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Kære læser

Velkommen til min e-bog, som vi udgiver i instant change®.

Mine kurser og forløb er samlet under navnet instant change®. Og det har den ganske 

enkle forklaring, at de netop skaber ”forandringer lie mæ det vons”. Personale på alle 

niveauer melder tilbage, at kurserne skaber forandring, nye tanker, nye metoder, indre 

styrke, selvtillid, bedre kommunikation og reflektion. 

Bogen ”Let om Ledelse”, som du her sidder med, er en samling af artikler skrevet af un-

dertegnede om  alverdens temaer indenfor ledelse. Uanset om du er en garvet leder, en 

lidt erfaren leder, en nyudpeget leder eller en potentiel leder … så kan artiklerne bringe 

dig stof til eftertanke. 

Min hensigt med at forfatte og publicere artiklerne har været at give endnu et bridrag til 

at højne standarden for, hvorledes vi driver danske virksomheder. I mange år arbejdede 

jeg med optimering af arbejdsprocesser i forskellige organisationer og sideløbende hjalp 

jeg i hundredevis af mennesker med at optimere deres fysiske performance. 

Tiden er moden til et nyt indsatsområde: det mentale felt. Den mentale performance 

har optaget mig – og været mit arbejdsfelt - de seneste 15 år og det er netop med den 

praktisk psykologis/den mentale performance’s vinkel, at mine artikler er skrevet. Jeg 

oplever, at når medarbejdere – uanset status og stilling - får lejlighed og lidt hjælp til at 

tænke anderledes, overveje attituder, holdninger og værdier, så sker der noget 

spændende. Noget som der er endnu flere besparelser i, end der er i at optimere 

forretningsprocesser og styrke fysikken. Inde mellem ørerne ligger der et 

forbedringspotentiale, som langt overstiger det, der lå i procedurer, instruktioner og 

fysisk sundhed.

http://www.instantchange.dk
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Praktisk & Positiv Psykologi opfatter jeg ikke længere som en mulighed i dansk erhvervs-

liv. Praktisk & Positiv Psykologi opfatter jeg som et must i 10ernes danske erhvervsliv.

Rigtig god læselyst 

Jane Rosengren

Kommentater modtages altid gerne på jane@instantchange.dk

http://www.instantchange.dk
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Tag plads i chefstolen!
Går du og drømmer om at realisere dine ambitioner? 
Har du en leder i maven?
 – eller er du allerede leder og ønsker at gøre det endnu bedre?

Mit spørgsmål ”Velkommen … hvad er dit mål med dette individuelle 

lederudviklingsforløb?” får ikke lov at hænge mange splitsekunder i luften: 

”Det er nemt at svare på”  … lyder den fra den forholdsvis unge mand som sidder 

overfor mig. Rank, good looking og selvsikker med papirerne i orden og baglandet på 

plads. ”Jeg vil have en chefstol – ja, faktisk vil jeg helt op på VP niveau … og jeg er ikke 

kendt som den tålmodige type!”

Så er scenen sat. Bum. Bare sæt i gang Jane Rosengren. Gutten vil have magt, firmabil 

og indflydelse. 

Og meget gerne i en fart. 

Så vi går i gang.  Visionen er sat (chefstolen) og der skal udarbejdes en handleplan og 

fastlægges milepæle.

Oftest er det sådan, at den jeg coacher og giver ene-undervisning selv har et par ideer 

til, hvad vi skal arbejde med for at bringe vedkommende i mål. Altså en del af 

handlingsplanen. Resten bruger jeg min erfaring med udvikling af superledere til at 

vurdere - dels på første møde og dels undervejs i forløbet, når jeg lærer vedkommende 

at kende. Det er mange forskellige områder, vi kommer omkring. Hver enkelt som har 

været igennem forløb hos mig de seneste +10  år har fået deres helt eget, 

skræddersyede forløb, som indeholdt præcis dét, som kunne bringe vedkommende 

videre i rollen som leder.

http://www.instantchange.dk
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”Jeg har sagt det …men de gør det ikke!”

Rigtigt mange er ikke dygtige nok til at tale til en gruppe og sikre sig, at de får alle med 

på den ide, som de er sat til at præsentere gruppen for  = god ledelse. 

Det skyldes oftest, at de mangler forståelse for motivationsretningerne i den gruppe 

(eller det individ) de taler til og skal motivere. Lederen udtaler det ofte som:  ” jeg har 

sagt det … men de gør det ikke” .

Så for de flestes vedkommende bruger vi tid sammen på at kortlægge, hvordan din 

kommunikation bedst muligt rammer de mennesker, du gerne vil have i tale. Og det er 

forholdsvis enkle principper og værktøjer vi tager i brug. Det behøver nemlig ikke at 

være svært for at være virksomt.

I forhold til den unge mand, som som vi lagde ud med tog vi naturligvis fat på 2 

hovedområder.

Dels: hvad skal du klædes på med for at kunne bestride den stilling, du ønsker dig?

Dels: hvordan agerer du i organisationen for at opnå din forfremmelse?

Hans forløb gik over 20 uger og kort tid efter afslutningen stod han med et tilbud om 

forfremmelse, firmabil, magt og indflydelse. Virksomheden gav ham også endnu et 

forløb hos mig for at sikre, at han havde en rådgiver på sidelinjen i den første krævende 

tid.  

Endnu en chefstol er besat …

Stig Villadsen, Owner Stig Villadsen ApS
I hired Jane as personal coach to help me fully understand and release my potential. 

We had 10 sessions together in 2009 and 2010 and it was really a clever and valuable 

decision for me to work with Jane. She is very skilled and dedicated in her role as 

coach and I really got my values, beliefs and habits made visible (and some of them 

turned around to the better :-) ). Jane is working in a very practical mode where her 

methods and input relates to the real world right away and at the same time the 

methods are anchored in very well proven theory. I can highly recommend to work 

with Jane - by the way: She has recently released some of her instant change® ses-

sions as online video - check it out!

Dig som leder

http://www.instantchange.dk
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Leder med stil? 

Allerede på 4. session i executive forløbet når vi frem til temaet  ”min lederstil”.  
Stedet er de bonede gulve hos en vindmølleproducent og mit spørgsmål 
hænger i luften: ”Hvordan vil du beskrive din lederstil?”

Lederen stirrer frem for sig - ikke på mig, ikke ud af vinduet, ikke på noget … rykker sig 

i stolesædet og forsøger ved at skifte fysisk stilling også at få hovedet til at skifte kanal. 

Det lykkes øjensynligt – det gør det næsten altid * - for øjnene begynder at lede efter 

mig.  ”Jo, min ledelsesstil er nok det man kan kalde resultatorienteret” lyder svaret. 

”Super … det kunne være interessant at finde frem til hvilken adfærd der kendetegner 

din resultatorienterede ledelsesstil”. Kan du sige noget om det?.....  Dyb tavshed. 

Endelig - efter tålmodigt at have givet tid og rum til søgning i alle arkivskufferne bagest 

i hovedet – får jeg svaret: Jeg siger nok tingene direkte og holder ikke noget skjult for 

mine medarbejdere – heller ikke selvom det ikke er officielt .. jeg siger bare, at det kun 

er rygter … så ved de godt, at det er fordi jeg ikke må sige det. Og de ved, at jeg vil have, 

at vi når det vi skal – ingen skal stoppe os!”

Aha … så der er skabt en alliance. Os imod dem. Hvilket får mig på sporet af, at det 

kunne være tale om en leder med ”kamp” som ledelsestema.

”Hvis du skulle definere din organisation.. hvilket symbol ville så passe bedst? 

1: en legeplads, 

2: en sportsarena,

3: en krigszone

4: noget helt fjerde? ”

”Helt klart en krigszone … hvis vi ikke sørger for at have ammunitionen i orden, så er det 

nogle andre der render med ressourcerne, som altid er den knappe faktor” 

”Så du har en ledelsesstil, som er resultatorienteret og en krigszone som ledelsestema” 

Dig som leder

http://www.instantchange.dk
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Hvilken slags kriger er du?” 

Der breder sig et bredt smil på lederens ansigt – et genkendelsens smil som i :  

”Hun har set mig”.

”Jeg er en vikingehøvding… det vidste jeg bare ikke – men vi er sgu vikinger er vi!”

”Vikinger .. ja … godt, så arbejder vi videre med vikingetemaet: Jeg kender en leder som 

har en tøj-abe han kaster ud til medarbejdere, som ”har aben” … har du nogle 

”rekvisitter” ?

Haha …ja mine medarbejdere har givet mig en Dolph kølle, som jeg tager med rundt når 

vi har brug for et godt grin”. 

”Så humor er også en del af din ledelsesstil? Ja, helt bestemt. Eller… måske sådan mere 

ironi, tror jeg. Også selv-ironi. Jeg ved jo godt, at jeg kan være en bulderbasse og derfor 

er det sjovt at tage Dolph køllen med.” 

”Anvender du story telling hvor du kan genkende vikingetemaet?”

Nå ja…vi taler altid om sætte til søs og komme i land .. og faktisk så har vi sådan en 

talemåde ”pyt .. ham slagter vi” … det lyder grumt, men det er jo bare en talemåde 

Så jeg opsummerer lige for at være sikker: Du har en resultatorienteret ledelsesstil.

Ledelsestema er krigszone – nærmere bestemt vikingetema.

Storytelling går på skibe og slagtning af modstandere … uak. Din rekvisit er en Dolph 

kølle som understøtter ironien i din ledelsesstil. Prøv nu engang at forestille dig, at din 

ledelsesstil var procesorienteret. Dit ledelsestema var en legeplads. Storytelling gik på 

ture på rutschebanen og  buksevand til konkurrenterne. Din rekvisit var en rød næse og 

klovnesko, som understøtter humoren i din ledelsesstil. 

Hvordan ville det være anderledes?

”Haha …  det duer slet ikke til mig og heller ikke til min arbejdsplads. Vil ville blive 

tromlet ned inden formiddagskaffen”.  Tror jeg.  Tænkepause.

”Godt, men eksperimentet var underholdende, ikke? Jo, og måske skulle jeg prøve det i 

en uge”.

Dig som leder
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Jeg bladrer lidt i mine papirer og tager et par notater om dagens sessions dels for at 

have min logbog opdateret og dels for at skabe et rum til refleksion på den netop 

definerede ledelsesstil. Da tiden er inde stiller jeg spørgsmålet:

” Hvis du skulle ændre lidt ved din vikinge-ledelsesstil for at blive en endnu dygtigere 

leder, hvad skulle den ændring så bestå i?” 

” Ja … jeg sad jo faktisk netop og tænkte på, at vikinger og Dolph jo faktisk har det

tilfælles at de råber og brøler og vel knap hører, hvad andre siger. Måske jeg i 

virkeligheden skulle øve mig i at lytte?”

Men skal vi så have et nyt tema, tror du? Nej nej det er bare en viking, som er ved at 

lære noget om en coachende lederstil, der er tale om 

Rex A. Clausager, Sales Director at Trapeze Group Europe A/S
It has been a real great experience to work with Jane. She is the total free thinker you 

need in most processes. At the same time she is an excellent coach capable of 

identifying your development areas through self-awareness in a very constructive 

manner. You always walk away from Jane with a smile on your lips and enlightened.

Faktaboks:

Kender du din ledelsesstil? Har du et klart billede af dit ledelsestema? Har du et 

matchende story board … rekvisitter, måske? Og hvad fortæller din ledelsesstil 

dig om dine udviklingspotentialer? Matcher din umiddelbare ledelsesstil din 

organisation, dine kunder og ikke mindst dine medarbejdere? 

Note:

*en effektiv metode til få at mentale forandringer til at lagre sig på et dybere plan er 

ved at være fysisk aktiv imens forandringer indlæres. På medarbejderkurset ”Vejen 

til et værdifuldt arbejdsliv” hos en af danmarks største teleoperatører arbejder vi 

således med trampoliner i kursuslokalet. 

Dig som leder
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7 ledertips til 
max udbytte af din ferie … 
Er du en af de chefer, som trækker stikket ud, glemmer alt, lader op og 
kommer solbrune, veloplagte og klar parat tilbage fra ferien med tasken 
fyldt med gode ideer og lommerne proppet med energi?

Eller bruger du de første 4 dage på bare at geare en anelse ned og komme 

tilnærmelsesvis i synk med dine omgivelsers omdrejningshastighed? … hvorefter du 

bliver syg og tilbringer en uges tid under dynen med feber og snot i alt for rigelige 

mængder? Herpå faktisk et par reelle feriedage men så … så småt begynder du at rette 

blikket mod computeren og tænke på at få samlet op og forberedt.

- Hvis det er sådan, du har det… så er du på ingen måde alene. Men ingenting bliver jo 

rigtigt af, at der er mange, der gør det, vel? 

Alle har behov for at koble af og holde ferie. Førhen fordi kroppene var slidte og 

musklerne trængte til hvile, frisk luft og ro. I dag mere fordi hjernerne er trætte, 

kroppen trænger til at blive brugt og hele systemet hungrer efter solens D vitaminer. 

Men det ER svært at slippe, når dagligdagen netop forventer, at du holder fast og har 

kontrol og skaber de forventede resultater. Og netop fordi det er svært er det dig, der 

skal kunne det. Havde det været nemt var nogle andre blevet sat til det. Ikke?

Dig som leder
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De bedste ideer du har fået til udvikling?

De største gennembrud dine tanker har budt dig? .. hvornår opstod de? Da du knoklede 

løs og styrede, kontrollerede, ledede og skabte resultater? Nej vel? .. de kommer typisk, 

når du slår fra og gør noget helt andet. Eller når du gør ingen verdens ting. Vi kalder 

det begreb en ”Mozart”. Når Mozart komponerede et nyt stykke kunne han jævnligt gå 

i stå og den unge komponist fandt hurtigt ud af, at det eneste rigtige at gøre var at give 

sig til noget helt andet. Når han kom tilbage til flyglet efter et afbræk kunne han skrive 

stykket færdigt. Din ferie kan blive din ”Mozart”. Du har alle de gode ideer og løsninger 

tilgængelige, men der skal lige være et moment af ro på dig for, at du opdager dem.

Sådan gør du din ferie til en Mozart:
1. Hold dig sund hen over året.  Sov sundt, spis sundt, tænk sundt, motioner sundt.

2. Sæt tid af til at forberede dit fravær grundigt. Ingen løse ender.

3. Sæt dig ned på feriens første dag - stille og alene  

- og mærk hver en muskelfiber og tillad dem at slappe af.

4. Tænk på, at din krop og hjerne kun kan fungere, hvis du tillader genopladning. 

5. Sig til dig selv, at du har fortjent at slippe tøjlerne og holde fri. 

6.  Værdsæt tiden sammen med andre end kollegerne 

- lyt - de bliver måske din nye inspirationskilde.

7. De ideer du får undervejs  … notér dem og fortsæt din Mozartferie.

God sommer!

Bo Weinreich, Siemens Wind Power A/S 
Efter 20 min på online kurset er man beriget med et enkelt redskab, der umiddelbart 

kan bruges til at fremme ens personlige udvikling - og en følelse af, at man kan komme 

langt med en lille, men rigtig indsats.

Dig som leder
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Tror du på dét?
Overbevisninger har eminente overlevelsesstrategier. De lever helt deres eget 
liv, sikrer overlevelse, vækst og gode vilkår for sig selv. Og ikke nok med, at de 
lever deres eget liv. De lever også dit!

Tror du på dét? – spørgsmålet hænger i luften. 

Kvinden, som jeg coacher, ser på mig. ”Hvad tror jeg på?” spørger hun smilende.

”Ja, altså dét som du lige sagde” svarer jeg med et smil på læben. Vel vidende, at hun ikke 

aner, hvad hun netop har sagt, og at hun akkurat lige selv har serveret løsningen.   

”Men … hvad sagde jeg egentlig?” spørger kvinden en anelse forlegent. Det er ikke hendes 

forlegne side, jeg har set mest af under hendes lederudviklingsforløb. Hun plejer at være 

ganske, ganske skråsikker og bærer tydeligt præg af, at hun er vant til at være bossen. Men 

for en gang skyld er det anderledes.

”Ja, du sagde faktisk, at du ikke har tid til at trække vejret” .

”Tror du på dét?” 

”Det er ikke noget med at tro”, svarer hun alt for hurtigt.  ”Det er sådan, det er!”

Sådan opfører ægte overbevisninger sig. De lægger sig over beviser. Har ikke behov for 

bevisførelser. For det er jo sådan det er! Og de skal nok sørge for at udpege alle de tilfælde 

du møder, hvor deres påstand bliver vist sand. Ethvert angreb afvises hurtigt og effektivt!

Jeg var klar over, at det var med at gå forsigtigt til værks, for denne her sad godt forankret.

Det er rart at have en overbevisning. Som en gammel ven. Når man er overbevist er der jo 

ikke længere nogen tvivl, som vel i virkeligheden er noget af det vi frygter allermest: at tvivle. 

Så det er ikke altid rart lige til at starte på, at skulle gøre op med en gammel overbevisning. 

Men denne her tænkte jeg, er nu så åbenlys begrænsende og uhensigtsmæssig, at det må 

kunne klares i et snuptag. Og jeg vidste, at kvinden havde et værdisæt, som kunne 

understøtte en ny og mere støttende overbevisning. 

Dig som leder
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”Jeg tænker på, om vi måske kan trække en parallel fra den manglende vejrtrækning og over 

til dine kæbespændinger, hovedpine og øvrige stress-symptomer?”

”Måske” siger hun nu mindre forsvarsagtigt. Nu har hun selv kommandoen igen, autopiloten 

er slået fra og  overbevisningen er ikke styrende.  Hun mindes de 2 gange hun allerede har 

været sygemeldt med stress og hvor psykologhjælp har fejlet. Hun vil ikke tilbage til det sted. 

Men hun er på vej tredje gang. Og dér ligger den motivation, som jeg må hente frem,  for at 

kunne hjælpe hende.

  ”Men du tror da ikke sådan helt inde i dig selv på, at der ikke er tid til at trække vejret, vel?”

”Nej … det ved jeg jo godt, at der er. Ellers går det jo helt galt”.

”Men det er måske derfor, at du har det meget overfladiske åndedræt, som vi ind imellem 

har talt om”?

”Ja, det tror jeg – nej, det ved jeg, at det er”.  

”Så hvad ville det give mere mening at tro på i stedet?” – jeg spilder ikke tiden, for den helt 

rette stemning er til stede.

”Ja, måske at min vejtrækning er vigtig for mit velbefindende og klare tanker i mit hoved”

”Wauw …. Dét virker som en overbevisning, som vil støtte dig godt da den både titulerer din 

værdi på at have et skarpt hoved og også din værdi om at have det godt i din krop” – tillykke! 

– ”du har lige fået en ny overbevisning”.

Hvis hun slipper sit fokus,  vil den gamle, garvede overbevisning hurtigt vippe den nye helt 

uerfarne af pinden. 

Og værdierne, som støtter op om den gamle overbevisning … dem må vi tage på næste 

session. 

Dig som leder
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Fakta boks:

Begrænsende overbevisninger jeg har mødt i min coachings:

• Hvis man ikke vil have lidt, får man aldrig meget.

• Hvis jeg ikke kan udføre mit erhverv, kan jeg ingenting.

• Nordjyske virksomheder er ikke gearet til vækst.

• Man skal knokle 80 timer om ugen for at være selvstændig.

• Kan du forestille dig, hvad de overbevisninger har styret? 

Fakta boks

Skønne, støttende overbevisninger:

• ”Hvad er det gode ved det?” - Det er noget godt i alt, hvad der sker. 

• Jeg styrer mit sind og bestemmer selv mine reaktioner.

• Jeg er stærk og har mange muligheder.

• Det er okay at begå en fejl… så længe du lærer af det.

• Det er vigtigt at sige tak, så det mærkes. 

Halldora Sverrisdottir, Dansk kommuneskole
Videokurserne via instant change® online har givet mig, som lærer, mange gode værk-

tøjer således, at jeg kan forbedre min undervisning. Nu kan jeg bedre se tingene fra en 

ny og anderledes vinkel. Jeg oplever, at jeg nu kan være medvirkende til at ændre elev-

ernes adfærd og motivere dem på en mere positiv måde. Jane er meget nærværende og 

formidler stoffet enkelt og klart. Kurserne har også givet mig friskhed og ny energi både 

i mit privatliv og arbejdsliv, så jeg kan med glæde anbefale instant change® online.

Dig som leder

Dét, der er med overbevisningers overlevelsesstrategi er, at de giver ikke op så let. Kvinden vil 

helt sikkert skulle være bevidst omkring at trække vejret ordentlig, når der er pres på i 

temmelig lang tid.

Men de skal også twistes … ellers svarer det lidt til at tisse i bukserne.
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Driver du den af? 
Der er ikke langt mellem udtrykkene  ”at drive den af” og  ”at drive virksomhed”.
Er det i virkeligheden 2 sider af samme mønt? 
Giver det mening at etablere sig som selvstændig for at drive den af resten 
af livet?

Dig som leder

Der findes mange interessant grundantagelser om det at sætte i værk og drive egen 

virksomhed. Nogle af grundantagelserne synes at have det formål at skræmme nyfigne væk 

• Man skal arbejde mindst 80 timer om ugen

• Ferie? … glem det de første 5 år!

• Du er altid bagefter og har noget hængende over hovedet.

• Det offentlige kræver rapporter, bilag og registreringer i eet væk.

• Det er svært at tjene til dagen og vejen.

– andre synes at fremstå inciterende med et penselstrøg af uopnåelig uopnåelighed. 

• Det er skønt at være herre over sin egen tid.

• Passiv indkomst er vejen frem.  

• Selvstændige har tid og råd.

• Der er masser af EU støttekroner tilgængelige.

• Forretningsplaner? tsk … dem har vi da i hovedet.

Mange års erfaring med træning og coaching af ledere – også iværksættere - siger mig,  at 

der er sandheder på begge sider. 

Det kan godt kræve nogle ekstra timer og det er tilrådeligt, at du arbejder med noget, 

som du har en passion for. Ellers kan de ekstra (nærmest uundgåelige) timer på skæve 

tidspunkter godt blive en pine.

Når du er passioneret går du i flowtilstand (glemmer tid og sted) og så gør det 

pludselige ikke så meget, at timerne er mange. Med mindre du har uafhentede børn i 

skolen!

http://www.instantchange.dk
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Jo jo der er skam EU penge at hente. Det er ikke sikkert, at din virksomhed lever op til 

forudsætningerne,  men der er sat rigtigt mange millioner penge af til at understøtte 

væksten i vores lille land.

Det er nok ikke nemt at føle sig foran som selvstændig. Der er næsten altid noget, du 

godt kunne bruge tid på at gøre bedre. 

Og det er skønt at være herre over sin egen tid. Jeg var så træt, så træt af chefer da jeg 

sprang ud som selvstændig. Orkede ikke at nogen hele tiden skulle bestemme over mig. 

Efter ½ år måtte jeg konstatere, at jeg aldrig havde haft så mange chefer som da jeg blev 

min egen. Alle kunder var jo mine chefer. Men det er en skøn følelse at det er for ens 

egen vindings skyld, at vækkeuret ringer. Og at det du skal bruge dagen på giver mening. 

For dig. Og måske for nogle flere?

Men måske er det i virkeligheden mere det at lade blomstre der, hvor blomstre kan. 

At slippe det vi skal og ikke bare gøre det vi kan, men det vi slet ikke kan lade være med. 

At lade passionen drive dig. 

At lægge sig på ryggen og drive den af og lad de allerbedste ideer tage form. Drive dem 

videre ud i udviklingen og drive virksomhed på dem.

Driv …. bare driv ….

Jan Larsen, Indehaver EDC Aros 
Før i tiden syntes folk, at det var fedt at komme på kursus, men idag prioriteres 

privatlivet rigtigt højt og medarbejderne er meget glade for, at de kan tage kurset 

præcis, når det passer dem.

Dig som leder
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Godt nytår… ja tak, meget gerne!
- men hvordan?
Et godt nyt år starter med, at vi ved hvad det skal ende med. 
Præcis som når vi går til et møde: vi ved, hvad vi gerne vil have ud af at 
møde op.
Du skal også vide, hvad du vil have ud af at møde op til det nye år. 

Den model jeg har udviklet til NytårsCoaching er baseret på den opfattelse, at dit liv er 

delt i 3. 

Vi opdeler livet i 

Arbejdsliv

Privatliv                                               

Socialliv                                                              

ApS – Dit liv er et ApS. 

Arbejdslivet er naturligvis den del af dit liv som du anvender på jobbet, evt. med 

selvstændigt erhverv, efteruddannelse, jobsøgning, aftenmøder, læsning af

 faglitteratur, opsøgning af forbindelser på golfbanen osv.

Privatlivet er den nære del af livet. Der hvor du kun lukker de allernærmeste ind. 

Privatlivet omhandler din fysik – altså kost, motion, sex osv. Men bestemt også de mere 

mentale sider som intellektuel udvikling, personlig udvikling, balance i psyken osv. 

Sociallivet er den del af livet som vi deler med en lidt større kreds og hvor vi oftest ikke 

har så nære relationer. Det kan være klublivet, de større familiesammenhænge og den 

sociale omgang i øvrigt.

A

PS

Dig som leder
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Kom godt i gang med det nye år ved at tegne 3 cirkler. En for A’et, en for P’et og en for 

S’et. Vurder hvilken størrelse de skal have? Hvad fylder mest i indeværende år?

Vurder hvor meget sammenfald der skal være mellem dem? 

Skriv derefter en liste over hvilke aktiviteter der skal være indeholdt i hver enkelt

 livsdelscirkel.   

Har du f.eks valgt at lægge lidt mere tid i P’et, kan du måske få tid til en times fordybelse 

i et spændende emne .. eller måske du gerne vil bruge lidt tid i år på at sætte dit hjem i 

stand?

Eller er det på A’et der skal skrues? 

Er det i år du skal i gang med at højne din markedsværdi?

Måske er det S’et der kommer til at betale prisen? Er der noget du kan sortere fra der? 

Eller havde du egentlig også tænkt, at der skulle flere sammenkomster og festivitas 

næste år? 

- og lige der var det, at denne leg blev svær. At vælge til er nemt – men et tilvalg vil altid 

kræve et fravalg. Og her tipper læsset for rigtigt mange danskere. 

Vi glemmer at vælge fra. Så vær realistisk når du skriver din aktivitetsliste for de 3 

cirkler.  Og vælg fra. Valg aktiviteter fra, som ikke giver mening mere. Vælg mennesker 

fra som du ikke længere har værdi ved at være sammen med. 

Dig som leder
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Sæt nu en overskrift på hver af de 3 cirkler. Beslut dig for hvad hovedtemaet skal være i 

den enkelte livsdel. 

Mange har også stor fornøjelse af at sætte en fælles overskrift på hele året og holde 

fokus på det tema hele året. 

Jeg har hørt års-overskrifter som ”saft og kraft”, ”overskud”, ”kvalitet”, ”ryd op”, ”gen-

etabler”, ”ro & rammer”, ”opdagelser”, ”udvikling”,  ”commitment”, ”form og fokus” osv.  

- hvad er din overskrift?

Husk at revidere cirklerne hvert år. Kommer der småfolk til, går du på pension, bliver du 

forfremmet eller sker der andre store livsstilsforandringer, så vil det smitte af på dine 

cirkler, så et årligt livscirkeltjek er nødvendigt og herligt stressforebyggende. Godt nytår! 

Dig som leder
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Når chefen giver stress

Kender du det, at chefen kommer drønende ind af døren 5 minutter for sent til det 

møde, som han selv har indkaldt gæsten til? Tager det sidste kaffe uden at sætte nyt 

over og brokker sig over, at ingen har underholdt gæsten i ventetiden? Beder en af sine 

ansatte om at flytte hans bil fra indkørslen til en officiel p-plads, smider jakken på 

receptionistens bord og efterlader alle i en hvirvelstorm af stress… Kender du det? 

Hvis vi regner lidt på det, så er der spildt oceaner af god arbejdstid helt konkret ved, at 

mange har haft deres opmærksomhed ved, at chefen ikke var fremme til tiden. Og mere 

indirekte ved, at stemingen som bliver skabt ikke ligefrem er produktionsfremmende 

og desuden sætter en standard, som ingen virksomhed bør operere på. Chefer har ofte 

travlt … men de har overblik, indre ro, kommer til tiden, sætter og følger en passende 

standard og behandler andre (og disses tid) med respekt. 

Ellers er de stressede. Og hvis de ikke kan undskylde ovenstående opførsel med stress … 

så er de uegnede som ledere. Fik vi lige skabt en masse stressede ledere alene ved den 

bemærkning? Stressede ledere har det desværre med at avle stressede medarbejdere 

og derfor går det bare ikke at have stressede ledere gående frit rundt i organisationen. 

De underminerer de ansattes evne til at producere, højner risikoen for fejl, ulykker og 

dårlige beslutninger. Stressede ledere minder om et glas vand med en spiseskefuld 

mudder i. Balancerede ledere minder om et glas vand med en skive frisk, økocitron. 

Hvilken er mest frugtbar og skaber det bedste klima, de bedste betingelser og dermed 

de bedste resultater? 

Hvis du selv er leder og kan kende noget af ovenstående adfærd og måske også mærker 

nogle af følgende symptomer:

6 tip til at holde stress fra livet 

• indre uro 

• forringet immunforsvar 

• kort lunte

• hjertebanken

• uafbrudt søvn

• ondt i maven

• glemsom  

Udnyt potentialet bedre
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… så er det måske tiden at kigge dine stressforebyggende vaner lidt efter i sømmene.

Her er 6 tips som kan hjælpe dig med at forebygge, at hele din organisation kommer til 

at lide under din stress: 

1. Skab et frirum 10-20 minutter om dagen, hvor du kun skal slappe af og mærke din 

krop (lær evt. mindfulness) 

2. Skab en ”done” liste og ros dig selv for de ting, som du får sat i værk

3. Vær super-realistisk når du sætter kortsigtede mål og slå hellere lidt større 

langsigtede mål op

4. Få rådgivning, coaching og sparring så du konstant er klar parat: Ingen kan alt alene.

5. Vis respekt for søvn, hvile, vejrtrækning, kost, motion, frisk luft og gode relationer.

6. Kend din egen no brain activity/ladestation: Er det dans?, løb? samtale? sex? haven? 

kultur? andet?    

Elsebeth Poulsen, uddannelsesansvarlig sygeplejerske ved Aalborg Universitetshospital
Jeg oplever også klart, at nogle af de værktøjer, som jeg har lært under forløbet hjælper mig i at 

forebygge stress ved at styrke mig indefra - det kommer til at hjælpe mig meget i hverdagen.

Udnyt potentialet bedre
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Rådvilde medarbejdere koster kassen!

Alle afvigelser lige fra beregningsfejl over manglende traceability til forsendelsefejl blev 

registreret, da jeg for mange år siden var ansat som kvalitets- og miljøchef i flere

ingeniørfirmaer. Hvad vi aldrig registrerede var de timer, som gik til spilde, fordi 

medarbejderne gik rådvilde rundt uden mål og fokus.

Min erfaring siger, at det i virkeligheden er den både oftest forekommende og dyreste 

fejl på rigtigt mange arbejdspladser.

Men for +10 år siden var man ikke klar til den tænkning. Blot én af årsagerne til mit 

karriereskift.

Mit indtryk er, at de seneste stramme år har gjort det endnu mere sandsynligt, at 

afvigelsen ”medarbejderne er ikke med/rådvilde” sker ude på de danske 

arbejdsplader. Lederne lever en stram, fortravlet hverdag med tætpakkede 

mødekalendere og der stilles krav om målbare resultater og forretningsfokus. 

Parolen er rå forretningsdrift

Det er ganske nemt at forstå, at hårde tider kan kræve, at alle stiller skarpt og klemmer 

ballerne ekstra hårdt sammen. Gør som der bliver sagt. Uden nødvendigvis at forstå, 

acceptere måske endog enig. I en periode. Men kun i en periode. På den lange bane er 

”parér-ordre-ledelse” gift direkte ind i årene på arbejdspladsen. Medarbejdere, som 

parerer ordre men ikke forstår, hvor virksomheden er på vej hen og meningen med de 

beslutninger, som de arbejder efter vil typisk miste effektivitet, begå flere fejl og ikke 

være i stand til at stille konstruktive udviklingsforslag. 

Min erfaring siger, at rådvilde medarbejdere i virkeligheden er den både 
oftest forekommende og dyreste fejl på rigtigt mange arbejdspladser.

Udnyt potentialet bedre
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Ved ikke at sikre, at alle er ”med” som i ”motiverede, trygge, forstår beslutningerne og 

finder som minimum accept af dem” … så ender vi med at risikere vores evne til at 

eksekvere.  Bortødslet overskud i forskruet sammenbidthed. 

I dagens Danmark er vi konstant i forandringsprocesser og det kræves, at en leder kan 

føre sin flok igennem disse kontinuerlige forandringsprocesser. For at kunne opretholde 

eksekveringen er det nødvendigt, at lederen forstår den indflydelse forandringer har 

på den enkelte medarbejder og kan støtte den enkelte i transitionen. Ikke for at lege 

pædagog, coach eller sjælesørger men for at sikre max performance fra den det enkelte 

individ og dermed drive virksomheden med størst mulig effektivitet. 

Det er ikke længere muligt at lede en virksomhed eller en afdeling uden stor 

menneskelig indsigt. 

Dine medarbejderes eksekveringsevne og effektivitet kræver det. Rådvilde 

medarbejdere uden intelligent ledelse koster kassen! 

Note:

Den eneste måde at behandle folk ens på … er ved at behandle dem forskelligt.

Louise Boesen, IC Companys
Online video kurserne har haft samme virkning som når jeg har været på kick-off møde. 

Jeg er nu klar til at møde verden med helt ny energi. Forskellen er dog, at online kurset 

kan jeg altid finde frem og gense når jeg trænger til en pep talk. På et kick-off møde går 

luften hurtigt af ballonen.

Udnyt potentialet bedre
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Killer møder

Forleden var jeg til et møde som gav mig inspirationen til denne artikel.

En organisation ville hyre mig til at holde et indlæg i forbindelse med et 

medarbejderarrangement. Da det var en forholdsvis lokal virksomhed indvilligede jeg i 

at møde op til et formøde. Formøder plejer ellers at foregå via telefonen hvor jeg briefes 

om diverse praktiske detaljer og organisationens små og store udfordringer som enten 

skal eller absolut ikke skal berøres på mit indlæg. På formødet med omtalte 

organisation mødte 11 mennesker op! Vi sad altså 12 mand rundt et bord for at afklare 

dato, tidspunkt, omdrejningspunkt og succeskriterier for et 1½ times foredrag. 

Efter 45 min. hastede jeg bevidst og resolut videre. De 11 blev siddende.

Det er ganske givet usædvanligt (eller er det?), men det fik mig alligevel til at tænke: 

…. Møder vi vores virksomheder ihjel?

• Inviteres der ganske enkelt for mange deltagere?

• Holdes der for mange møder?

• Er møderne for lange?

• Er møder for dårligt styrede?

Kan vi

• Holde flere telefonkonferencer?

• Stå op til møderne? ..  hvilket korter mødetiden markant ned! 

• Skære i deltagerantallet? 

• Kan vi blive bedre til at mødelede og evaluere samme?

• Indføre kvartersmøder? Eller minutmøder? 

• Skære forplejning ned til et glas vand? 

Møder vi vores virksomheder ihjel?

Udnyt potentialet bedre
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Gitte Brix Nørkjær, Vestas
Gennem mit kursus-forløb fik jeg alt fra wake-up-call, personlig indsigt, masser af værk-

tøjer og stof til eftertanke. Janes kurser er super motiverende og jeg havde virkelig lyst 

til at gå ud og ændre hele verden ..... 

Eller er de lange møder med kaffe, brød, vand, frugt og en bunke af deltagere én af 

årsagerne til trivslen i verdens lykkeligste nation? 

Udnyt potentialet bedre
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6 ledertips til 
Go/NoGo Ledelse  

Tiderne skifter og der stilles større og anderledes krav til ledelse og lederen i dag end 

for år tilbage. Vi leder bevidste mennesker, uddannede og oplyste mennesker.  Som 

ledere må vi udvikle os med og helst foran tendenserne!  

”Survival of the fittest ”… nej … nu hedder det “survival of the most flexible”.  

Forandringsaversioner er langsomt men sikkert selvmord for en leder i 10erne. 

De gamle stive ledelsesformer – og typer - køres væk i store sorte vogne og nye 

former, metoder og skikke fødes. Den fleksible leder, som forstår at manøvrere i 

forandringernes strømme og motivere den moderne arbejdstager, vil overleve og føre 

sit skib sikkert til søs mod nye erobringer. 

NoGo Ledelse nr. 1

Micro-ledelse: Lederen kontrollerer enhver bevægelse i virksomheden.

Go Ledelse nr. 1 

Lederen sikrer, at medarbejderne er fully dressed til at løse opgaven og giver dem 

plads til at løse den.

NoGo Ledelse nr. 2

Morgenrunde for at vise ”synlig ledelse”.

Go Ledelse nr. 2

Spørg din medarbejder: ”Hvordan kan jeg hjælpe dig idag” – og giv den hjælp. Hør 

dem, søg at forstå dem og hjælp dem. 

NoGo Ledelse nr. 3

Jeg ved alt, bare kom og spørg.

Go Ledelse nr. 3

Vær ikke bange for at hyre over dig. Altså tag profiler ind som er dygtigere end dig. 

Din vigtigste opgave er at få de bedste folk til jobbet … ikke at være bedre end dem til 

deres speciale.

Trends i ledelse
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NoGo Ledelse nr. 4 

Vækst, overskud og rentabilitet driver værket og styrer mennesket.

Go Ledelse nr. 4 

Mennesker, motivation og kundeloyalitet driver værket og styrer vækst, overskud og 

rentabilitet. 

NoGo Ledelse nr. 5

Rundstykker, cola, sukkerkultur og friture i kantinen

Go Ledelse nr. 5

Træningsfaciliteter, sund mad, frugtordning, personlig udvikling

NoGo Ledelse nr. 6

Investeringer foretages i teknologi og ”maskinpark” for at øge produktiviteten.

Go Ledelse nr. 6 

Investeringer foretages i mennesker for at øge produktiviteten. Find de uudnyttede 

potentialer – de er alle steder. 

Min påstand er, at medarbejdere som er motiverede, som er frie og uafhængige af 

destruktive mønstre og tankegange (modstand), som er i god fysisk form og velnærede 

vil kunne præstere, hvad der svarer til min. 1 times arbejde mere om dagen end en 

gennemsnitsdansker. De ledere som ønsker at udvikle sig med og gerne lidt foran

tendenserne sikrer sig, at hans/hendes personale er toptunede fysisk og mentalt. 

”Maskinparken” har vi styr på for længst. Nu handler det om mennesker!

Irene Nielsen @ Business Danmark 
Jeg var betænkelig ved at skulle ”på kursus” på nettet, men jeg oplevede nærmest at 

være i direkte kontakt med underviseren og blev meget grebet af det. Som om vi var i 

stue sammen - super nærværende og god oplevelse af ”kontakt”.

Trends i ledelse
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Du er ikke god nok … bum!
Den universelle frygt om ikke at være god nok, som langt de fleste 
mennesker bærer rundt på i større eller mindre grad lever i bedste 
velgående i erhvervslivet og bestemt også på direktørgangene. Og den 
bremser udviklingen. 

Den er måske nok omformuleret lidt hen i retning af ”du er ikke dygtig nok” men 

forskellen er ens. Resultatet er, at der er udviklingspotentialer, som forbliver uudnyttede 

fordi der er chancer, vi ikke griber.  

Efter 10 år med executive coaching og ene-undervisning af ledere i dansk erhvervsliv 

må jeg desværre give din frygt ret: Du er ikke god nok! Alting kan altid blive bedre. Det 

gælder bestemt også – og måske endda i særdeleshed -  ledere.

Er det din virksomhed vi skriver om?  

1: Comfort -metoden. Vi ser det hele tiden: Ledere og virksomheder som er på et 

niveau, hvor det faktisk går godt (= du er god nok). Virksomheden generer fornuftigt 

overskud, vækstpilen peger op, medarbejderne er grundlæggende tilfredse og både 

flow og fravær er tilfredsstillende.  Det må da indikere en ledelse, som er god nok?

Ja, helt enig. Og meget ofte også en ledelse som ligger lunt i egen comfort zone: tager 

kun få chancer, udvikler sparsomt, holder sig på sikker grund og sætter pris på at kunne 

give en vis tryghed i ansættelse til deres medarbejdere og i øvrigt også selv have stabil 

grund under fødderne.   

2: Racer – metoden. Her er der fuld fart på. Og også her går det godt.  Hele staben er 

konstant oppe på det sorte af tåneglene for at optimere og genere nye ideer, nye 

markeder og nye samarbejdspartnere. Stemningen er intens og bærer præg af tempo 

og der tjenes penge og øjnes muligheder.  Dét må da være god ledelse? Ja, bestemt. En 

ledelse som har fokus på innovation, hurtige resultater og forandringsparathed. Ingen 

tvivl om, at det kan være en ledelse som er god nok. Men også en ledelse som er 

frygtsom.  

Trends i ledelse
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Fil den selv til ….

Mennesker er magnetiske … vi tiltrækker dem der passer ind. Og i comfort 

virksomhederne kommer der flere og flere comfortmennesker og i racervirksomheder 

samles flere og flere racermennesker. Forhåbentlig påpeger nogen en dag frygten. Det 

vil kun sjældent være nogen indefra, for vi er alle sammen samme typer  og har svært 

ved at få øje på vores egne udviklingspotentialer –lidt groft sagt … men fil den selv til. 

Hvis det skulle komme fra én indefra … så er det ofte en nyansat, som endnu ikke er helt 

sovset ind i ånden i virksomheden. 

Gå crazy …

En leder af en comfortvirksomhed vil typisk have en frygt som lyder noget i den her 

retning:

”Hvis vi ”går crazy” og satser på nye tiltag, risikerer vi at miste alt, hvad vi har bygget op 

gennem årene og folk får stress”.

En leder af en racervirksomhed vil typisk have en frygt, som lyder noget i denne her 

retning:

”Hvis vi læner os bare en anelse tilbage og nyder resultaterne af vores indsats, så er der 

andre som overhaler os inden dagen er omme og vi er færdige”.

Jeg er faktisk en dygtig leder

Og indtil den dag, du finder overskuddet til at sige: ”Ja, det går godt – jeg er faktisk en 

dygtig leder – mine medarbejder er fantastiske og vi skal passe på det, vi har -  men jeg 

er dødnysgerrig på at finde ud af, hvad det er vi – og jeg  - kan gøre bedre end tilfældet 

er i dag. Og hvilke resultater det kan bringe med sig”.

Indtil den dag forbliver alt ved det gamle og de uudnyttede potentialer ruster ude på 

deres taburetter.

Trends i ledelse
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Note:

Tony Robbins – verdens førende guru indenfor personlig udvikling og coach for 

personligheder som f.eks  Oprah Winfrey– sender kursisterne hen over glødende 

kul for at skifte frygten ud med nysgerrighed ”når jeg kan gå på glødende kul i bare 

tæer … hvad mere kan jeg så?”  

Henrik Andersen, CEO at SafeEx
I am certain all managers in all organisations, will earn great benefit from Janes 

”instant change®” program. Instant change® is a totally unique consept, where its 

possible to give a total organisation, individual coaching, but at the same time joint 

tools, for communication. We were three partners, each with individual thoughts and 

directions. Jane´s instant change® program, has been a tremendious help in getting the 

three of us to communicate on the same level. Having each individual understanding 

where you are, and what you can offer in a coorporation. 

Når nysgerrigheden vinder over frygten …

Det er de stærke leder – de dygtigste ledere – som ved, at der er noget, de ikke ved. Og 

gør noget ved det. 

Ulrik Hartvig Kolding tidligere CEO for Cembrit Holding nu VP i FLS er én af dem. 

Ulrik kom til mig og sagde: ”jeg er uvidende i 2. potens – jeg ved ikke, hvad det er jeg 

ikke ved”.

Alle har mere i sig, end vi ser. Der er uudnyttede potentialer på enhver taburet. Og det 

er de virkeligt modige, der kalder en ekspert ind til at hjælpe sig med at fjerne de sten, 

der måtte ligge på vejen og sætte kursen mod stjernerne. 

Trends i ledelse
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Den klemte leder
Undersøgelser viser, at ledere enten føler sig klemt af den chef, der vil 
blande sig for meget eller overset af den chef, som vælger at lade lederen 
klare ærterne selv.  

Uanset ender det med en mellemleder, som ikke fungerer optimalt og står i 

risikogruppen for at blive stressramt. Ledere i dansk erhvervsliv er stressede som 

aldrig før og undersøgelser foretaget af Lederen viser, at det går hårdest ud over lederne 

under 40 år. Måske ikke så forbavsende, idet ledere under 40 år typisk har et krævende 

privatliv med små børn og naturligt nok er mindre erfarne end den noget ældre leder.

Når vi arbejder med LEAN og procesoptimering i øvrigt, skurer det voldsomt i ørerne, at 

vores ledere ”får lov” til at lide så meget af stress, som tilfældet er. 

Tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed viser, at det koster op mod 

en million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder og 4 millioner kroner at 

have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kroners klassen.

Det er ikke muligt for mig at finde undersøgelser omkring hvor mange 

personalesygedage en stressramt leder koster. Men vi er ikke et sekund i tvivl om, at der 

er en domino-effekt, vel?  Vi har jo netop udpeget lederen for at medarbejderne skal se 

op til ham, følge ham og kopiere hans bevidste og ubevidste strategier, ikke? 

Mit bud er, at det bedste sted vi kan sætte ind for at optimere dansk erhvervsliv i 10erne 

er på menneskets – og ikke mindst chefens og lederens - evne til at holde sig 

langtidsfriske. Vi skal fokusere på at forebygge og styrke den enkelte, så vi kan få stoppet 

al den ressourcespild, som stress medfører hver eneste dag.   

Trends i ledelse
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Men hvad gør vi for at styrke de klemte ledere? 

1. Vi træner cheferne til at finde balancen mellem involvering og dominering.

2. Vi sikrer, at der er forventningsafstemt, så lederen kender egne succeskriterier.

3. Vi træner lederne, så de står stærkt selvledelses- og kommunikationsmæssigt. 

4. Vi arbejder med lederens egne ambitionsniveauer og afstemmer dem med 

virkeligheden.

Hvad gør I for at skabe motiverede, balancerede og langtidsfriske medarbejdere, 

ledere og chefer? 

Henrik Aaen, Centerdirektør i Nordjyske Bank
Vi har arbejdet med de områder som jeg har valgt/ønsket at udvikle mig mest på - og 

på alle punkter har Jane formået at ”flytte mig”. 

Ikke mindst på det personlige plan hvor jeg er blevet styrket og som efterfølgende har 

hjulpet mig videre rent karrieremæssigt.

Trends i ledelse
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Ledelse i 10erne

Du kan ikke længere forvente, at resultaterne kommer af sig selv, fordi du har en brillant 

strategi, eller forvente, at alle dine medarbejdere pr. definition er dybt engagerede blot 

fordi du har ansat dem. Såvel resultater og medarbejdere skal du - som leder -  konstant 

og uafladeligt forme, reforme, støtte og sørge for. Mere end nogensinde før. Og dét 

kræver, at du ved, hvorfor du selv er med i gamet – at du ved, hvem du selv er. Sådan 

udtaler professor ved INSEAD Gianperto Petriglieri om ledelse i 2013.

Større krav til dig som leder

Aldrig er der blevet stillet større krav til dig som leder, end der gør i dag. Aldrig har vi 

været i en global konkurrence som med en snuptag kan forandre den verden, du som 

leder agerer i. Måske er du i morgen ansat i en kæmpe kinesisk koncern, hvor du i går 

var ansat i en lille dansk.  Måske er jeres teknologiske  vidunder overhalet i morgen? 

Din forandringsparathed skal altid være påklædt og klar til at tage fat.  

Krævende generation af medarbejdere

Lad os straks slå fast, at begrebet ”generation” her ikke er aldersbestemt men nærmere 

en definition af et fælles værdisæt på tværs af alder og øvrige grupperinger. 

De medarbejdere du skal berede dig på at lede i den nærmeste fremtid – måske 

allerede i morgen – er ikke af den gamle skole, som gik efter at få deres stræbsomme, 

årelange indsats belønnet med en forfremmelse. 

De arbejder for en sag. En sag som de finder vigtig og interessant og som giver 

mening for dem. For et årti siden var det primært kvinder, som havde den tilgang, at 

deres arbejdstimer skulle anvendes på noget, som ”gav mening”. Det breder sig nu og er 

ikke længere kønsbestemt. Den nye generation vil have mening, fællesskab og

forandringer. Mening frem for vækst. Vi er midt i et paradigmeskift. 

Trends i ledelse

Vejen til den succesfulde ledergerning går gennem kontinuerlig selvindsigt 
og selvudvikling. Ikke en enkelt  hurtiglæst bog eller en halv times 
telefoncoaching. 
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Og der er ikke andre til at etablere den mening, det fællesskab og de forandringer … 

end DIG … lederen.  

Den generation du skal lede er nok krævende…  javel … men også selvledende og 

forandringsparate. Og leverer du ikke varen, så er der kontant afregning ved kasse 1. 

Loyalitet er et ord som i virksomhedssammenhænge kan søge optagelse i 

fremmedordbogen. Hvis du ikke kan levere mening, fællesskab og forandringer, ja, så 

kan de måske på den anden side af gaden. Færre og færre sætter snuden op efter et 

guldur. 

Udvikling eller afvikling

Aldrig før har udtrykket ”du er enten under udvikling eller afvikling” været mere sandt 

end i dag.

En leder som ikke sikrer at være i læring og udvikling er i afvikling. Og her taler vi 

faktisk sjældent om faglig udvikling. De fleste er enten rigeligt godt dækket ind af egen 

faglighed eller har sørget for at tiltrække en høj kollektiv viden og selv tage posten som 

leder seriøst frem for at ville være fagmand.

Vi taler oftere om en personlig udvikling end om faglig udvikling.  

En leder i 10erne som ikke er 100% klar på, hvilken effekt lederens egen adfærd og 

kommunikation har på medarbejderne vil ikke opnå succes. 

Som leder i 10erne skal du forstå praktisk psykologi og du skal kende dig selv på et 

niveau, som ikke tidligere har været nødvendigt.  Vi kan ikke længere blot lade vores 

ubevidste handlemønstre regere. Vi må udøve neuroledelse* og lære, hvad der gemmer 

sig i vores ubevidste og håndtere det bevidst. Selvindsigt. 

Vores medarbejdere ved måske ikke mere end os om personlig udvikling og selvindsigt. 

Men de opdager helt bestemt, når det ikke er der!

Trends i ledelse
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Det stopper ikke her ….   

Det stopper ikke ved selvindsigten. Vi forlanger i dag, at ledere skal være frontløbere 

både på det fysiske og det mentale felt. Vi finder os ikke i, at en leder mister 

besindelsen eller ubevidst i ord og gerning  giver udtryk for begrænsende værdier og 

overbevisninger. Og vi vil også have en fysisk sund leder. Du skal være slank og i form, 

spise sundt, møde veludhvilet og med klare øjne. Tiderne hvor en storrygende, 

kaffeslubrende chef med fed vom og røde øjne - pga. for meget kontorarbejde og for lidt 

liv i øvrigt - regerede er ovre. Vi vil have ledere som vi ser op til, som kan motivere os, 

som er mere end et hult jakkesæt og som er bade agerende og reflekterende. Og som 

selv har fundet meningen og melodien. På alle planer. 

Vejen til den succesfulde ledergerning går gennem kontinuerlig selvindsigt og 

selvudvikling. Ikke en enkelt  hurtiglæst bog eller en halv times telefoncoaching. 

Grundig, intelligent og kontinuerlig personlig udvikling, så dine medarbejdere kan se dig 

som det fyrtårn, de faktisk stadig har rigtigt meget brug for.  Hellere det end afvikling, 

ikke? 

*Neuroledelse er et nyt begreb i ledelsesteorierne. 

  Neuroledelse kombinerer de seneste 50 års hjerneforskning med praktisk ledelse. 

Krav til ledere i 10erne: 

• Selvindsigt

• Fysisk form

• Sund livsstil

• Udvikling

• Balance mellem reaktion og reflektion

Ulrik Kolding Hartvig, CEO at Brdr. Hartmann A/S
Der har været nogle tidspunkter, hvor jeg har lært rigtig meget på ganske kort tid. 

Blandt disse sidste var der et kortvarigt, rimeligt intensivt og ganske skræddersyet 

Instant change® forløb hos Rosengren. 

- Jeg fik øjnene op for nogle sider af verden jeg ikke før kunne se klart nok. 

- Jeg lærte en hel del om sider af mig selv jeg ikke før brugte godt nok. 

Og det var ret præcist, hvad vi på forhånd aftalte udkommet skulle være. 

Mission Accomplished. Imponerende effektivt.

Trends i ledelse
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”Det var da så lidt” 
– nej, det var ej! 
Jeg møder kun få mennesker, som er oprigtigt gode til at modtage en tak. 
Og heraf kommer, – er min filosofi – at vi ikke mestrer at give tak.

Verdens nærmest lykkeligste folkeslag har en lille brist i lykken – vi er altså ikke ret gode til at 

udtrykke taknemmelighed. Og ej heller til at modtage takken. Det bliver ofte lige så fladt, som det 

danske landskab, når nogen har gjort os godt, og vi siger ”tak”. Det, vi vel oftest hører, er ”tak” ”eller 

”1000 tak” efterfulgt af et ”det var så lidt”  - bum – så er den ged barberet. Må jeg invitere dig til at 

overveje at anvende flere ord og udtrykke dig mere varieret i din taknemmelighed:

Jeg er glad for, at du har hjulpet mig. 

Det har betydet, at jeg nu kan …

hvad-det-nu-er … 1000 tak. 

Eller - Tak for din hjælp. Den betød mere for mig, end du måske regner med. 

Eller - Af hjertet tak (mange synes, det er lidt opstavlet, men tænk lige over, hvad det betyder)

Tak for din tillid til, at jeg kan løse opgaven/hjælpe dig.  Eller

Tak fordi du kom på arbejde i dag. 

Hov hov tænker du måske. Det betaler vi ham da for, så det manglede da bare. Jow jow … men ham 

der ligger derhjemme med mandagssyge betaler du jo også for, ikke? Det er ingen selvfølge, at folk 

møder op på jobbet hver dag. Eller, at de gør en bemærkelsesværdig indsats. Jeg oplever desværre alt 

for sjældent, at ledere siger ”tak for i dag” og endnu sjældnere ”tak for din indsats i dag” eller endnu 

bedre, at de retter en specifik tak for den konkrete opgave, som er blevet løst i dag. Dét er synlig 

ledelse, der rykker på både effektiviteten og tilfredsheden. 

Hvorfor mon egentlig, det er så svært? 

”Det var så lidt”  … nej, det var ej! Det er da lige godt det ringeste udtryk. Du både nedvurderer din egen 

indsats og afviser den, som sender dig tak. ”Ingen årsag” … jo, der er en årsag til, at jeg takker dig. 

Berigende kommunikation
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Note: 

Jeg sang engang i et kor og vi var ret dygtige og modtog ind imellem stående applaus. Efter en 

koncert sagde vores korleder: ”Nu er der kun én ting tilbage for mig at lære jer. I skal lære at tage 

imod bifaldet. Vær stolte, ret jer op, se på de som klapper, åben jer for klapsalverne, tag dem ind 

og med hjem. De er jeres og I har fortjent dem! Publikum klapper for at sige jer tak. Det er uhøfligt 

ikke at tage imod.” 

Dét var en vigtig lære i mit liv. At tage imod tak.  At tage den der ind, hvor den varmer. At modtage 

er at give. Jeg vil fluks sende en hjertevarm tak til Helene, som satte modtagelsen af tak i 

perspektiv for mig. 

Fatma Simsir, Project Manager hos DONG Energy
Jeg har haft glæden af at have Jane som mentor og hun har en utrolig evne til at 

identificere dine udviklingsområder uden at overse potentielle unikke evner og stærke sider. 

Det gør hun ved hjælp af sin egen selvindsigt og særlige analytiske evner. Hun formår derigen-

nem at dyrke dig som ”person” i helhed, til gavn for din egen succes og udvikling, samt den 

organisation du arbejder i. Tiden du har med Jane er særdeles effektiv og indholdsrig og jeg kan 

varmt anbefale Jane, hvis du vil udvikle dine medarbejdere eller organisation på ganske kort og 

effektiv tid

Jeg møder kun få mennesker, som er oprigtigt gode til at modtage en tak. Og heraf 

kommer, – er min filosofi – at vi ikke mestrer at give tak: Vi er faktisk selv lidt forlegne ved de helt 

store klapsalver. Summasummarum går vi et helt land og holder os i skindet med at sige et ordentlig 

og hjerteligt tak, blot fordi vi er forlegne ved tanken om, at et tilsvarende kommer til os selv. 

De mennesker, jeg møder, som er virkelig gode til at modtage tak, siger:

Det glæder mig, at vi kan hjælpe hinanden. Velbekomme - du ville gøre det samme for mig og andre. 

Velbekomme – det er dét, venskaber er til for. Gode gerninger kan man ikke gøre for mange af.De 

tager imod takken og åbner samtidig op for, at hjælpen vil formere sig ud fra devisen ”hvis du vil have 

hjælp – så giv hjælp!”

Giv dig selv en ny vane i julegave og hold fast i den som et nytårsfortsæt: 

Giv et gedigent tak noget oftere og lidt mere nuanceret. Og tag andres tak ind. At være taknemmelig 

og modtagelig for tak spreder sig som små lykkeringe i vandet og kan få julen til at vare hele året. 

Af hjertet tak til de, som har læst mine artikler og givet venlig og konstruktiv feedback.

Berigende kommunikation
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En gentleman værdig

Hvilken frækhed at stå der lige op i mit åbne ansigt og postulere, at jeg ikke har forstået en brik. 

Hvor vover du at placere ansvaret for vores fælles forfejlede kommunikation direkte og alene på 

min side af bordet? 

Kunne der måske være en spinkel risiko for, at du har udtrykt dig uklart, upræcist, i 

tvetydige vendinger og har forpasset chancen for at tjekke vores ”kontrakt” …. som i ”så er vi enige 

om, at ….” ?

Det er desværre en helt almindlig og dagligt hørt reaktion: ”så har du da misforstået mig”.

Det helt grundlæggende forkerte i det er, at ansvaret for det talte ord ligger i ørerne der lytter.

Den går jo ikke. Du har talt = du har ansvaret for, at det der er modtaget matcher det, du har afsendt.

Det kan sammenlignes lidt med leveringsbetingelser i erhvervslivet i øvrigt. 

Incoterms (international commercial terms) er defineret for at sikre, at vi er enige om, hvornår 

ansvaret for leverancer overgår fra sælger til køber.

Hvis vi leverer vores kommunikation FAS (Free along shipside) så må modtageren selv tage sørge 

for at få varerne (vores kommunikation) sikkert ombord. Det er fair nok, når vi taler fysiske 

produkter, men en kommunikation er sjældent tjent med at blive leveret FAS. Her ender du 

nemt med at stå i ”så-har-du-da-misforstået-mig–situationen”.

FOB (Free on board). Sælger er ansvarlig for og sørger for, at produktet kommer sikkert ombord 

og herefter overgår ansvar til den nye ejer. Det er nok den bedst tænkelige Incoterm, når vi taler 

om produktet ”kommunikation”.

Berigende kommunikation

Kender du det, at een siger til dig: ”Så har du da misforstået mig…” 
– Så gu har jeg ej misforstået noget! 
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Sørg for, at dit budskab er afleveret helt inde i lastrummet og køber har ”skrevet under” 

på modtagelsespapirer og herefter kan du så ikke længere tage ansvaret for, hvor og 

hvordan modtageren sejler hen med dit budskab. 

På hvilke incoterms kommunikerer du? 

Ex-works betyder, at køber selv skal hente varen på sælgers værksted. Kender du dem, 

der kommunikerer på den term? Dem hvor du skal hiiive al information ud af dem og  

selv sørge for, at du får det hele med, at der er forventningsafstemt osv osv.? 

Gudskelov er gode værktøjer, som skaber god og forståelig kommunikation opfundet. 

De ligger parat lige til at lære, implementere og få gavn af.  Og misforstå mig nu ikke… 

du er sikkert allerede en dygtig kommunikatør og har styr på dine incoterms … min faste 

overbevisning er dog, at der til alle tider på alle niveauer er mere at lære!

Det er god skik at tage ansvar for egne leverancer / egen kommunikation: ”Så må jeg 

have udtrykt mig uklart, når du har forstået det på den måde … det jeg egentlig ville 

have sagt var ……” Se dén tilbagemelding er en gentleman værdig.

Susanne Frank Abildgaard, Sygeplejerske @ Aalborg Universitetshospital
Kurset har sat gang i en positiv spiral af tanker, som jeg er sikker på at få glæde af på 

sigt.

Berigende kommunikation
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Når kroppen taler med
Din krops sprog er afgørende for din gennemslagskraft. Hvis dit kropssprog 
siger eet og din stemme noget andet … Så er det faktisk kroppens sprog, 
der bliver hørt. 

Hos langt de fleste er det en ubevidst kompetence. Altså det med at læse kropssprog og 

tjekke for kongruens med det verbale udtryk. Men vi gør det hele tiden. Og hvis vores 

limbiske system (den del af forhjernen som er forbundet med det emotionelle) afslører 

dig på talerstolen… så kan du sige lige præcis, hvad du vil. Vi hører dine ord, men vi 

lytter til din krop.

Forestil dig, at du sidder på en stolerække og det bliver annonceret, at man nu vil 

præsentere koncernens nye mand på toppen af kransekagen. Ind træder en herre. 

Ulasteligt påklædt. Han tager et par skridt – skuer ud over tilhørerne – slår blikket ned 

og tøver et øjeblik, før han går hen mod mikrofonen. Her stiller han sig med samlede 

fødder og påbegynder sin tale. Kigger primært med, hvilket får ham til at synes en 

anelse sammensunket . Han har 3 knapper i jakken og den midterste af dem piller han 

nærmest konstant ved. Han mærker på den, drejer den først den ene vej, så den anden 

vej. Ind imellem slipper han knappen … blot for at føre hånden op til kinden og kradse i 

skægget.

Han siger, at han indenfor et halvt år vil vende underskud til overskud og at ingen vil 

miste deres job. 

Tror du på ham? Sandsynligvis ikke.

Havde han nu gået med faste skridt ind på scenen (signal = jeg ved, hvor vi skal hen!) 

og havde stået solidt på gulvet med let afstand (signal = jeg kan ikke væltes) mellem 

fødderne. Hænderne ude af lommerne (signal = jeg er klar!) og gerne gestikulerende 

oppe i brysthøjde (signal = du er inviteret med). Med et blik ud på tilhørerne (signal = 

jeg tør se jer i øjnene – jeg er ærlig) og ingen pillen, kradsen,(signal = jeg er usikker) eller 

usikre skridt (signal = jeg tøver) … ja, så havde dit svar nok været ganske anderledes. Så 

havde du nok troet på, at her var manden, der kunne vende skuden og sikre dit job!

 

Berigende kommunikation
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Noget af det svære ved kropssprog er at se sit eget. Du skal være i topform og 

ualmindelig bevidst og erfaren for at kunne være ”på” og samtidig registrere din ageren. 

I de 10 år, hvor jeg rejste land og rige rundt som foredragsholder fik jeg på et tidspunkt 

trang til at have mit foredrag filmet. Jeg fik et chok, da jeg så resultatet. Selvom min 

kalender var booket helt op, prisen lå i den gode ende og kunderne var glade og 

tilfredse  … så blev jeg faktisk helt chokeret over, hvor elendig jeg – efter mine egne 

standarder – var på en scene. Kropssproget var faktisk helt ok – jeg var helt godt tilpas 

med at stå på scenen … og det afslørede sig. Men min stemme! Ak og ve. Kun Lene 

Espersen fra Venstre har jeg hørt lyde mere skærsliber-agtig. Og her kommer der en helt 

anden – og ganske vigtig - dimension ind.

Hvordan trækker du dit vejr, når du skal have folks tillid? Det er absolut mindst lige så 

vigtigt, som dit  kropssprog in motion, at dit auditive signal er tillidsvækkende.

 

Berigende kommunikation

Note: 

Første gang jeg stiftede bekendtskab med inkongruens var, da min søster (9) og jeg 

(5) spurgte vores mor, om vi ikke nok måtte få penge til slik. ”Ork jow  .. I kan få en 

million hver”  lød svaret. Min øjnene voksede til uanet størrelse og min fantasi løb 

fuldstændig fra mig – Endelig! Mit eget slikhus med pandekagetag og en seng af 

lyserød candyfloss - jeg prikkede til min søster, som naturligt var den ordførende 

”Hørte du ikke, hvad hun sagde?” …”Jo … så du ikke hendes ansigt?”
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De gør det bare ikke!

Listen med navne er lang, udfordringerne spændende og resultaterne mange. 

Resultater som peger i mange forskellige retninger:

• Jeg vil have min chefs stol – han fik dog nabo-chefens …

• Jeg er blevet vraget i en headhunting. De vil have en moderne ledertype. Hjælp.

• Jeg har svært ved at holde fast i mine egne beslutninger, hvis de går imod mit personales 

ønsker.

• Vi kan ikke rekruttere de rigtige folk …. Det viste sig, at det ikke var de ansatte, den var gal 

med!

• Jeg kan ikke holde mine kursisters opmærksomhed.  

• Træn mine præsentationsteknikker.

• Jeg er ingeniør – lær mig det jeg ikke ved, at jeg ikke ved – jeg føler mig uvidende i anden 

potens!

• Jeg tror, jeg vil være selvstændig, men jeg tør ikke rigtigt. De er alle (og det er mange) lykkedes.  

Alle sammen herlige, målrettede, hårdtarbejdende, videbegærlige, udviklingsparate, ambitiøse 

mænd i lederstillinger. Ja … mænd! Hver og én. Jow jow, der har da været kvindelige ledere 

omkring, men der er langt imellem dem. Og det var måske fair nok for 10-15 år siden, hvor der var 

ganske få kvindelige ledere … men i 2014? Der burde komme flere og flere kvinder ind omkring mit 

coachinglokale. Men det gør der bare ikke. De fleste af de (få) kvinder som gennem tiderne har 

været i udviklingsforløb hos mig er kommet efter, at der er opstået et problem og først når det er 

virkelig, virkelig slemt. Én kom til mig efter 2 lange sygemeldinger med stress + 2 opgivne og 

uvirksomme forløb hos 2 forskellige psykologer. Virksomheden kunne ikke bære den 3. 

sygemelding, som tydeligt var under opsejling og vi måtte sætte alt ind på at få hende over i et 

andet spor. Det lykkedes med hiv, sving, Vorherres (?) hjælp og lidt håndkraft …. 

Men hvorfor kom hun ikke 3 år tidligere?

Efter mere end 10 år i mit erhverv toner sig efterhånden en statistik frem. 
En statistik som jeg står noget undrende overfor. 
Kan det passe? 

Maskulin versus feminin
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Faktaboks

Ifølge Ledernes Hovedorganisation, der har foretaget en undersøgelse i 

samarbejde med Hillerød Sygehus, er det karrierekvinder eller kvinder i 

lederstillinger, der i dag er mest udsatte for stress eller føler sig mest stressede. Sygemeldinger, 

medicin og cigaretter mod stress hører til dagens orden for ca. 14 procent af de kvindelige 

ledere, mens kun halvt så mange mænd rammes.

Yvette Bentsen, Ledelseskonsulent og Lean manager i Administration og teknik 

& Diagnostica at Statens Serum Institut
Jane er en fantastisk coach, der forstår at skabe tillid og anerkendelse. Hun er dygtig 

til at sikre, at man forpligtiger sig processen og til at synliggøre de ting man gerne 

vil ”smyge sig udenom”.  Et forløb der gav klarhed, og som fik mine øjne op for nye 

muligheder.

Hvorfor ikke opbygge og uddanne i stedet for at sygemelde og helbrede? 

Mænd kommer typisk langt tidligere .. og jeg burde jo i virkeligheden være taknemmelig, for det 

er langt mere udfordrende – og dermed interessant - at være coach for en vital, velfungerende, 

fremadstræbende leder frem for at skulle hjælpe en slatten karklud.

Mænd kommer når de har et spørgsmål, en udfordring eller bare tror, at der er noget at vinde. 

Kvinder kommer enten slet ikke eller når udfordringer er blevet til uoverstigelige problemer.  

Hvad handler det lige om? 

Vil kvindelige ledere ikke have en kvindelig coach? Er de i forløb hos mine mandlige kolleger? Er 

kvindelige ledere betænkelige ved at investere firmaets kroner i deres personlige udvikling og 

trivsel i ledergerningen?  Uanset årsagen … som jeg meget gerne hører din holdning til … så er 

fakta, at det er mandlige ledere, som søger min coaching og derved opnår udvikling, indsigt, 

afklaring, karriereboost og mindre tendens til stress og bekymring. Er kvindelige ledere 

superfantastiskovernaturligtdygtige og har aldrig brug for en udeforstående til at sætte tingene i 

perspektiv og stille verdens bedste (af og til samfaldende med ”mest åbenlyse”) spørgsmål?

 Tør kvindelige ledere ikke bede om at få en coach, fordi de (helt fejlagtigt) tænker, at de så

fremstår svage?

Maskulin versus feminin
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Feminint lederskab
og nej …  jeg tænker ikke på nederdele, lange negle og stiletter.

Jeg tænker på procesledelse frem for resultatledelse.

Jeg tænker på intuitiv ledelse frem for erfaringsledelse.

Jeg tænker på innovativ ledelse frem for konservativ ledelse.

Jeg tænker på holismeledelse frem for detailledelse.

Jeg tænker på tillid frem for kontrol. 

Jeg tænker på meningsskabelse frem for vækstdannelse.

Faktisk kender jeg mænd, som udøver feminint lederskab. Mænd med kone og børn. Ja, 

det er rigtigt. Det ligger i den energi de udstråler og de grundlæggende værdier og 

overbevisninger, som afspejler sig i deres adfærd verbalt og nonverbalt. Og de er top-

populære som ledere. 

En CEO kontaktede mig for et par år siden og sagde: En headhunter har valgt mig fra til 

min ønskestilling, fordi min lederstil er for maskulin – uak! - gør noget ved det, Jane! 

Og indrømmet: det falder dog nok mest naturligt for kvinder at udøve feminint 

lederskab. Og det er heri det ligger, at der er rift om de kvindelige ledere. Tidernes 

paradigmeskifte som går i retning af at skabe mening i gerningen vi udøver/pladsen vi 

udfylder, falder helt naturligt for den feminine ledelsesenergi. Hun vil nemlig selv have 

meningsfyldte opgaver, mål og resultater. 

Vækst på bundlinjen for talvækstens skyld alene gør det ikke for den feminine leder. 

Der skal være mere i det. 

Maskulin versus feminin
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Den feminine energi har evnen til at have tillid, udnytte innovationen og tænke holistisk, 

hvor den maskuline ønsker at kontrollere, gøre det vi kender (bare mere af det!) og 

ikke ud i så mange forgreninger (som jo ikke er til at styre). Men faktum er, at det bliver 

sværere og sværere at styre, kontrollere og gøre det samme. Alting forandrer sig hele 

tiden og de innovative, fleksible og forandringsparate vinder på den lange bane.

Undersøgelser viser, at maskuline (og det kan altså godt være kvinder!) iværksættere 

slår det stort op: lejer store lokaler, køber store biler, får en ordentlig kassekredit og 

nogen gange går det … andre gange bliver der et ordentlig hul – men det går stærkt og 

det ser stort ud!

Feminine (og det kan altså godt være mænd!) iværksættere er kendt for en langsom 

opstart, for at være selvfinansierende og være yderst fornuftige i deres forbrug … mange 

gange går det godt, men forbliver et lille firma … andre gange går sådan, at firmaet stille 

og roligt vokser sig stort og solidt. 

Vi har jo endnu ikke så mange statistikker på feminine iværksætteres bedrifter efter 20-

30-40 år, da de kun fandtes i ganske små oplag dengang for så mange år siden. 

Det bliver spændende at følge udviklingen.

Men en kvindelig leder er som sagt ingen garanti for feminint lederskab. Og en mandlig 

leder udelukker ikke den eftersøgte feminine ledelsesenergi. 

Summasummarum tror jeg på en god blanding af mænd og kvinder på ledelsesgangene. 

Og en god blanding af feminin og maskulin energi i den enkelte, køn uanset.

Spørgsmålet er, hvordan det er muligt at holde balancen mellem de 2 energier, som er i 

os alle?

Hvordan sikrer du, at du ikke bliver alt for hård og kompromisløs resultatsøgende?

Hvordan undgår du, at alt går i føleproces og trækkes i langdrag uden synlige resultater? 

Dét er kunsten!

Michael Sandfær, Strong Results-oriented High Performing Innovation 

Leader - Freelance/Interim
I have had the pleasure of having Jane as personal coach to support me in enabling 

myself to understand and become much more aware of my leadership style, which 

has been a keep enabler for me in unleashing my performance, setting clear direction, 

motivation employees and taking bigger responsibilities under pressure in a fast-paced 

and international organization

Maskulin versus feminin
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Survival of the ?

For nogle år tilbage sad jeg og talte med en venindes mand. Han fortalte, at i den 

virksomhed som hans forældre havde etableret og som han nu var aktivt 

bestyrelsesmedlem for, havde de et stort ønske om at få flere kvinder ind på 

lederposter. Husk på, at denne dialog fandt sted for +10 år siden. 

Grunden var, at de lagde mærke til, at mange af kvinderne ude i organisationen helt 

naturligt havde talent for at få folk med sig. Uden at have gået på lederskole eller andet 

dyrt. Ikke underligt, at topledelsen ønskede mere af den slags. Sagen var bare den – 

fortalte min venindes mand – at når de så udpegede én af disse naturbegavede kvinder … 

så gik det slet ikke som forhåbet. Indenfor kun et par måneder skete der en 

forandring i disse kvinder. Hans ord for det var: de blev sgu til mænd, Jane!

Selvom denne dialog fandt sted for + 10 år siden, så er den stadig topaktuel. Jeg ser hver 

eneste dag kvinder, som har mistet deres femininitet på karrierevejen. Og jeg undrer mig 

på ingen måde over det. 

For jeg har selv været der. Sad i en ledergruppe som eneste kvinde blandt 

ingeniørmænd. 

Da gik der hårdknude i mine værdier. Det var upassende at mærke efter og helt utænkeligt 

at have ”en fornemmelse” og alt blev målt, vejet og godkendt eller afvist. Sort og hvidt. 

Men jeg opdagede ikke, at jeg langsomt tilpassede mig og mistede dele af dét, jeg ellers 

var blevet hyret ind på.

En dag efter et personalemøde gik jeg lige en rundtur i huset og opdagede, at én af vores 

assistenter sad og græd ved computeren. Naturligvis spurgte jeg …  er der noget jeg kan 

hjælpe dig med? Hvortil hun svarede: Jamen Jane jeg kan bare ikke holde til at høre, at de 

er så hårde ved dig! – da gik det op for mig, at jeg var holdt op med at mærke efter og bare 

rapporterede ind til et sygt system styret af resultatriddere og magtmafioser. 

Maskulin versus feminin
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At jeg ikke længere var dén personlighed, de havde headhuntet ind. 

Så jeg måtte ta’ mit gode tøj og gå. Finde mig selv frem igen og finde et erhverv, hvor 

det er muligt at holde fast i den feminine energi samtidig med, at der nås mål og høstes 

resultater. Dét kan nemlig godt lade sig gøre. Men det er ikke nogen nem opgave. Det er 

ikke mange rollemodeller kvinder har at skele til. Rigtigt mange af de kvinder vi ser på 

topposter rundt omkring er netop blevet til omvandrende habitter og giver køb på de 

feminine værdier. 

Men det ulmer derude … jeg oplever, at de feminine værdier – uanset om de så kommer 

fra en herre eller en dame – er i høj kurs. Alle undersøgelser peger på, at hvis du vil lede 

de unge mennesker, som er på vej ud i erhvervslivet, som må du evne at skabe en god 

kultur, du skal arbejde med et produkt, som de opfatter som ”meningsfyldt” og det skal 

være helt naturligt at opretholde en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Gode 

lønninger og udsigt til lederjobs falder drastisk i kurs. Det giver ikke nok mening.  

Det er ikke længere bare ”in” at sætte de bløde, feminine værdier i højkurs. Det er 

ganske enkelt (sagt meget maskulint) et krav for at overleve. Survival of the fittest? 

The most flexible? The most balanced? 

Jan Larsen, Indehaver EDC Aros
Mange af mine medarbejdere vælger faktisk at følge videokurserne om aftenen, 

når der ikke er noget godt på TV

Maskulin versus feminin
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Hvorfor udvikling og coaching?
- et interview med Jane Rosengren

Hvorfor viser erhvervslivet mere og mere interessere for udvikling og coaching?

Erhvervslivet har altid interesseret sig for præstationsoptimering.

Der har været tidtagningsprojekter. Vi har skiftet håndkraft ud med maskinpark og teknologi. 

Vi har fejlrettet med arbejdsprocedurer via ISO, styrer benhårdt med budgettal - og der 

er installeret motionsrum og arrangeret ryge-stop-kurser, sunde kantiner og frugtkurve. 

Det næste helt naturlige skridt i optimeringsprocessen går den mentale vej.

Hvad vil erhvervslivet opnå ved at arbejde med udvikling og coaching?

Min erfaring siger mig, at der er uudnyttet potentiale i alle mennesker.

Jeg har coachet nogle af Danmarks bedst performende direktører. Og det viser sig altid,

at de kan gøre det endnu bedre. Og når der er mere i de gutter, som i forvejen sidder 

helt på toppen  …

så er der mere i alle. På alle niveauer.

Rigtigt mange mennesker lever efter et (ubevidst) personligt regelsæt, som de har fået 

med på vejen. Hjemmefra, fra skolen, fra tidligere arbejdspladser, fra omgangskreds osv.

Når de begynder at arbejde med personlig udvikling bliver de bevidste om det regelsæt; 

sætter spørgsmålstegn ved og ændrer meget ofte en del i det.

Man siger, at ”historien gentager sig”. Og det gør den også … lige indtil én i historien 

stopper op! Og tager bevidst stilling til, hvordan historien skal forme sig.

Så erhvervslivet vil opnå medarbejdere, som har taget aktivt stilling til deres liv. 

Medarbejdere, som har evnen til at dreje enhver situation til en gevinst, medarbejdere 

som støtter og styrker sig selv indefra, medarbejdere som kan være deres egen coach, 

medarbejdere som taler ordentligt, har en god tone og kan anvende sproglige værktøjer 

til at skabe positive spiraler og være konstruktive.

Interview
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Hvordan griber man udvikling og coaching for erhvervslivet an?

De fleste konsulenter tilbyder et 3-dages kommunikationskursus inkluderet DiSC profil 

eller tilsvarende.

Dét har jeg også gjort engang. Men det holdt op med at give mening for mig.

Deltagerne fik for lidt med derfra i forhold til de ressourcer, virksomheden satte i 

projektet. Og dét vil jeg ikke lægge navn til. Ny forskning viser, at effektiv læring kommer 

drypvis .. ikke i store doser i dagevis. Vi kan ikke absorbere det.

Derfor har jeg udviklet forløb, som alle er understøttet af video-træninger a max 20 min. 

varighed. Det betyder dels, at kursisten selv kan sætte tid og sted for kurset, kan se

kurset flere gange og dels, at omkostningerne er helt anderledes spiselige end ved 

almindelig fremmødeundervisning, hvor konsulent-taksameteret tikker.

I en årrække var jeg med til at gennemføre 15 dages lederudviklingsforløb over 6 

måneder. Men det har vist sig, at det er muligt at skabe endnu mere udvikling på 20 

timer (!), når jeg har tiden sammen med den enkelte leder alene. Så kan vi gå til kernen 

og jeg kan tilpasse undervisningsstil og temaerne til den enkelte, så vi rammer bulls eye 

– hver gang! Det kalder vi instant change®.

Hvad tror du bliver det næste skridt på præstationsoptimerings-trappen?

Når alle procedurer og instruktioner er på plads. Når alle er sunde, stærke,

raske og langtidsfriske. Når alle har fået ryddet op på øverste etage og har frigivet de 

ressourcer, som ligger i den mentale robusthed.. … ja, det sidste tror jeg- for det første 

-  at vi skal bruge rigtigt mange år på.

Jeg har selv arbejdet intenst og bevidst med min egen personlige udvikling i mere end 15 

år og er overhovedet ikke færdig!

Interview
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Men undervejs i processen vil der naturligt opstå nogle nye behov.

Nogle behov som allerede er opstået hos trendsætterne.

De behov afspejler sig i en øget tendens til at vælge økologi, dyrevelfærd, genbrug og 

meningsgivende aktiviteter til. Vi vil blive meget bevidste forbrugere og borgere, som 

tager afstand fra ødelæggende forbrugsmentalitet og overfladiske happenings. Vi vil 

mærke, at vi lever. Og vores liv skal give mening.

Vi vil ikke bare overleve. Vi vil leve.

Det kommer til at bevirke, at nogle arbejdspladser får nemmere ved at rekruttere me-

darbejdere end andre. De arbejdspladser som forstår at formidle, at deres funktion i 

verden giver mening og skaber forbedringer – dé vil helt klart stå forrest i kampen om de 

lyse hoveder.

Men inden da … skal vi lige have sat endnu mere blus på den personlige udvikling. Både 

hos ledelsen, mellemledere og blandt personalet i øvrigt. Tendensen hos vinderne af 

”Danmarks bedste Arbejdsplads” har i en lang årrække været, at de har arbejdet med 

personlig udvikling for hele personalet.

”Hvad hvis vi sætter en udvikling igang, som betyder, at nogle af vores medarbejder 

vælger at rejse fra os og søge nye udfordringer, som passer bedre til dem?”  … tja … 

tænk liiige engang over, hvordan det ville gå, hvis du ikke turde sætte den udvikling i 

gang … og de blev hængende?

Jane Rosengren

Partner & Co-founder

Interview

http://www.instantchange.dk


This book was distributed courtesy of: 

For your own Unlimited Reading and FREE eBooks today, visit:
http://www.Free-eBooks.net 

Share this eBook with anyone and everyone automatically by selecting any of the 
options below: 

To show your appreciation to the author and help others have 
wonderful reading experiences and find helpful information too, 

we'd be very grateful if you'd kindly
post your comments for this book here. 

COPYRIGHT INFORMATION

Free-eBooks.net respects the intellectual property of others. When a book's copyright owner submits their work to Free-eBooks.net, they are granting us permission to distribute such material. Unless 
otherwise stated in this book, this permission is not passed onto others. As such, redistributing this book without the copyright owner's permission can constitute copyright infringement. If you 

believe that your work has been used in a manner that constitutes copyright infringement, please follow our Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement as seen in our Terms 
of Service here: 

http://www.free-ebooks.net/tos.html 

http://www.free-ebooks.net
http://www.free-ebooks.net/
http://www.free-ebooks.net/share/pdf-tw-1414760958
http://www.free-ebooks.net/share/pdf-fb-1414760958
http://www.free-ebooks.net/share/pdf-in-1414760958
mailto:?subject=Found this book for you. It's Free and I love it...&body=Hey, 

Got some great reading for you and it's FREE too! 

I just finished reading Let om Ledelse and highly recommend it for you. 

You can get if for FREE here at: 

http://www.free-ebooks.net/ebook/Let-om-Ledelse 

Check it out. See what you think. Let me know.
http://www.free-ebooks.net/ebook/Let-om-Ledelse/review
http://www.free-ebooks.net/tos.html


http://www.foboko.com

	InstantChange: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off
	Page 1513: Off
	Page 1614: Off
	Page 1715: Off
	Page 1816: Off
	Page 1917: Off
	Page 2018: Off
	Page 2119: Off
	Page 2220: Off
	Page 2321: Off
	Page 2422: Off
	Page 2523: Off
	Page 2624: Off
	Page 2725: Off
	Page 2826: Off
	Page 2927: Off
	Page 3028: Off
	Page 3129: Off
	Page 3230: Off
	Page 3331: Off
	Page 3432: Off
	Page 3533: Off
	Page 3634: Off
	Page 3735: Off
	Page 3836: Off
	Page 3937: Off
	Page 4038: Off
	Page 4139: Off
	Page 4240: Off
	Page 4341: Off
	Page 4442: Off
	Page 4543: Off
	Page 4644: Off
	Page 4745: Off
	Page 4846: Off
	Page 4947: Off
	Page 5048: Off

	DigSomLeder: 


