prioriterer deres
privatliv højere end deres arbejdsliv,
hvilket betyder, at de med tiden
måske ikke er så fokuserede eller
engagerede i
forretningsaktiviteterne.  

Udskydelse - Medarbejdere, der har
dårlige tidsstyringsevner, udskyder
normalt deres arbejde i lange
perioder, fordi de ikke er i stand til at
koordinere deres arbejde effektivt. 

At have travlt - Dette er en
kombination af de to foregående. Af 

at de ansatte pludselig oplever, at
de ikke har tid nok til at udføre
opgaverne og derfor er stressede,
når de gør det. 

Tab af arbejdskvalitet - Hvis
opgaverne ikke er tilrettelagt på en
måde, som medarbejderne kan
klare, er det sandsynligt, at de vil
"skære hjørner" for at fuldføre de
opgaver, de har fået tildelt. Ergo vil
mange af opgaverne måske ikke
leve op til den ønskede kvalitet, som
de kunne have været. 

Let distraheret - I lighed med
prokrasti betyder det at være ude af
stand til at forstå en opgave, at en
medarbejder er mindre engageret i
sine forpligtelser og forsøger at
finde en distraktion i stedet for en
løsning på sine arbejdsproblemer.  

Som du kan se, er mange af disse
symptomer indbyrdes forbundne og
udelukker ikke hinanden, da det ene
i mange tilfælde fører til det andet
og skaber en ond cirkel (Ibid).  
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HVORDAN MAN
UDVIKLER DENNE
FÆRDIGHED
Gode organisatoriske færdigheder
omfatter fysisk og mental
organisering og tidsstyringsevner.
Gode organisatoriske færdigheder
er afgørende for en vellykket
virksomhed. Disse specifikke trin
kan  



Har et ryddeligt arbejdsområde.
Tro det eller ej, men den fysiske
renlighed på en arbejdsplads
kan dramatisk forbedre en
medarbejders opgafeffektivitet.
Ved at skabe et ryddeligt
arbejdsområde og ønske at
have et sådant skaber det en
følelse af organisation, som en
person derefter kan overføre til,
når han/hun skal håndtere
opgaver.  
Før optegnelser over de
opgaver, du har afsluttet, og de
opgaver, du stadig arbejder på.
Det kan være fysiske lister på en
blok papir eller digitale lister,
som du har adgang til via din
telefon eller computer.
Derudover kan det være en
effektiv måde at forarbejde
store opgaver til mindre
delopgaver, som du kan tilføje til
din liste, være en effektiv måde
at administrere din tid på.  
Hold dig til en tidsplan. Det er
ikke kun vigtigt at holde sig til
en tidsplan, men hvis det er
muligt, skal du lave en tidsplan,
der er i overensstemmelse med
det, du realistisk set kan gøre.
Hvis den ikke er tilpasset dine
evner og din tilgængelighed, vil
du altid se dig selv som
værende underpræsterende,
hvilket kan være meget
demotiverende.  

tages med henblik på at forbedre de
organisatoriske færdigheder
(Indeed, 2022): 

Fastsæt en regelmæssig
tidsplan. Dette kan være en
fysisk kalender eller en digital
tidsregistrering, som du fører på
din telefon. Oprettelse af et
detaljeret skema hjælper dig
med at budgettere din tid og
sikre, at du overholder dine
tidsfrister. 
Kommuniker med dit team.
Planlægning af personlige
møder, registrering af vigtige
samtaler og udarbejdelse af
effektive e-mails er alle måder,
du kan kommunikere på. Ved at
kommunikere regelmæssigt kan
du frigøre dit sind fra opgaver
eller opfattet arbejde. Hvis du
finder, at arbejdsbyrden er for
stor, eller hvis opgaverne ikke
stemmer overens med dine
færdigheder, er det vigtigt at
kommunikere med lederne for
ikke at blive overvældet af
komplicerede opgaver på lang
sigt. Lederen bør så tilpasse
opgaverne i overensstemmelse
hermed og med minimale
negative virkninger.  
Uddelegér opgaver, hvor det er
hensigtsmæssigt. Hvis et
projekt omfatter en delopgave,
som du ved, at en af dine
medarbejdere ville kunne udføre
meget hurtigere og nemmere
end dig, er det en god udnyttelse
af tiden at uddelegere opgaven
til denne person i stedet (men
kun hvis vedkommende selv har
tid til det).  
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Fastsæt realistiske tidsfrister 
Tag en frokostpause 
Gå hjem til tiden 
Tag din ferieorlov 
Lad dit arbejde blive på
arbejdspladsen 
Deltag i arbejdsfunktioner 
Etablér en åben og professionel
kommunikation 
Tilmeld dig arbejdspladsens
uddannelsesprogrammer for at
udvikle og forbedre dine
færdigheder 
Søg om nødvendigt uddannelse
til at styre og udvikle
færdigheder 

Desuden er organiserede
medarbejdere i stand til at
balancere deres privatliv og
arbejdsliv, men det er vigtigt, at de
ikke blander de to liv sammen
(Porteous, 2022). For at gøre dette
kan man overveje følgende: 

 
Digitale organisationskompetencer
er også vigtige i en SMV. 

Digital organisering kan omfatte
både din individuelle computerbrug
(f.eks. korrekt mærkning og
opbevaring af filer og e-mails i
forskellige mapper, placering af ofte
anvendte programmer i centrum på
skrivebordet eller i docken og

bogmærkning af links, du ofte
besøger) og fælles digitale
ressourcer (f.eks. brug af digitale
projektstyringsværktøjer til at styre
dit teams opgaver og oprettelse af
masterdokumenter med ressourcer,
som dit team kan henvise til
regelmæssigt). Med andre ord er
forbedrede organisatoriske og
tidshåndteringsfærdigheder et
resultat af både individuelle og
virksomhedsmæssige praksisser.
Begge typer har brug for hinanden,
hvis arbejdsstyrken skal tilegne sig
denne filosofi fuldt ud og arbejde
optimalt (Pettit, 2020). 

For at forbedre den digitale
organisation er det afgørende at
beslutte, hvilke ting der skal
gemmes hvor og hvordan. Ved
straks at genbruge junkmail og
unødvendige papirer, arkivere
vigtige papirer hurtigt og træffe
hurtige beslutninger om spørgsmål,
der kræver godkendelse, kan man
undgå et rodet skrivebord. Når det
er relevant, skal du kommunikere
disse nye regler til alle i dit team, der
skal have adgang til disse
ressourcer. Ved at kommunikere
dette sikrer du, at de er
opmærksomme og dermed
organiseret i deres hoveder
(Duzynski, 2021).  
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Sammenfattende kan man sige, at
ledere af SMV'er har brug for en klar
forståelse af organisatoriske
færdigheder og tidsstyring og selv
skal have disse færdigheder. Det er
vigtigt, at ledelsen skaber et miljø,
der opmuntrer og belønner sådanne
holdninger. 
SMV-ledere bør vide, at disse
færdigheder kan forbedres, og at
medarbejderne kan tilegne sig dem
under uddannelse eller i deres
daglige arbejde. Dette gør det
muligt for en person med
begrænsede bløde færdigheder,
men med gode hårde færdigheder,
at få mulighed for at udvikle eller
forbedre dem. Det er også af
afgørende betydning, at disse
medarbejdere forstår, hvordan disse
bløde færdigheder 
fungerer i harmoni med deres hårde
færdigheder, og at det vil have en
negativ bivirkning for dem selv og
for SMV'en som helhed, hvis de ikke
følger dem.  

Det er tilrådeligt for SMV-ledere
enten selv at indføre
organisationssystemer eller at hyre
eksterne undervisere til at gøre det
for dem. At sikre, at medarbejderne
har to-do-lister, kalendere og en
måde at organisere filer/emails på,
er et absolut minimum for at holde
styr på deadlines og
ansvarsområder på arbejdspladsen. 

Endelig er det vigtigt, at lederne er
åbne overfor kommunikation om
deres medarbejderes arbejdsbyrde;
det vil ikke kun få medarbejderne til
at føle, at de bliver lyttet til og
respekteret, men det vil også øge
effektiviteten, hvis arbejdet flyttes
rundt mellem medarbejderne, når en
af dem er overvældet. 
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Du vil lære om to onlineværktøjer, der er designet til at
forbedre dine færdigheder inden for organisation og
tidsstyring. De to værktøjer er Microsoft OneNote og Trello.
Du vil lære om deres forskellige funktioner og om, hvordan du
implementerer dem effektivt i et team.  

OVERSIGT

HVAD SKAL
JEG LÆRE?

At forbedre kommunikationen mellem alle medlemmer af
dit team 
at forstå betydningen af at uddelegere og påtage sig
ansvar for at forbedre organisations- og
tidsstyringsevnerne 
At øge gennemsigtigheden og se, om medarbejderne
arbejder inden for tidsfristerne, og/eller om de er
overbebyrdet med opgaver 
At overføre disse færdigheder til andre lignende
værktøjer/programmer. 

Formålet med at anvende de ovennævnte værktøjer er: MÅL

Computer og internetadgang MATERIALER

60 minutter TIDSFORBRUG

Alle ansatte i SMV'er MÅLGRUPPE

https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app
https://trello.com/en
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I enhver virksomhed er det tvivlsomt, om arbejdsstyrken vil
være i stand til at håndhæve organisation og tidsstyring uden
at anvende en form for software, der letter denne proces
(Scoro, 2022). Ved at bruge software kan man ikke kun
administrere opgaver og notere vigtige opgaver og idéer, men
det giver også ledelsen en indikation af ens arbejdsbyrde og
fremskridt i forbindelse med den pågældende opgave. Det er
også en måde at være ærlig og gennemsigtig over for dine
kolleger på (Ntask, 2020). 

Det første værktøj, Microsoft One Note, er måske allerede
kendt for dig. Dets formål er at kunne tage noter og
konstruere dem på en måde, der kan tilpasses og deles med
kolleger. Der er forskellige måder, hvorpå dette program kan
gennemføres, men Nimble (2022) foreslår, at det bruges på
en samarbejdsorienteret og funktionel måde, når man
deltager i online-møder. Det er det, der vil blive beskrevet i
detaljer i dette modul. 

Det andet program er Trello. Trello er et omfattende
organisatorisk værktøj og muligvis det mest anvendte værktøj
derude (NTask, 2020). Ud over at det bruges som en simpel
samarbejdskalender, bruges det som et
opgavestyringssystem, der hjælper med arbejdsgangen og
nemt kan bruges til at koordinere større operationelle opgaver
(f.eks. projekter).  

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Det er vigtigt at bemærke, at der findes mange variationer af
de to ovennævnte værktøjer, og at forskellige virksomheder vil
bruge forskellige programmer. Disse to blev dog valgt, da de
er de mest forståelige og samtidig lukrative med deres
potentiale. De færdigheder, der opnås ved disse aktiviteter, vil
imidlertid gøre det muligt for personalet at overføre disse
færdigheder til brug af andre lignende programmer. Ideen er
at være tilpasningsdygtig. 

INSTRUKTIONER
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Beslut dig for et tidspunkt, hvor værktøjet skal testes,
helst på et møde, så alle medarbejdere kan være til stede
og deltage. Dette kan ske på et onlinemøde eller
personligt.  
Før mødet skal du skrive detaljerede noter ned i Microsoft
OneNote og også invitere andre medlemmer af dit team til
at deltage ved at notere deres idéer i det delte dokument.
Det skal understreges, at e-mails og sms'er kan linkes og
kopieres direkte ind i udskriftsrapporten.  
Under mødet skal du dele din skærm og fortsætte med din
præsentation, mens du fremhæver forskellige punkter, du
har noteret i OneNote. Ved at gøre dette vil det være
lettere at kommunikere med de andre på mødet, og de vil
forstå dine idéer bedre.  
Bed dit team om feedback, helst via et spørgeskema, om
OneNote's enkelhed og fuldstændighed med hensyn til
effektivt at demonstrere dine og dine kollegers idéer.  

Beslut dig for et kommende projekt eller en
gruppeaktivitet, som du gerne vil bruge Trello til.  
Beslut dig for de enkelte medlemmers opgaver og roller,
og fordel dem i overensstemmelse hermed på Trello.  
Vælg en arbejdsplads på Trellos websted/app.  
Inviter alle medlemmer ved hjælp af den dedikerede
mulighed for e-mail-link, så alle medlemmer kan se deres
opgave. 
Efterhånden som projektet skrider fremad, skal du tjekke
ind hos medlemmerne for at se, om de har udført
opgaverne inden for tidsfristen, og hvilken del af projektet
de svarer til. Hvis nogen har for mange opgaver, skal
arbejdsgangen og arbejdsbyrden justeres i
overensstemmelse hermed.  
Når projektet er afsluttet, skal du bede deltagerne om at
udfylde et spørgeskema om deres mening om, hvor
effektivt arbejdsgangen blev forvaltet ved hjælp af Trello.
Disse kommentarer bør tages til efterretning og justeres,
når Trello eller et lignende værktøj til opgavestyring
anvendes i fremtiden (Trello, 2022). 

For Microsoft OneNote er opgaverne som følger:  
1.

2.

3.

4.

For Trello er trinene som følger:  
1.

2.

3.
4.

5.

6.
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Begge disse værktøjer er grundlæggende for SMV'er med
hensyn til organisatoriske færdigheder og tidsstyring.  
For det første giver Microsoft OneNote medarbejderne
mulighed for at samarbejde effektivt og dele deres idéer for at
fremme brainstormingprocessen. Dette kan være meget
gavnligt, da det ikke blot giver dem mere indhold at bruge,
men også øger motivationen blandt medarbejderne, da der er
en vis drivkraft til at føre disse idéer ud i livet. Desuden giver
det med hensyn til ledelse et klart billede af, hvor meget
arbejde medarbejderne har. Det giver også
ledelsesmedarbejderne mulighed for at se, om de er på rette
spor både med hensyn til kvantitet og kvalitet af indholdet.
Hvis ikke, er det lettere at planlægge indgreb for ikke at skulle
håndtere eventuelle kriser i sidste øjeblik. Endelig gør
funktionen med at inkludere e-mails og andre data fra andre
platforme, at alt hænger sammen og giver et klart billede af,
hvordan forretningsdriften fungerer. 

Trello er kernen i organisatoriske og tidsstyringsmæssige
færdigheder. Førhen kunne store opgaver virke meget
overvældende for medarbejderne, da det var svært at
overskue alle de aktiviteter, som den store opgave indebar.
Nu kan hver enkelt medarbejder med Trello se en opdeling af
de nødvendige aktiviteter, som de skal gennemføre, de
underaktiviteter, som den bestod af, samt dens type og
deadline. Ved at have dette visuelt opstillet på én skærm
bliver det mere forståeligt og opnåeligt for medarbejdere og
arbejdsgivere at løse store opgaver. De er derfor mere
motiverede, da det er klart, hvor de skal starte og i hvilken
rækkefølge de aktiviteter, de skal gennemføre, skal udføres.
Endelig giver det også arbejdsgiverne mulighed for at
retfærdiggøre og fordele opgaverne ligeligt og ikke overvælde
én person i forhold til en anden. At blive overvældet medfører
manglende produktivitet hos medarbejderne, mens det at dele
store opgaver op i små, opnåelige bidder gør, at
medarbejderne har en tendens til at finde opgaverne mindre
skræmmende og mere realistisk opnåelige. Derfor er det
afgørende at implementere et system som Trello for at sikre
dit teams organisatoriske og tidshåndteringsfærdigheder.  
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Du vil lære at bruge hvem/hvad/hvornår-matrixen, et simpelt
designværktøj til at forenkle organiseringen og fordelingen af
opgaver og pligter. 

OVERSIGT

HVAD SKAL
JEG LÆRE?

Matrixen giver tre hovedfordele i forbindelse med udviklingen
af et projekt. 
 
1. Kommunikation 
Med denne projektansvarsmatrix kender hver enkelt person
sin rolle klart og tydeligt med et enkelt blik. 
2. Forbedret tids- og teamstyring  
Ansvarsområder er defineret fra starten, hvilket letter
koordineringen mellem medlemmerne og overtagelsen af
ansvar. Desuden ved hver person, hvilken opgave han eller
hun skal udføre. 
3. Ved at fordele rollerne undgås overdreven arbejdsbyrde og
ansvar på en enkelt medarbejder. Dette reducerer
medarbejdernes stress og forbedrer teamets præstationer. 

MÅL

Bloktavle eller whiteboard, kuglepenne MATERIALER

5-60 minutterTIDSFORBRUG

Medarbejdere, teams, afdelinger MÅLGRUPPE
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Ved at fokusere diskussionen på en hvem/hvad/hvornår-
matrix kan du forbinde folk med klare handlinger på
opgaverne og et tilsagn om, hvornår de vil udføre opgaven.
Det er ikke altid let at definere ansvar og organisere. Denne
matrix hjælper hver enkelt medarbejder til at kende sine
opgaver og funktioner klart og tydeligt. Med den er det muligt
at vide, hvem der har ansvaret for en bestemt aktivitet. 

Matrixen bruges også til at fordele ansvarsområder, hvilket er
med til at fremskynde udviklingen af et projekt og afslutte det
inden for den aftalte tid. 

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Det er vigtigt at præcisere, at det er mest hensigtsmæssigt at
anvende matrixen i komplicerede, tværfaglige processer, eller
hvor et betydeligt antal personer er involveret. Inden for denne
matrix, som beskriver hver enkelt opgave, vil deltagerne være
klar over deres ansvarsområder. Denne afgrænsning vil give
mulighed for en afbalancering af arbejdsbyrden og dermed en
større struktur og sammenhæng i de enkelte faser af
projektet. 
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Trin 1. 
Opret en matrix på en bloktavle eller whiteboard, der beskriver
HVEM | HVAD | HVORNÅR.  

Trin 2. 
Selv om man instinktivt vil starte med "HVAD" (de opgaver og
ting, der skal udføres), starter denne fremgangsmåde med
"HVEM" (de personer, der skal udføre handlingerne). Indsæt
hver enkelt deltagers navn i matrixen i denne kolonne. 

Trin 3. 
Spørg hver deltager, hvilke konkrete næste skridt de kan
forpligte sig til. Placer dette i kolonnen HVAD. Hver deltager
kan have en række næste skridt, som han mener er
nødvendige eller som han føler sig stærkt overbevist om. For
hvert punkt skal du spørge den pågældende person,
"HVORNÅR" han vil have punktet gjort. 

Trin 4. 
Handlinger sker ikke af sig selv, og folk forpligter sig ikke så
stærkt til handlinger, som de gør til hinanden. Ved at gå til de
næste skridt "først og fremmest med mennesker" ændres
nogle få ting. For det første bliver det klart, at det er de
mennesker, der er ansvarlige for de næste skridt. For det
andet, ved at indgå forpligtelser foran deres kolleger, sætter
deltagerne deres troværdighed på spil med hensyn til at
handle og er mere tilbøjelige til at gennemføre dem. Og for det
tredje bliver det klart, HVEM der vil gøre HVAD og Hvornår - og
hvem der har givet et lille eller intet tilsagn. 

Trin 5 
Strategi 
Når du udfylder hvem|hvad|hvornår-matrixen, vil du
sandsynligvis opdage, at der er meget at gøre. Dette er et godt
tidspunkt at spørge, om der er nogen måde, hvorpå de
deltagere, der har forpligtet sig til lidt eller ingenting, kan øge
deres bidrag. De kan måske hjælpe andre med at udføre deres
opgaver - eller deres deltagelse har måske været unødvendig. 

Selv om deltagerne er mere tilbøjelige til at forpligte sig til
handlinger, som de erklærer foran gruppen, er det i sidste
ende dig, der er ansvarlig for at følge op på dem efter mødet.
Du kan bede deltagerne om at sende dig en e-mail med deres
forpligtelser, og du kan sende gruppen hele listen som en
opdatering. 
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Denne aktivitet er relateret til tidsstyring, da det er et redskab
til at styre og forbedre et arbejdshold ved at tildele
ansvarsområder og bestemme, hvem der skal gøre det og
hvornår det skal gøres. Det er et af redskaberne til at optimere
tiden i opgaver, der på grund af deres art og kompleksitet
kræver teamarbejde. Det strømliner kommunikationen og
fremskynder beslutningsprocesserne. 
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TALENT- OG
TEAMLEDELSE

I enkle vendinger henviser
teamledelse til administration og
koordinering af en gruppe af
personer til at udføre en bestemt
opgave (Erorus 2018). Det blev en
fremtrædende bekymring i
slutningen af 1960'erne, da ledende
medarbejdere kæmpede for at
komme til at forholde sig til mere
komplekse virksomheder og deres
respektive hierarkiske strukturer
(Anderson, 1988). På samme måde
er begrebet talentstyring processen
med at få det rette talent og den
rette ekspertise om bord for at lette
en virksomheds forskellige sektorer
(Ghosh, 2021). Det er en strategi,
der ser efter huller i talentet i et
arbejdsmiljø og har til hensigt at
udfylde disse huller.  

Disse begreber er grundlæggende
for enhver virksomhed og må ikke
undervurderes med hensyn til
resultater. Effektiv teamledelse vil
gøre det muligt for
forretningskolleger både inden for
virksomheden og eksterne
interessenter at samarbejde
harmonisk med hinanden. Ligeledes
kan talentstyring have betydelige
fordele i forbindelse med
udformningen af
forretningsstrategier. En
virksomheds vigtigste aktiv er dens
arbejdsstyrke, og ved at samle de
rette talenter kan man kun øge
virksomhedens alsidighed (Negi &
Patel, 2021).  

Forstå betydningen og fordelene
ved talent- og teamledelse
blandt ledere og deres
medarbejdere 
Identificere konsekvenserne af
dårlig talent- og teamledelse 
at anvende forskellige metoder
til at fremme talent- og
teamledelse 
at forstå, hvordan effektiv
talent- og teamledelse kan
påvises 
Diskutere, hvordan det kan
implementeres i den
pågældende virksomhed 

Håndtering af konsekvenserne
som følge af ineffektiv talent- og
teamledelse 
Identificere talent hos
medarbejderne og tildele dem
henholdsvis opgaver 
Erkende behovet for at
implementere effektiv talent- og
teamledelse i en virksomhed 
Udvikle et uddannelsesprogram
for at reducere manglende eller
dårligt udført talent- og
teamledelse 

MÅLSÆTNINGER: 

RESULTATER: 
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Skab en venlig
arbejdsatmosfære, der fremmer
god talent- og teamledelse 

teamledelsesstrategier
implementeres for at forhindre
dette. På samme måde vil tildeling
af relevante talenter til de områder,
hvor der er behov for dem, give
SMV'erne større chance for vækst
på et konkurrencepræget globalt
marked.  

Kort sagt spiller talent- og
teamledelse en afgørende rolle i
forbindelse med rekruttering og
vedligeholdelse af arbejdsstyrken
for at øge virksomhedens succes.
Dette gøres ved at gøre
virksomheden til et attraktivt sted at
arbejde, sikre rekruttering af de rette
personer til stillingen og arbejde på
at fastholde disse medarbejdere
samt hjælpe dem med at udvikle sig
i deres personlige og professionelle
liv.  
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TALENT- OG
TEAMLEDELSE I EN
SMV-SAMMENHÆNG

KONSEKVENSER OG
EFFEKTER

Alle medarbejdere har brug for gode
talenter og god teamledelse for at
kunne arbejde effektivt.
Medarbejderne er afhængige af et
godt samarbejde med deres
kolleger for at føle sig velkomne i en
virksomhed. Som Maslow
fremhævede med sin
hierarkipyramide, har
medarbejderne brug for interaktion
for at kunne vokse som mennesker
og trives (McLeod, 2020). At opsøge
og ansætte de rette talenter vil ikke
kun forbedre en højere kvalitet i
driften, men da hver enkelt
medarbejder bør have dedikerede
opgaver baseret på deres
færdigheder, vil de føle sig mere
trygge i et givet arbejdsmiljø. 

Inden for en SMV er der større
chance for, at teamene er mindre,
og derfor er der større chance for, at
folk interagerer med hinanden.
Derfor er det daglige samspil
afgørende for, at en SMV kan
fungere. På grund af SMV'ernes
karakter vil eventuelle uheld eller
uoverensstemmelser mellem
kolleger ikke gå ubemærket hen.
Derfor bør gennemførelsen af 

Ledere af SMV'er har brug for talent
og teamledelse, fordi de med et
mindre team vil få mulighed for at
håndtere og overvåge deres team,
når virksomheden vokser. Hvis de
forstår vigtigheden heraf og
gennemfører den på passende vis,
vil det lette den fremtidige
gennemførelse.  

Som tidligere nævnt giver en
effektiv teamledelse mulighed for
fælles og afstemte mål og
målsætninger. Hvis alle i en SMV
har dette i tankerne, er det meget
nemt 

TALENT- OG
TEAMLEDELSE



at skabe en stærkere
arbejdsdynamik i hele
organisationen (Emergenentics,
2021). Desuden fører en forbedret
talentstyring til en mere lukrativ
rekrutteringsproces, fordi en
arbejdsgiver bedre kan afgøre
kandidaternes færdigheder, og om
de er egnede til det pågældende job
(Holliday, 2021). Dette fører følgelig
til en minimering af
medarbejderomsætningen, da
medarbejderne vil føle sig mere
trygge i deres roller.  

SMV'ens mål og få alle til at bidrage
til at nå dem horisontalt. Men hvis
målene og målsætningerne er
skæve eller simpelthen forkerte, kan
det være vanskeligt for hele holdet
først at identificere dem og derefter
samarbejde om at rette op på
fejlene (ibid., 2021).  

Med hensyn til talentstyring kan en
risiko være, at en leder kan bruge for
meget tid på rekrutteringsprocessen
som følge af at søge efter
kandidaternes profiler, der skal
tilpasses specifikke roller i
virksomheden. Store udgifter som
dette kan være skadelige og
forårsage betydelige
likviditetsproblemer (Kokemuller,
2019). Inden for SMV'er er
ledelsesrørene desuden ofte
utilstrækkelige til at gennemføre
aktiv talentstyring. Som SMV'er er
virksomhedens behov og krav
svære at indkredse og bliver nogle
gange overset. Dette skyldes
SMV'ernes dynamiske karakter. 
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RISICI
En stor risiko, som de fleste
teamledere i små og mellemstore
virksomheder står over for, er, at
nogle personer kan unddrage sig
deres opgaver og overlade dem til
andre at udføre. Dette kan igen føre
til dårligt samarbejde og sprede
negative følelser over for kolleger
(Lumen, 2021). På samme måde
kan en teamleder have svært ved at
opnå tillid fra sit team, især i
SMV'er, da mange ledere måske
først for nylig er begyndt i deres
lederrolle. Derfor er det vanskeligt at
opnå tillid fra kolleger, men lige så
afgørende for SMV'ernes succes. En
af fordelene ved effektiv
teamledelse, der er nævnt tidligere,
er, at det giver alle medlemmer
mulighed for at være
opmærksomme på 

TALENT- OG
TEAMLEDELSE I
FORBINDELSE MED
ANSÆTTELSESPRO-
CESSEN
Rekruttering er et meget
omdiskuteret emne indenfor HR.
Selv i SMV'er, hvor 

TALENT- OG
TEAMLEDELSE



Planlægning 
Tiltrækning  
Udvælgelse  
Udvikling  
Fastholdelse 
Overgang 

ansættelses- og
personaleprocedurerne kan være
mere uformelle og mindre
strukturerede, men at de stadig
følger en række politikker. Effektiv
talent- og teamledelse starter f.eks.
med en klar idé om, hvad
virksomheden mangler, og kan
efterfølgende udtrykkeligt
annonceres i ens jobbeskrivelse.
Selv om det er afgørende at
bestemme den rette arbejdsstyrke
til virksomheden, betyder det
imidlertid ikke, at de naturligt vil føle
sig som en del af et team og
samarbejde effektivt. Talent- og
teamledelse går ud over blot at
ansætte korrekt kvalificerede
medarbejdere ved også at give dem
ressourcerne og miljøet til at lykkes
og gøre fremskridt og samtidig gøre
dem opmærksomme på det (Indeed,
2021).  

Der er forskellige aspekter af talent-
og team management-processen i
forhold til rekrutteringsprocessen.
De vigtigste aspekter er som følger: 

Dette er elementer, som enhver
arbejdsgiver bør være opmærksom
på, når han eller hun rekrutterer for
at kunne  

talent- og teamledelse på den mest
effektive måde (Indeed, 2021 &
Valamis, 2021). 
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HVAD HAR ARBEJDSGIVEREN
BRUG FOR?

Talent- og teamledelse kan være ret
skræmmende for mange
arbejdsgivere, da det er et meget
overordnet emne, som altid er i
baggrunden for SMV'ernes
aktiviteter. Alligevel minder
Stobierski (2020) os om nogle
færdigheder, som en arbejdsgiver
skal have. 

Den første er klar og effektiv
kommunikation: Målene og
målsætningerne skal forklares klart
og tydeligt for dit team, for at et
team kan fungere. 

Den anden er følelsesmæssig
intelligens: Arbejdsgivere skal være
sympatiske og aktivt berolige deres
medarbejdere. Ved at gøre dette
kan medarbejderne opbygge tillid til
deres arbejdsgiver og give dem
mulighed for at udnytte deres talent
og teamworkfærdigheder
harmonisk.  

Den tredje er organisation: Som
arbejdsgiver skal du føre tilsyn med
forskellige dele af SMV'en, og derfor
er det vigtigt at afsætte din tid
ligeligt til hver enkelt del og fordele
opgaverne retfærdigt for at 
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opretholde en god moral mellem
personalet og arbejdsgiveren.
Desuden er det vigtigt at uddelegere
opgaverne på passende vis,
afhængigt af de enkelte
medarbejderes færdigheder, så
opgaverne kan udføres effektivt.  

Det fjerde er uddelegering: At finde
den rette balance mellem at
uddelegere lederskab til andre og
selv at tage ansvar er afgørende for,
at et team kan fungere optimalt. På
samme måde er det ikke et godt
eksempel på god talentforvaltning
at uddelegere ansvar til en person,
hvis viden om den pågældende
opgave eller sektor er utilstrækkelig.    
   
Det femte er åbenhed: Dette
supplerer det førnævnte aspekt af
følelsesmæssig intelligens. Hvis du
er åben over for dine kolleger, kan
de åbne sig over for dig. Ud over at
hjælpe dem følelsesmæssigt vil
denne evne gøre det muligt for en
arbejdsgiver bedre at vurdere en
medarbejders færdigheder og
foretage eventuelle
talentjusteringer, hvis det er
nødvendigt. 

Den sjette er problemløsning: Som
arbejdsgiver skal man være i stand
til at forudse og håndtere
krisestyring. Man skal vurdere
situationen og afhjælpe den på en
effektiv måde, der ikke påvirker
medarbejderforholdene negativt. 

Den syvende er beslutningstagning:
Dette er kernen i effektiv talent- og
teamledelse. En arbejdsgiver skal
træffe de rigtige valg, så alle
medlemmer af virksomheden kan
samarbejde positivt om
virksomhedens behov og mål.  
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HVORDAN VED MAN, OM MAN
HAR DET?

En stigning i antallet og
kvaliteten af ansøgere til en
specifik rolle 
Forbedrede og mere
professionelle beslutninger, der
drejer sig om krisestyring 
Færre afskedigelser og
fratrædelser 

Hvis en arbejdsgiver har sans for
talent- og teamledelse, vil han eller
hun utvivlsomt allerede besidde
nogle af de ovennævnte kvaliteter,
men det kan være mere uklart at
identificere, hvordan dette spredes
over hele organisationen, da det
ofte kan blive udvandet med andre
succesfulde strategiske elementer i
virksomheden (Valamis 2021).
Alligevel er der nogle resultater, der i
væsentlig grad kan give et fingerpeg
om en god implementering af
talent- og teamledelse. De er som
følger (Tedgui 2021): 

TALENT- OG
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Større selvrealisering blandt
medarbejderne 
Mindre oplevet hierarki mellem
medarbejdere og arbejdsgiver 
Forbedring af kvaliteten af
produkter og tjenesteydelser 
Sundere finansielle regnskaber 

vigtige beviser for, at talent- og
teamledelse gennemføres korrekt.
Nogle af de mest tydelige tegn er
følgende: 

En måde at opdage denne evne hos
medarbejderne på er at observere
deres villighed til at påtage sig
ukendte opgaver. Der er nogle
medarbejdere, som ikke udviser
initiativ. Talent- og teamledelse
bidrager til at styrke kvaliteten af de
færdigheder, som de allerede har,
men tilskynder dem også til at
udvise iværksætterånd og
diversificere deres færdigheder.
Hvis der er effektive talent- og
teamledelsesstrategier på plads,
bør medarbejderne derfor være
mere villige til at udvide sig (Fuhl,
2020).  

Et andet vigtigt tegn er deres
interaktion med deres arbejdsgiver.
Som tidligere nævnt skal en
arbejdsgiver for at kunne
gennemføre effektiv talent- og
teamledelse udvise åbenhed og
omsorg for at gøre sig tilgængelig
for medarbejderne. Hvis en
medarbejder føler sig tryg ved at
komme til arbejdsgiveren med et
problem, hvad enten det drejer sig
om arbejds- eller personlige
anliggender, er der en høj ånd af
talent- og teamledelse på
arbejdspladsen.  

En styrket og mere relaterbar 
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HVORDAN MAN OPDAGER
TALENT- OG TEAMLEDELSE
HOS MEDARBEJDERE
Når du som arbejdsgiver har taget
talent- og teamledelse til dig, er den
næste fase at sikre, at det smitter af
på dine medarbejdere. Ifølge Tedgui
(2021) fokuserer talent- og
teamledelse på at skabe et højt
præstationsorienteret arbejdsmiljø,
hvor medarbejderne nyder at
arbejde. Derfor er det normalt
kvalitativt at opdage talent- og
teamledelse hos medarbejderne, og
det er en metode, der nedsiver sig til
deres generelle niveau af tilfredshed
(Campbell & Hirsh, 2013).  

Der er mange måder at opdage
denne evne på baseret på de
elementer, som en arbejdsgiver bør
have, som vi har set ovenfor i 4.1.
Hvis de førnævnte elementer
fremmes og videreformidles på en
sammenhængende måde, bør dette
fremkalde et gensidigt svar fra
medarbejderne. Disse svar er 
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et mere relationelt forhold mellem
medarbejder og arbejdsgiver kan
yderligere føre til øget integritet.
Med en effektiv talent- og
teamledelse på plads kan
arbejdsgiverne forvente, at
medarbejderne er mere ærlige over
for dem og udvikler en professionel
moral (MaRS, 2020).  
En afgørende faktor for at få indsigt
i, om din talent- og
teamledelsesstrategi har været en
succes, er at sikre, at
bedømmelsesformerne, både
skriftlige og mundtlige, er tilpasset
til klart at fremhæve talent- og
teamledelsesstrategier. F.eks. bør
deres præstationer skildre
indikatorer, der er specifikt relateret
til deres område, for at gøre det
mere personligt; talentstyring har til
formål at finde frem til dem, der er
mest egnede til den pågældende
rolle. Ved at gøre dette vil
medarbejderne føle sig tilfredse
med de specifikke mål, de har nået,
samtidig med at de har klarhed over
de forbedringer, de skal gennemføre
(Fuhl, 2020).  

bedste rolle for hver enkelt
medarbejder er afgørende for at
drive et team i topklasse. Kort sagt,
gode ledere er også gode
talentagenter." Her er 7
videnskabeligt baserede
anbefalinger til at hjælpe nogen
med at udvikle
talentstyringsfærdigheder: 

Evaluér på forhånd. Kun få ledere
kan være proaktive ved på forhånd
at evaluere, om deres nyansatte har
kompetencer, der stemmer overens
med deres langsigtede strategi. De
fleste af dem ved godt, hvilken type
talent de søger, men de bør handle
på en måde, så de kan fastholde
dem på lang sigt. Pointen her for en
leder er at vide, hvor han/hun vil
hen, og at fokusere på en målrettet
indsats for at ansætte en person
med de færdigheder, evner og
ekspertise, der er nødvendige for at
komme videre. Det er forkert af en
arbejdsgiver at tro, at alle de
medarbejdere, han/hun har i dag,
også vil blive i morgen.  

Læg vægt på de rigtige kriterier. På
trods af at du fokuserer for meget
på dine medarbejderes tidligere
præstationer og overvurderer
betydningen af deres CV, er det
bedre at koncentrere dig om nogle
specifikke bløde færdigheder, som
der er brug for i dag. Med andre ord,
i stedet for at undersøge dine
medarbejderes hårde færdigheder
og tekniske erfaring, anbefales det,
at du
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Ifølge Chamorro-Premuzik og
Kirschner er "evnen til at se talentet,
før andre ser det (internt og
eksternt), frigøre det menneskelige
potentiale og finde ikke blot den
bedste medarbejder til hver rolle,
men også den 

HVORDAN MAN
UDVIKLER DENNE
FÆRDIGHED
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lægger vægt på følelsesmæssig
intelligens, drivkraft og læringsevne.
Disse er trods alt grundlæggende
aspekter af talent og er afgørende
for nye færdigheder og tilegnelse af
viden. I begyndelsen af den kunstige
intelligens og dens fremmarch i de
kommende år vil bløde færdigheder
som f.eks. følelsesmæssig
intelligens spille en vigtig rolle.    
  
Søg først internt. Ved at søge
internt efter nye talenter sparer du
ikke kun kostbar tid og ressourcer,
men du øger også dine chancer for
succes. Folk, der allerede er dine
medarbejdere, er bedre i stand til at
forstå virksomhedens kultur,
navigere i dens politik og være
loyale og engagerede over for
virksomheden. Tænk dig om, når du
som arbejdsgiver gerne vil skaffe
bedre talenter. Start indefra, fordi
dine medarbejdere er mennesker,
der allerede er blevet tilpasset din
virksomhed og dens funktionalitet
og har lave rater af frivillige og
ufrivillige afgange. Generelt bliver
interne kandidater ikke betalt mere
end nye kandidater, der ansættes
eksternt. Sidst, men ikke mindst,
ved at fremme interne kandidater
øger du som arbejdsgiver de andre
medarbejderes engagement.   

Forestil dig forskellen. Vær åben for
at acceptere medarbejdere, der er
anderledes end dig og de andre
medlemmer af dit team. Tag imod
folk, der udfordrer traditionelle
normer. Det er den eneste måde at
tænke på talent på en inkluderende
måde. Når du forestiller dig
forskellen, kan du ansætte
forskellige talenter, og som følge
heraf har din virksomhed store
chancer for at udvikle sig.
Forandring og fremskridt vil
sandsynligvis ske med et
mangfoldigt hold af medarbejdere.
Følgelig er bedre økonomiske
resultater på vej til at komme på din
virksomheds vej.   
 
Træf evidensbaserede beslutninger.
Talentidentifikation er utvivlsomt en
løbende proces med forsøg og fejl.
Der er dog måder at minimere at
begå fejl på, når du træffer
beslutninger baseret på evidens.
Det anbefales, når du ansætter en
person, at skitsere klare
præstationsmål, som let kan
evalueres af andre, og se, om dit syn
på deres præstationer stemmer
overens med, hvad andre mener og
ser. Lad din beslutning om at
udnævne en person som en
medarbejder med stort potentiale
være bestemt af data. På den måde
vil du være tæt på at træffe en
retfærdig og fornuftig beslutning.
Selv hvis fremtiden viser, at din
beslutning er forkert, er den i det
mindste
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baseret på solide data. 
 
Det er på tide at tænke kollektivt.
Kollektiv tænkning er afgørende for
at nå fælles mål. Det giver mere
intelligens og evne end individuel
tænkning. I en virksomhed skaber
det en positiv tankegang, som er en
garanti for sammenhængskraft,
overlevelse og dermed succes.
Mennesker med forskellige
baggrunde samles for at forvandle
deres unikke talenter til en
højtydende synergi. Talentagenterne
ved, at hold, der omfavner en "vi"-
holdning og glemmer "jeg"-
holdningen, sandsynligvis vil være
mere produktive og succesfulde. Så
næste gang du skal ansætte et
potentielt talent, så tænk over
følgende spørgsmål: "Vil de arbejde
godt sammen med de andre
medarbejdere? Er det sandsynligt, at
de vil supplere hinanden? Passer
deres funktionelle og psykologiske
roller sammen med det, som teamet
har brug for?" I gode teams er hver
enkelt person som et uundværligt
organ, der er ansvarlig for at udføre
en specifik funktion, hvilket gør hver
del forskellig fra de andre og
systemet større end summen af dets
enheder.  

Hjælp dit team til at blomstre.
Ligesom en plante har brug for pleje
og vand for at blomstre, har en
arbejdsplads kultur

har brug for den rette pleje og
opmærksomhed for at få sine
medarbejdere til at udfolde deres
fulde potentiale. Store
talentagenter, som f.eks. store
ledere, genkender potentialet, hvor
andre ikke gør det. Når du har
opdaget et fremtidigt talent, er det
din opgave at fastholde det. Der er
mange måder, hvorpå du kan
fastholde det. Først og fremmest
skal du hjælpe dem med at
fortsætte med at vokse. Vis dem, at
du holder af dem ved at give dem
konstruktiv feedback, ved at spørge
dem om deres krav til
arbejdsbyrden, ved at vide, hvordan
deres forhold til deres kolleger er,
og ved at sikre deres jobsikkerhed.
Dette kan sammenfattes i det, som
professorerne Herminia Ibarra og
Anne Scoular har bemærket:
"Lederens rolle er kort sagt ved at
blive en rolle som coach".       
 
Med hensyn til evnen til teamledelse
er her 10 måder at forbedre denne
evne på: 

Vær klar over dine mål og skriv dem
ned. Ledere skal skrive klare og
opnåelige mål ned og finde måder
at måle fremskridt på. Der kan
skrives forskellige specifikke mål
for ledere i forskellige afdelinger.
Inden for et team bør teamlederen
opstille klare mål, og alle
teammedlemmer ved, hvad der
forventes af dem.  
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Find ud af, hvilke mål der skal nås.
Målsætninger er de skridt, du skal
tage for at nå målene. Et mål kan
f.eks. være at øge
kundetilfredsheden, og målene for at
nå dertil kan omfatte hurtigere
leveringstider, nemmere returnering
og forbedringer i kundeservice osv. 

Ansæt kompetente medarbejdere.
En god leder bør opstille klare,
rimelige, opnåelige og målbare mål
for afdelingen. Du kan så tage de
mål, der er blevet sat for din afdeling,
og give dem til hver enkelt
medarbejder i overensstemmelse
med deres kompetenceniveau. En
del af dit job som leder er at
kontrollere og måle dine
medarbejderes fremskridt. Hvis du
opdager, at en medarbejder ikke kan
følge med, kan du prøve at give
vedkommende en mentor, eller du
kan endda opdele hans/hendes
arbejdsopgaver, så de ikke virker
overvældende. 

Hold regelmæssige møder med dine
medarbejdere. Regelmæssige,
produktive møder med dine
medarbejdere er nøglen til at
identificere problemer, før de
kommer ud af kontrol. Problemer,
spørgsmål og flaskehalse vil
uundgåeligt opstå i enhver
organisation. En del af dit job som
leder er at identificere problemerne
og rette dem, før de 

faktisk bliver til problemer. Næsten
alle problemer opstår på grund af
manglende kommunikation. En god
leder vil være mellemmand mellem
holdet og lederne på de andre hold.
Så længe der er kølige hoveder, kan
man næsten altid finde en løsning,
som alle er tilfredse med. 

Brug "sandwich"-metoden, når du
skal håndtere problemer, der opstår
med gode medarbejdere. Alle begår
fejl, nogle er små og kan klares via
et memo til teamet eller en hurtig
snak med den fejlende
medarbejder. Men en ellers
fremragende medarbejder kan begå
en stor fejl, som kan medføre en
alvorlig forstyrrelse af enhedens
ansvar. Disse typer problemer skal
løses af dig som leder. Så længe det
er en engangsforeteelse, og
medarbejderen ikke har haft
problemer tidligere, er
sandwichmetoden den bedste. Start
med at forklare, at medarbejderen
er værdifuld for organisationen, og
at hans arbejde generelt har haft en
positiv indflydelse i virksomheden.
Dernæst skal du tage fat på det
problem, der opstod, og hvilke skridt
der kan tages for at undgå lignende
problemer i fremtiden. Afslut
samtalen ved at gentage den værdi,
som medarbejderen har for
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virksomheden, hvorefter styrken er,
at der vil blive fokus på at undgå, at
problemet opstår igen. Idéen er at
"smøre" konstruktiv kritik ind mellem
to dele af anerkendende
kommentarer.  

Husk altid, at eksempler virker bedre
end positiv eller negativ
forstærkning. En del af dit job som
leder er at være et eksempel for
dem, du leder. Vær åben om dine fejl
og de skridt, du tager for at undgå at
gøre det samme i fremtiden. Du kan
trods alt ikke forvente, at dine
medarbejdere indrømmer fejl, hvis
du ikke er et godt eksempel. Der bør
være en proces på plads, når ting
som disse sker. Anerkend
problemet, analysér den
grundlæggende årsag til problemet,
implementer procedurer for at
undgå, at fejlen gentager sig, evaluer
den løsning, du har fundet frem til,
og hvis den virker, så gå videre. 

Vær smart, når du opbygger dit
team. Som leder skal du håndtere en
masse forskellige situationer,
mennesker og personligheder. Du vil
få nye og til tider flere
ansvarsområder, herunder ting som
budgettering, prognoser,
præsentationer og lønninger. Så
tænk seriøst over dine egne styrker
og svagheder for at kunne ansætte 

i overensstemmelse hermed. Du vil
have folk, der kan supplere dine
styrker og hjælpe dig med dine
svagheder. Et gammelt ordsprog
siger, at man skal "ansætte
langsomt og fyre hurtigt". Det er en
god ting at huske på og tage sig god
tid til at finde den rette person til
jobbet. Når du har uddannet dem og
givet dem alle redskaberne til
jobbet, kan du evaluere dem. Hvis
de af en eller anden grund ikke lever
op til forventningerne, er det måske
bedst at opsige dem hurtigt og søge
efter en ny person. 

Bevar en positiv holdning og
fremme den i dit team. Folk er
naturligt tiltrukket af andre, der har
en positiv indstilling. At have en
positiv holdning vil gøre dit job som
leder så meget lettere, bare fordi
folk er meget mere tilbøjelige til at
følge dig. Hvad angår dit team, så
tilskynd til teambuilding-aktiviteter.
Vi ved, at det ikke er alle, der kan
lide eller endda ikke kan enes med
alle andre, så brug teambuilding-
øvelser som en måde at sikre, at dit
team forbliver målrettet. 

Brug positiv forstærkning. Når
projektet bliver færdigt til tiden, eller
når du har overholdt den stramme
deadline, så glem ikke at vise
taknemmelighed over for dit 
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team, som var med til at gøre det
muligt. Positiv forstærkning styrker
forholdet mellem leder og
medarbejder. Det kan tage mange
forskellige former og varierer fra
virksomhed til virksomhed; nogle
kan give en ekstra dag med betalt
fritid, give gavekort, offentlig
anerkendelse eller blot en privat
anerkendelse fra dig. Uanset hvilken
form det tager, er det vigtigt, at
deres præstationer bliver værdsat. 

styrker. Dette sikrer, at rollerne
besættes af de rigtige personer
til jobbet, så virksomhedens mål
kan nås mere effektivt og
virkningsfuldt. 

Nogle af de færdigheder, som en
arbejdsgiver skal have for at kunne
håndtere et effektivt talent og team i
en SMV, er: klar kommunikation,
følelsesmæssig intelligens,
organisation, uddelegering,
åbenhed, problemløsning og
beslutningstagning. Nogle af de
måder, hvorpå man kan opdage
team- og talentledelsesfærdigheder,
er ved at observere medarbejdernes
vilje til at påtage sig uvante opgaver,
observere medarbejdernes
interaktion med deres arbejdsgivere,
øge integriteten på en arbejdsplads
og tilpasse skriftlige og mundtlige
bedømmelsesformer. 

Der er mange måder, hvorpå man
kan udvikle team- og
talentledelsesfærdigheder. At være
en god leder handler i høj grad om
at være ekspert i talentspørgsmål.
Den vigtigste del af denne proces er
aldrig at holde op med at tænke på
dine medarbejderes potentiale og
talent, især hvis dit mål som leder er
at opbygge et højt præsterende
team.  

Alt i alt kan du som leder ved at give
dine medarbejdere den rette
uddannelse på forhånd og
praktisere gode 
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KONKLUSIONER

en løbende proces, der
fokuserer på og sigter mod at
udnytte den enkeltes styrker til
gavn for teamet. Kort sagt er det
at kunne identificere og udvikle
de enkelte personers
færdigheder i et team for at
sætte dem i stand til at arbejde
hen imod et større mål. 
Det er afgørende for, at enhver
virksomhed kan fungere
optimalt. Alle medarbejdere bør
være opmærksomme på og
samarbejde om fælles mål. Hvis
dette ikke opnås, kan det føre til
manglende sammenhæng i
virksomhedens aktiviteter og
skabe interne konflikter.  
er vigtigt for SMV'er, da det
sikrer, at medarbejderne
udnyttes på grundlag af deres
færdigheder og 

Talent- og teamledelse er: 
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kommunikationsteknikker kan du
minimere den tid, du bruger på at
rette fejl, og fokusere på at levere
projekter til tiden og tiltrække nye
forretninger. Det kan betyde en
enorm stigning i produktiviteten til
minimale omkostninger. 

Konklusionen er, at effektiv talent-
og teamledelse er nøglen til en
organisations succes og
bæredygtige vækst, da det giver
dem mulighed for at fastholde de
bedste talenter og samtidig øge
produktiviteten. Det er vigtigt, at
procedurerne for talent- og
teamledelse integreres på tværs af
alle aspekter af
personaleadministrationen i SMV'er. 
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Du vil lære om, hvordan du kan bruge SAP Success Factors-
platformen til at forbedre medarbejderoplevelsen ved at finde
talenter blandt nuværende og fremtidige medarbejdere.  

OVERSIGT

HVAD SKAL
JEG LÆRE?

Forbedre rekrutteringsprocessen 
øge mangfoldigheden 
Forbedre medarbejderstyringen 
øge fastholdelsen af medarbejdere 
Forbedre planlægningen af efterfølger 
Forbedre onboarding-processen 
Skabe muligheder for uddannelse, vækst og
karrierefremgang 
Forbedre den samlede medarbejderoplevelse 

Formålet med dette system er at forbedre medarbejdernes
livskvalitet, hvilket igen vil skabe større effektivitet for
virksomheden som helhed. Arbejdsgivere og ansatte i SMV'er
kan bruge det til at:  

MÅL

Internet access and the ability to download  MATERIALER

Dette er et værktøj, der skal bruges i hele virksomhedens
levetid. Der er derfor ikke en tidsbegrænsning i sig selv.  

TIDSFORBRUG

Arbejdsgivere og ansatte i SMV'er MÅLGRUPPE
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At organisere og lede en SMV er meget farligere, end man
måske kan forestille sig. Ændringer i det eksterne miljø kan
have stor indflydelse på virksomhedens resultater. Mere
veletablerede virksomheder kan normalt lettere tilpasse sig
og er mere modstandsdygtige over for ændringer. Sådanne
ændringer kan imidlertid være til stor skade for SMV'er, hvis
krisestyring ikke er hensigtsmæssig (Millar, 2013). Derfor er
det afgørende for SMV'er at anvende en form for
talentstyringsplatform, såsom SAP Success Factors-
platformen, for at sikre arbejdsstyrkens modstandsdygtighed.  

SAP Success Factors er et cloudbaseret talentstyringssystem,
der tilbyder enestående HR-løsninger til at søge og belønne
begreberne talent i arbejdsstyrken. Det omfatter HR cloud-løn,
tidsregistrering, administration af fordele (herunder integreret
software vedrørende rekruttering), onboarding og overvågning
af præstationer samt kompensation. Alle disse aspekter er
designet til at få den mest hensigtsmæssige ekspertise, og
dermed talent, ud af hver enkelt medarbejder, så de kan
belønnes præcist som følge heraf. For ledere giver det også
meget klare klassifikationer af talenter blandt arbejdsstyrken.
Det betyder, at de kan justere arbejdsbyrden og flytte
medarbejdere rundt til de områder, hvor de bør udmærke sig (i
henhold til platformen). Det hjælper også med rekruttering af
nye medarbejdere ved at analysere deres færdigheder og
potentiale grundigt. Alt i alt kan denne platform forbedre
medarbejderforbedringen og fremme virksomhedens
produktivitet (Santora, 2021). Dette resulterer i en
fremragende teamledelse i SMV'en.

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

For arbejdsgivere er det vigtigt ikke at afsløre alle detaljer og
resultater, som denne platform viser. Ellers kan det medføre
unødig stress for de ansatte, der kan se, at de måske ikke
klarer sig så godt som planlagt. Det kan også skabe en
negativ konkurrencestemning mellem medarbejdere, som
måske forsøger at få bonusser og fordele, der er beskrevet af
platformen. Hvis der videregives følsomme oplysninger, bør
de derfor behandles fortroligt mellem arbejdsgiveren og den
pågældende medarbejder. 

INSTRUKTIONER
TIL
FACILITATORER
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Betal for et SAP Successes Factors-abonnement (den
gratis prøveperiode starter fra 2,18 $ pr. bruger med
softwarepakker fra 1000 $+ pr. pakke) og drøft med andre
ledende medarbejdere, om det skal afprøves i et par
måneder. Sørg for, at alle ledere er klar over, hvad det gør,
og hvilke kompetencer det fremhæver. 
Brug værktøjet ved at undersøge hvilket produkt der bedst
dækker dine behov i ca. tre måneder med nye og
fremtidige medarbejdere, og registrer deres oplevelse og
tilfredshed.  
Spørg efter feedback fra medarbejderne om deres
oplevelse og livskvalitet i virksomheden og sammenlign
den med udtalelserne fra sidste kvartal. 
Hvis der er en stigning, både gennem kvantitative og
kvalitative indikatorer. Behold medarbejderne på
virksomheden som og fortsæt med at bruge værktøjet. 

Denne aktivitet skal gennemføres på følgende måde: 
1.

2.

3.

4.

OM VÆRKTØJET

FASER AF
IMPLEMENTATION

SAP Success Factors-platformene er grundlæggende for
udviklingen af talent- og teamledelse. I dag, hvor mange
mennesker tager en videregående uddannelse, kan det være
meget svært at afgøre en persons færdigheder og evner blot
på papiret. Ligeledes kan man ikke helt forudse deres adfærd
eller arbejdsmoral, når de placeres i forskellige
erhvervssammenhænge (Reitsma, 2022). Derfor er det
vigtigere end nogensinde før for arbejdsgiverne at afkode
talentet hos deres medarbejdere. Brugen af en sådan
platform er med til at lette denne proces, hvilket til dels er til
fordel for medarbejderne, da de placeres i en del af
virksomheden, der er bedre tilpasset deres færdigheder.
Derudover frigør det tid for arbejdsgiveren til at udføre mere
presserende forretningsaktiviteter samt interagere på et mere
personligt plan med deres medarbejdere, så der opbygges et
forhold mellem begge parter.  

FORBINDELSEN
TIL TALENT- OG
TEAMLEDELSE
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Du vil lære om Eddy-platformen, som er designet til at gøre
det lettere for arbejdsgivere at finde talenter (primært under
rekrutteringsprocessen). Eddy er en betalt
abonnementsplatform. 

OVERSIGT

HVAD SKAL
JEG LÆRE?

At forbedre forvaltningen 
At reducere personaleomsætningen 
At forbedre medarbejdernes livskvalitet og oplevelse i
virksomheden 
At sikre en mere effektiv virksomhedsdrift 
at mindske risikoen for konflikter og kriser blandt
medarbejderne 

Eddy-platformen har forskellige fordele for arbejdsgivere, især
SMV'er, da den kan spare værdifuld tid og penge i forbindelse
med ansættelse af nye medarbejdere. Den blev udviklet med
følgende målsætninger for øje: 

MÅL

Internetadgang fra ledende medarbejdere MATERIALER

Skal afprøves i tre måneder og skal, hvis det lykkes, anvendes
i hele virksomhedens levetid. 

TIDSFORBRUG

Arbejdsgivere og ledere af SMV'er MÅLGRUPPE
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Tidssporing  
Betalt fritid
Sporing af uddannelse 
Lønregistrering 

I dag kan det være svært at gennemgå mange forskellige
CV'er fra potentielle jobansøgere. Som SMV'er kan processen
få alvorlige negative konsekvenser, hvis de rigtige personer
ikke vælges, da manglende moral og ineffektivitet let kan
sprede sig til flere forretningsresultater. På et ekstremt
konkurrencepræget marked har SMV'er ikke råd til mange
ulemper, da de løber en langt større risiko for likvidation og for
afledte virkninger (Reitsma, 2022).  

Derfor findes der platforme som Eddy for at forhindre, at
disse risici bliver en realitet. Eddy er et HR-værktøj, der er
designet til at forvalte dine nuværende og fremtidige
medarbejderes talenter. Det giver en klar oversigt over
planlægning af interviews samt vurdering af forskellige
kandidater baseret på deres præstationer og de soft skills,
som de hævder at erhverve. Disse detaljer er opstillet i en
omfattende liste, der giver arbejdsgiverne mulighed for at
træffe mere præcise beslutninger, når de ansætter kandidater
(Eddy, 2022). Eddy giver også en nemmere måde at håndtere
administration og onboarding-processer på, så man sparer tid
og øger produktiviteten på en medarbejders første dag i
virksomheden. Derudover giver platformen mulighed for nem
opbevaring af medarbejderprofiler. Derfor kan arbejdsgiverne
i tilfælde af, at der skal fordeles personale, træffe mere
velinformerede beslutninger på baggrund af medarbejdernes
profiler, som er fremhævet på én side.  
Udover dette håndterer den også følgende talentkategorier: 

OM VÆRKTØJET

BESKRIVELSE

Denne platform er udviklet til arbejdsgivere i SMV'er. Derfor
bør medarbejderne ikke være alt for fokuserede på denne
platform, medmindre de bliver gjort opmærksom på den af
ledende medarbejdere. Dette bør ske i fortrolighed, så ingen
andre medarbejdere har adgang til oplysningerne heri. Ellers
kan det skabe usund konkurrence blandt medarbejderne
sammen med en adfærd, der ikke er i overensstemmelse med
virksomhedens missions- eller visionserklæringer.  

INSTRUKTIONER
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Ledelsen bør beslutte, hvornår platformen skal bruges, og
alle skal være enige om at bruge den. Dette bør helst være
på et tidspunkt, hvor virksomheden ønsker at øge sin
arbejdsstyrke og ansætte flere medarbejdere. 
De medarbejdere, der er involveret i
rekrutteringsprocessen, bør gøres opmærksomme på
softwaren og forstå, hvordan de skal bruge den under
processen; de bør kunne dokumentere deres resultater fra
interviewprocesserne.  
Lederne bør se de resultater, der er offentliggjort på Eddy
for hver enkelt kandidat, og træffe informerede
beslutninger om, hvilke kandidater der skal ansættes.  
Når disse beslutninger er truffet, bør deres profiler
oprettes og registreres i Eddy for at overvåge deres
fremskridt. 
Efter 3 måneders brug af værktøjet skal du få feedback
fra medarbejderne og få dem til at dele deres synspunkter
om deres oplevelse i virksomheden. Lederne bør også
give dem månedlige rapporter med konstruktiv feedback. 
Hvis kommentarerne er positive, bør Eddy-platformen
også bruges på lang sigt.  

Processen for implementering af Eddy-platformen bør foregå
som følger:  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

OM VÆRKTØJET

FASER AF
IMPLEMENTATION

Eddy-platformen er nyttig i forbindelse med at finde og udføre
talent- og teamledelsesopgaver. Den giver ledende
medarbejdere en supplerende og omfattende måde at finde
frem til nøgletalenter blandt nuværende og potentielle
medarbejdere på. Desuden frigør det også tid for lederne til at
påtage sig mere presserende opgaver for virksomheden,
samtidig med at det sikrer, at de har truffet en mere
multilateral beslutning, når de ansætter kandidater. Som følge
heraf kan arbejdsgivere i SMV'er, der anvender Eddy,
opretholde et højt niveau af talent- og
teamledelseskompetencer. 

FORBINDELSEN
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Som vi har set i denne håndbog, kan
SMV-ledere med deres viden om bløde
færdigheder, deres udførelse og endda
deres evne til at opdage dem hos deres
potentielle medarbejdere under
udvælgelsesprocessen gøre forskellen
mellem en organisations succes eller
fiasko.  

Da disse små og mellemstore
virksomheder ofte ikke har særlige
personaleafdelinger, og da deres ledere i
mange tilfælde ikke har tid eller de
nødvendige ressourcer til at gennemføre
disse processer, er disse færdigheder og
de værktøjer, der er beskrevet til at
opdage dem, nøglen til at vælge den
rigtige person. I en SMV er en
medarbejder, mere end i enhver anden
virksomhedstype, ikke blot et nummer
eller et element i produktionskæden, men
en person, som skal være i
overensstemmelse med organisationens
værdier og ånd. Derfor er de bløde og
menneskelige færdigheder næsten
vigtigere end den rent tekniske viden,
som fremgår af CV'et. 

Alle rekrutteringsselskaber leder
rutinemæssigt efter kandidater med visse
egenskaber i forbindelse med den stilling,
der skal besættes. Bløde færdigheder er
de personlige egenskaber, der gør det
muligt for enhver fagperson at tilføre
virksomheden merværdi, øger deres
chancer for succes på arbejdspladsen og
er direkte relateret til personens
personlighed og mentalitet. 

SOFT SKILLS
INDENFOR SMV-
LEDELSE

På den anden side kan disse færdigheder
være afgørende for deres evne til at
interagere og forholde sig til deres
omgivelser, hvilket er en afgørende
egenskab i arbejdsgrupper, og som der skal
lægges stor vægt på, når der skal opbygges
solide og sammenhængende grupper på
lang sigt. 

De fagfolk, der tiltræder en virksomhed, skal
være meget opmærksomme på dens
filosofi og selv udvise disse værdier. Hvis
man vælger en kandidat, som iboende
besidder færdigheder og evner, der er i
overensstemmelse med virksomhedens
formål, vil det være et fremragende bud på
virksomhedens udvikling. 

Det vigtigste budskab fra FETRA-projektet
er måske, at selv om det er sandt, at visse
bløde færdigheder er en iboende del af
vores individuelle personlighed, er det fuldt
ud muligt at forbedre dem eller endda i
nogle tilfælde at opdage dem. 
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OM PROJEKTET

FELLOW TRAVELLERS:
SOFT SKILLS FOR
HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT I SMV'ER
Denne e-bog er blevet til som led i
Erasmus+ projektet "Fellow Travellers":
Soft Skills for Human Resources
Management in SMEs", eller forkortet
FETRA. Dette projekt er rettet mod nye
iværksættere uden uddannelse i
menneskelige ressourcer. De bløde
færdigheder/soft skills til forvaltning af
menneskelige ressourcer vil hjælpe
iværksættere med at sikre virksomhedens
succes. En af de vigtigste faktorer for
iværksætteres og SMV'ers
konkurrenceevne og succes er
vigtigheden af at vide, hvordan man leder
sit personale. 

FETRA-projektet giver således nye
iværksættere redskaber til at vurdere
deres niveau af soft skills og opnå disse
færdigheder for at udnytte dem til at sikre
virksomhedens succes. 

Hvis du er interesseret i at læse mere om
projektet og opdage andre nyttige
produkter for SMV-ledere, kan du finde
flere oplysninger på vores hjemmeside:
http://www.fetra-erasmus.site/en/fellow-
traveller/

Du kan også følge os på de sociale
medier: 

INTERERSSERET I MERE?

www.linkedin.com/compan
y/fetra

https://www.facebook.com
/FETRAproject

http://www.fetra-erasmus.site/en/fellow-traveller/
http://www.linkedin.com/company/fetra
https://www.facebook.com/FETRAproject
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