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koordinator, sparringspartner 

og rådgiver for ledere og 
medarbejdere 
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Flere og flere 
medarbejdere får til 

opgave at koordinere, 
lede projekter, sparre og 
rådgive lokale ledere og 

medarbejdere. Det kan fx 
være om økonomi, 

personaleforhold eller ny 
teknologi. 

Opgaven kan være 
udfordrende, fordi 
vedkommende er 

afhængig af andres 
indsats, input og 

ansvarsfølelse, uden at 
have retten til at sige 

”du skal”.

Oplægget giver dig 
indblik i, hvordan 

forventningsafstemning, 
feedback og 

kommunikation er stærke 
værktøjer til at styrke din 

rolle som koordinator, 
projektleder, 

sparringspartner eller 
rådgiver.



Ledelse…………



Inspirator i dag:
Anne Birgitte Lindholm

18 år som 

projektleder, 

mellemleder og 

topleder

9 år som 

ledelseskonsulent 

og underviser i 

PraxisConsult

Forfatter til bøgerne 

”Lederskab på distancen”, 

”Mesterledelse” og 

”Ledelse uden 

personaleansvar”Foredrag, undervisning, 

coaching - tager afsæt i 

det personlige lederskab

Certificeret i JTI, 

DiSC, WholeBrain, 

Garuda’s

Fokusprofil og 

Kompetenceprofil



Overskrifter

• Rollen som leder uden personaleansvar: 
Koordinator, projektleder, sparringspartner, 
rådgiver

• Fokus på:

– Kommunikation

– Feedback

– Forventningsafstemning
2 min til dig og din Fastholder



Personen

Indpisker

Leder
Medar-
bejder

Fx leverancer fra 
organisationen, 

implementering af 
beslutninger…

Fx ledelse af teamet, 
sparring med formel 

ledelse, uddelegering af 
opgaver…

Personlig 
identitet og 
værdier

Fx chef-
medarbejder-

relationen, 
opgaveløseren, 
kollegaskabet…



Hvor kommer ledelsen 
egentlig fra?

Hvem bestemmer, om du er en ”leder” eller ej?



”Indefra”

Personligt lederskab

Selvindsigt

Gennemslagskraft

”Nedefra”
Funktionelt lederskab

Medarbejderanerkendt

Følgeskab

”Oppefra”
Formelt lederskab

Bemyndigelse

Tydelig ansvarsfordeling

Lederskab i tre retninger



Indefra
”Klædes af til ledelse”

Mod

Nysgerrighed

Finde sin stil
Stå ved sin stil

Genkende og håndtere egne følelser 



Fokus på kommunikation: 
”Tappers and listeners”

Elizabeth Newton, 1990



Fatter du ikke, 
hvad jeg tænker..?!

Antagelse: 50% vil gætte rigtigt

Fakta: 2,5% gætter rigtigt

Nej. Vi er ikke tankelæsere…

Spørg ikke dig selv: Hvad er der galt med dem?

Spørg i stedet: Hvad kan jeg gøre anderledes?



Forståelse og 

Udvælgelse

1. Hensigt

Disponering og 

formulering af 

budskabet = 

2. Adfærd

Afkodning og 

forståelse

3. Resultat =

Feedback

Personlig kommunikation
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”Støjkilder”

Fx. 

✓Relationen

✓Manglende selvindsigt

✓Selvbiografiske reaktioner

✓Låste positioner

✓Manglende lytning



Al kommunikation er
indhold + relation

Metakommunikation
Alt det, der foregår ”mellem linjerne”

Hvordan er din relation til modtageren?
Hvordan vil du gerne forstås?



Selvindsigt skruer ned for støjen

• Håndtere impulser og følelser

• Håndtere pressede situationer

• Tænke klart og konstruktivt

• ”Se og lytte” igennem støjen
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Selvbiografiske reaktioner
Mig mig mig…..
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Covey, Stephen R.: 7 gode vaner, Gyldendal 2008



Låste positioner
Typisk! 
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Eks: ”Det virker ikke, det har vi 
prøvet før”

Hvem har prøvet hvad før?
Hvornår blev det prøvet?
Hvordan virkede det – hvad skete der?
Hvorfor tror du, at det skete?
Hvad skete der så?
Hvad kunne mon så virke, tror du?

Ægte interesse, aktiv 
i problemløsningen



Støj: LYT!!!
Det reducerer støjen
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Koncentrer dig

Tag dig tid



Feedback  styrker samarbejdet

✓Personlighedens vinduer

✓Losadalinjen

✓Brug din viden

✓5 trin til god feedback



Andre ved
Åbent

Hvad vi kan se, 
høre og sanse

Du ved

Andre 
ved 
ikke

Du ved ikke

Blindt
Andres vurdering 

af din adfærd

Ukendt
Det ubevidste

Skjult
Dine hensigter, 

tanker og 
følelser

Personlighedens vinduer

Joseph Luft, Harry Ingham 1950 
"The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness"



Losadalinjen

2,9013 : 1

11 : 1

6 : 1



Brug din viden

❑Din kollegas verdensbillede

❑Din kollegas personprofil

❑Din kollegas drømme, ønsker, ambitioner

❑Alt det andet…..



5 trin til god feedback
1. Din hensigt

Feedback skal være nyttig for modtageren

2. Situationen

Situationen påvirker oplevelsen

3. Dit fokus

Tag udgangspunkt i din egen oplevelse

4. Dialogen

Din fortolkning af oplevelsen, kollegaens oplevelse og 
fortolkning, dialog

5. Afslutningen

Afklaring af spørgsmål og god tilstand



Hvem vil du gerne give feedback?

• Hvad er din hensigt?

• I hvilken situation vil du give din feedback? (Tid, sted, 
tilstedeværende)

• Hvad er dit fokus i din feedback?

• Hvad ønsker du en dialog om?

• Hvordan vil du afslutte?



Forventningsafstemning

Medlem Værkfører Coach Mentor
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Rammer
Hvorfor findes vi?

Hvad er vores mission?

Retning
Hvad er vores mål?
Trækker vi i samme 

retning?

Roller
Hvem er vi, hvad kan vi?
Hvad bidrager vi med?

Forventninger til 
hinanden?

Regler
Hvad er vores værdier?
Hvilke leveregler har vi?

Hvordan arbejder vi?

Relationer
Hvad holder os 

sammen?
Hvordan skaber vi fælles 

trivsel?

Forventningsafstemning



Lederrollen

• Ledelse er en rolle med nogle tilhørende 
opgaver

– Pligter, ansvar, beføjelser

• Uklare lederroller og -beføjelser skaber ROD

– Konflikter, magtkampe, misundelse, 
konspirationsteorier

– Ledere og medarbejdere mister fokus



Styrk din rolle ved at…



Hvor kommer ledelse fra…
Klædes af til ledelse…

Tappers and Listeners…
Støjkilder i kommunikationen…

Relationen, Manglende selvindsigt, Selvbiografiske 
reaktioner, Låste positioner, Manglende lytning

Feedback styrker samarbejdet…
Personlighedens vinduer, Losadalinjen, 
Brug din viden, 5 trin til god feedback

Forventningsafstemning… 
Medlem, Værkfører, Coach, Mentor

Rammer, Retning, Regler, Roller, Relationer

Uklare lederroller og -beføjelser skaber ROD…

Du og din Fastholder får lige 2 min



Hvis du vil 
vide mere….

Anne Birgitte Lindholm
+45 61316369

abl@praxisconsult.dk
www.praxisconsult.dk


