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Ved du, eller tror du?
Leder du også i blinde? Få indsigt. 
Lederens vigtigste værktøj!
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Lad mig være helt hudløs ærlig og meget direkte. De fleste 
mennesker går rundt komplet sovende og i blinde - selvfølgelig 
ikke i ordenes reneste betydning, men i fuldstændig manglende 
bevidsthed omkring, hvem og hvordan de og andre er. Mere 
end nogensinde før stilles der også krav til vores samarbejds- og 
kommunikationsevner samt vores drive og evne til at skabe vækst 
i en verden præget af forskellige kulturer og diversitet.

Det kan skabe en række udfordringer, når vi farer rundt i blinde og 
forsøger at agere kollega og/eller leder. Når vi forsøger at bygge 
effektive arbejdsgrupper, ansætte en person i et allerede etableret 
team, få folk til at eksekvere en ny strategi, og når vi forsøger at 
udrette noget stort, uden egentlig først at have forstået os selv, 
andre og omgivelserne omkring os.

Den manglende bevidsthed koster virksomhederne millioner af 
kroner i tabt produktivitet, men samtidig betaler medarbejderne 
også en høj pris i form af øget stressniveau, manglende trivsel og 
sygdom. Det er et kæmpe problem, som i den grad er til at få øje 
på, hvis vi altså for alvor tør åbne øjnene! 

For når vi åbner øjnene, så ligger svaret nemlig lige foran os!

Kan du nikke genkendende til nogen af ovenstående scenarier i din 
hverdag? Eller oplever du udfordringer med svingende produktivitet, 
motivation og arbejdsglæde hos dine medarbejdere? I så fald bør 
du læse med her.

I dette white paper adresserer vi nogle af de udfordringer, flere 
virksomheder oplever i dag, som følge af blandt andet manglende 
bevidsthed omkring en selv og menneskene omkring en. Vi gør 
dig klogere på, hvordan du undgår at sammensætte dine teams 
og lede dine medarbejdere i blinde.

Rigtig god læselyst!

Åbn øjnene,få 
indsigt og forstå!
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Hvor blind er du på dig 
selv og dine omgivelser?

Ja, lad os starte med at undskylde den 
direkte og lettere frustrerende tone. 
Hele forordet er faktisk skrevet med 
stor begejstring og intentionen om at 
ruske op og skabe debat. Naturligvis 
med ønsket om at skabe fantastiske 
resultater for din virksomhed.

Vi ønsker at gøre det muligt for dig at opnå 
verdens bedste medarbejdertrivsel, 
produktivitet og teamspirit. 

Skal vi sætte spejlet op foran dig, dine medarbejdere og nye kandidater? 
Vi giver dig klar besked og de helt rigtige ledelsesinformationer, der øger 
medarbejdertrivsel og resultaterne på bundlinjen. Bliv klogere hér.

Vejen derhen er dog alt andet end let, 
og det gælder uanset, om du arbejder 
med IT, kommunikation, produktion 
osv. Det kræver nemlig indsigt!

Første skridt på vejen hertil er ét 
enkelt spørgsmål: Hvor blinde er vi 
på os selv? Og på vores omgivelser? 
Leder vi i blinde?

https://www.peopleanalyzegroup.com/indsigt
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Mennesker skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens

For var hele ideen ikke lige præcis, at vi i vores nye team netop 
skulle gøre vores forskelligheder til en styrke? At vi i ledergruppen 
aftalte, at vi via værdibaseret ledelse skulle lede med udgangspunkt i 
den enkelte for at opnå øget trivsel? At vi i vores næste ansættelse 
ville finde en person, der havde mere struktur og procesforståelse, 
så alle felterne i vores forretningssystem faktisk blev udfyldt efter 
hensigten? 

Mennesker skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens – 
sværere er det faktisk ikke. Og vil du gøre teamets forskelligheder 
til kollektive og individuelle styrker og ligeledes respektere din 
samtalepartners måde at kommunikere på? Ja, så er det uhyre 
vigtigt, at du tager højde for vedkommendes personlighedsprofil. 
Alligevel udsætter vi os selv, vores medarbejdere og vores 
ledelseskollegaer for gætterier, tankelæsning, autopilot og 
mangel på nysgerrighed.

For hvor godt kender vi egentlig os selv og hinanden, inden vi 
kalder os et team?
Ved vi, eller tror vi?

Se verden fra et andet perspektiv

Et team består af mennesker, som arbejder sammen mod et fælles 
mål. Men for at få et solidt, effektivt og produktivt samarbejde med 
de mennesker, vi indgår i teams med, så er det en forudsætning 
først at forstå sig selv.

For hvem er du egentlig? Hvorfor tænker, agerer og reagerer 
du, som du gør? Hvem er det, de andre personer skal bygge en 
relation til? Og hvordan er du egentlig at arbejde sammen med?
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Dernæst er det også en forudsætning, 
at du forstår andre mennesker, hvis du 
gerne vil lede, kommunikere og skabe 
effektive fællesskaber. Og her taler vi 
ikke blot om at kradse i overfladen. 

For succesfuldt at kunne lede, 

Søg først at forstå, dernæst at blive forstået.

Når vi lytter til andre, der fortæller os noget, så gør vi det ofte ved at 
vurdere, fortolke og rådgive, så vi kan svare ud fra vores egen virkelighed. 
Vi bør dog i stedet stile efter at lytte med den hensigt virkelig at forstå det 
andet menneske – vi skal ganske enkelt se udover vores egen næsetip.

Det bliver en svær, hvis ikke umulig opgave – uden den helt rette tilgang. 
Man kan inddele denne viden i 3 forståelsesniveauer:

kommunikere og skabe effektive 
fællesskaber, så er det også en 
forudsætning, at vi forstår andre 
mennesker langt forbi bare deres 
navn og titel, når vi ønsker at skabe 
vedvarende, dybe og professionelle 
relationer. 

For hvordan skulle vi f.eks. kunne lave 
værdibaseret ledelse, hvis vi ikke kender 
medarbejdernes værdier? Hvordan 
skulle vi kunne skabe motivation hos 
medarbejderne, hvis vi ikke kender 
personernes vigtigste drivkræfter og 
motivationsfaktorer?

Sidst, men absolut ikke mindst, så 
er det en forudsætning for optimal 
trivsel, medarbejdertilfredshed og 
resultatopnåelse, at vi forstår de 
indbyrdes påvirkninger, der unægteligt 

er mellem mennesker. Hvorfor er 
det f.eks., at nogle mennesker ”bare 
klikker”, mens andre har konflikter 
med hinanden?

Hvordan skal vi nogensinde kunne 
gøre vores forskelligheder til en styrke 
og bl.a. opbygge velfungerende teams, 
hvis vi ikke har den nødvendige indsigt 
eller får skabt transparens omkring, 
hvem vi er i teamet?

Step 3: Forstå hinandens påvirkninger. Skab rummelighed 
og optimalt team-samarbejde!

Step 2: Vær nysgerrig på andre. Forstå og respekter 
forskelligheden!

Step 1: Start med dig selv. Hæv bevidstheden. Vågn op!

Lad os kigge lidt nærmere på de tre forståelsesniveauer …
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Selvindsigt er alfa og 
omega for at kunne lede

Hvis du ønsker at frigøre dit (uudnyttede) potentiale og opnå øget 
trivsel på arbejdspladsen og i privatlivet, så er du nødt til at hæve din 
bevidsthed og opnå værdifuld viden omkring dig selv. Selvindsigt, 
bevidsthed og vågenhed er simpelthen en forudsætning, hvis du 
ønsker at være den bedste udgave af dig selv og i særdeleshed, 
hvis du ønsker at lede andre.

Hvis ikke du scorer højt på selvindsigt, bevidsthed og vågenhed, 
bliver det rigtig svært at lede andre, men det bliver mindst lige så 
svært at trives – både professionelt og privat.

Du har med al sandsynlighed oplevet mennesker, der mistrives, 
og hvor de ikke er bevidste om, hvorfor de har det, som de har 
det. De flytter måske årsagen til deres egen dårligdom over på 
andre eller udefrakommende faktorer, og de gætter sig måske til, 
hvorfor de bliver så påvirket af chefens eller omgivelsernes krav 
og forventninger – uden helt at vide, hvad der virkelig er på spil.

Måske indgår de i konfliktfyldte relationer, hvor de selv bærer en 
stor del af ansvaret for konflikten – helt uden at kunne se det? 
På det ene eller andet tidspunkt har vi alle oplevet situationer 
eller personer, der mangler den nødvendige selvindsigt eller 
bevidsthed om deres egne og andres handlemåder.
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Adfærd

Adfærden er det, andre kan se. 
Vores adfærd er faktisk det, vi bliver 
valgt til og fra på. For at udpensle det 
endnu mere, så er det adfærden, der 
f.eks. afgør, om vi får jobbet eller bliver 
afskediget. Nogle mennesker vil f.eks. 
have en adfærd, hvor de er meget 
selviscenesættende og andre en adfærd, 
hvor de er mere tilbageholdende. Nogle 
vil også være enormt strukturerede, 
mens andre vil være mere ”flyvske” og 
kreative.

Det ene er ikke mere rigtigt og forkert 
end det andet. Du er ikke nødvendigvis 
en ringere specialist, fordi du er flyvsk, 
og du er ikke nødvendigvis en bedre 
chef, fordi du er struktureret. Ser du, 
hvad vi gør der? Struktur bliver ofte 
forbundet med noget positivt, mens 
flyvske adfærdstræk typisk har mere 
negative konnotationer.
Men hvem siger, at en flyvsk person 
ikke kan være struktureret? Og hvem 
siger, at en struktureret person ikke 
kan være flyvsk?
Ingen! 

Det handler om at sørge for, at ens 
adfærdsmønstre bliver til gavn 
for de mål, man ønsker at opnå. Og 
hvordan gør de så det? Jo, ved at 
søge indsigt og lære at beherske ens 
adfærdstræk, så kan de blive ens 
styrke. 

Adfærdstræk og mønstre kan dog 
også være hæmmende og stå 
direkte i vejen for både samarbejde, 
kommunikation og relationsskabelse. 
Ofte har vi begrænset indsigt i vores 
egne adfærdstræk og mønstre, eller 
også agerer vi på autopilot uden den 
store bevidsthed om adfærden. Det 
gør det enormt udfordrende at 
bygge teams og effektivt samarbejde. 

I sådanne situationer er det ekstremt 
værdifuldt at kende sine egne og sine 
kollegaers adfærdstræk og mønstre 
mere i detaljer, så du kan spille dem 
attraktivt ind i samarbejdet med andre. 
Når du er bevidst omkring din egen 
adfærd, så bliver det ganske enkelt 
nemmere at gøre dem til en styrke. 

Derefter kan vi dele vores viden om 
os selv med vores kollegaer. Du skal 
sørge for at være transparent omkring 
styrker og også omkring de områder, 
der bestemt ikke er dit talent. Lige 
præcis sådan får vi gjort vores 
forskelligheder til vores styrker, og 
vi formår at skabe velfungerende 
teams og høj produktivitet på tværs 
af personlighed, adfærdstræk og 
fagområder!

Adfærd

Drivkræver

Værdier

Tryk her hvis du vil vide 
mere om adfærdsmønstre

https://www.peopleanalyzegroup.com/test-din-adfaerd
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Vores drivkræfter har deres afsæt i vores værdier, og de har en meget stærk 
påvirkning på vores adfærd. Nogle mennesker vil have viden liggende højt i 
deres drivkræfter, hvilket gør dem nysgerrige efter nye indsigter, mens andre har 
økonomi liggende helt i top, hvilket vil vise sig ved, at personen evaluerer enhver 
handling ud fra følgende: Hvad er den økonomiske gevinst ved en handling?

Adfærd og drivkræfter er i direkte relation til hinanden. Adfærden er det, vi ser, 
mens drivkræfterne er det, der ligger til grund for adfærden.

Giver det mening?

Hvis ikke, så kommer her et eksempel:

Mange danskere gennemfører gerne klimavenlige tiltag i deres bolig og forbruger 
mere klimavenligt, især når det kan betale sig økonomisk (som er en af de syv 
identificerede drivkræfter bag folks adfærd). 

I dette eksempel er økonomi den afgørende drivkraft for klimavenlig adfærd. 
Eksemplet viser tydeligt, hvor vigtigt det er at kende til drivkræfterne bag folks 
adfærd. Hvis du står bag en organisation, som ønsker at få flere til at leve og 
forbruge mere klimavenligt, så kan det være rigtig svært at få dine tiltag igennem, 
hvis du ikke adresserer den økonomiske drivkraft.

DrivkræfterAdfærd

Drivkræver

Værdier
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Det kan i værste fald ende med frustrationer og en følelse af at tale til en mur. For 
hvorfor rykker folk sig ikke? Du har jo lanceret et væld af fantastiske initiativer, der 
skal gøre det endnu nemmere at implementere klimavenlige tiltag i hverdagen.
Hvis ikke du kender drivkræfterne bag, kan du ende med at skyde forbi målskiven 
og arbejde i blinde – og det vinder hverken du eller din målgruppe på.

At kende sine egne drivkræfter handler om at grave et spadestik dybere, så 
du får en endnu bedre forståelse for dig selv – end ved blot at kende til dine 
adfærdstræk. 
Hvad kan man ellers opnå ved at afdække sine drivkræfter? Jo, mange ledere 
opdager f.eks., at de tager udgangspunkt i deres egne drivkræfter, når de leder 
eller laver aflønningssystemer. 

Det giver stort set altid et smil på læben, når en leder ”opdager” sig selv. Når de 
opdager, at deres medarbejdere er helt anderledes. Smilet afføder næsten altid 
sætningen: ”Nååååårh, jamen, så kan jeg bedre forstå, at …”.

Tryk her hvis du vil vide mere om drivkræfter

https://www.peopleanalyzegroup.com/Gratis-whitepaper-drivkraefter
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Vores værdier ligger til grund for, hvordan vi generelt oplever verden omkring 
os, og hvordan vi påvirkes af den. At finde og opdage ens top-kerneværdier kan 
være en rigtig øjenåbner for de fleste. En af de helt store ”aha-oplevelser”! Vi 
bliver pludselig i stand til at sætte ord på, hvorfor vi bliver glade, triste og vrede 
i forskellige situationer. Vi bliver bevidste om, hvad der skal til for, at vi har det 
godt og trives. Vi bliver skarpe på, hvad vi vil have mere af, og hvad vi bestemt 
ikke ønsker skal være en del af vores liv fremadrettet.

Oplever du, at du bliver påvirket følelsesmæssigt af en anden persons handlinger? 
Eller bliver andre mennesker måske stødt over måden, du agerer på? Ja, så kan 
du næsten altid være sikker på, at der er værdier i klemme.

Lad os komme med et eksempel:

Flere har oplevet at have en kollega eller samarbejdspartner, der konsekvent 
kommer ”bare en lille smule for sent til et møde”. Kollegaen og samarbejdspartneren 
har sjældent en ond hensigt med at komme 5-10 minutter for sent, for personen 
blev jo bare lige opslugt af et nyt emne i det foregående møde eller mødte en 
på gangen, som de lige hurtigt skulle vende verdenssituationen med, hvilket så 
gjorde, at personen kom for sent – igen, igen.
Det kan få de andre i mødet til at føle sig trådt på, og de bliver sandsynligvis 

VærdierAdfærd

Drivkræver

Værdier



11

småirriterede over den respektløse 
opførsel. Hvilken værdi er det præcis, 
som er på spil her?

Jo, det er værdien respekt, som bliver 
ramt og får de andre mødedeltagere 
til at føle, som de gør. 

Der skal ikke herske tvivl om, at en 
større gennemsigtighed og indsigt 
i dine og medarbejdernes værdier vil 
være værdifuldt, når man arbejder 
sammen på en arbejdsplads, når 
man har kundemøder, og når man 
generelt omgås andre mennesker. 
På den måde kan du nemlig komme 
småkonflikter og frustrationer mellem 
ledere og medarbejdere i forkøbet, 
før de udvikler sig til større konflikter, 
som kræver en helt anden håndtering 
på et højere ledelses- og HR-niveau. 

Kender du dine adfærdstræk og 
mønstre, og kender du samtidig 
også dine drivkræfter og værdier, så 
har du skabt et solidt fundament for at 
være nysgerrig på andre mennesker 
omkring dig. Du har fået værdifulde 
indsigter, som både gør dig mere 
rummelig og forstående – og i 
sidste ende en betydelig bedre leder.

Vi er ikke bange for at sige, at kendskab 
til dine adfærdstræk, drivkræfter 
og værdier er alfa og omega for at 
bygge og drive velfungerende teams!

Tryk her hvis du vil vide 
mere om værdier

https://www.peopleanalyzegroup.com/test-din-adfaerd
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Ledelse over og under 
vandoverfladen

Der er faktisk en lighed mellem et isbjerg og din organisation. Isbjerget fungerer 
nemlig som et fint billede på din organisation.

De første 10-20 % af isbjerget, som vi alle kan se over vandoverfladen, 
repræsenterer adfærden hos et menneske. Det er vigtigt at forstå sine egne og 
andres adfærdstræk, men der befinder sig enorme mængder værdifuld viden 
omkring drivkræfterne, som repræsenterer de resterende 80-90 % af isbjerget, 
der befinder sig under vandoverfladen. 

De kan desværre let overses, hvilket er problematisk, eftersom de gør det 
nemmere at forstå, hvad drivkræfterne bag adfærden er. 

Langt de fleste ledere møder deres medarbejdere i adfærden over 
vandoverfladen på det, vi kalder det rationelle niveau – og det er i og for sig også 
ganske fint. Problemet er dog, at medarbejdernes udfordringer typisk har rod i 
drivkræfterne, der befinder sig på det irrationelle niveau under vandoverfladen.

Og hvad betyder det så for dig og dine medarbejdere? Jo, rent psykologisk kan 
du ganske enkelt ikke ændre din egen eller dine medarbejderes adfærd, hvis 
ikke I først møder hinanden på jeres udfordringer under vandoverfladen. Det 
gælder udfordringer med hensyn til attitude samt evne til at samarbejde og 
bevare motivationen og humøret, når tingene bliver uklare og svære.

Pointen af det hele er, at det kun er de medarbejdere, som føler sig set, hørt og 
forstået på de udfordringer, der befinder sig under vandoverfladen, som du reelt 
kan påvirke og motivere til at ændre adfærd.

Det er vigtigt at forstå, at værdier ligger til grund for drivkræfterne, som i sidste 
ende påvirker adfærden. Det vil sige, at hvis du kun beskæftiger dig med 
adfærden ved f.eks. at lave en personprofil eller en workshop, hvor man lærer 
om DiSC, men uden også at afdække drivkræfterne og værdierne bag adfærden, 
så svarer det til kun at beskæftige sig med de 10 % af isbjerget, der er over 
vandoverfladen. 
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Test dig selv: Ved du, 
eller tror du?

Mener du, at du kender dig selv fra inderst til yderst? Så behøver du 
jo faktisk slet ikke at tage den her test. Vi synes nu alligevel, at du skal 
tage dig tid til denne mini-opgave og teste dit eget vidensniveau. Vi 
garanterer, at du bliver overrasket.

• Skriv dine top 3-værdier ned, og beskriv, hvorfor de er vigtige for dig.

• Forklar, hvordan din adfærd støtter efterlevelsen af dine topværdier.

• Beskriv, hvad der motiverer dig, og hvad dine top 3-drivkræfter bag din 
adfærd er.

• Forklar dine 3 tydeligste adfærdstræk, og hvordan de kommer til udtryk 
i din adfærd.

• Beskriv 3 slagsider ved dine tydeligste adfærdstræk.

• Forklar 3 adfærdstræk, hvor du kunne have brug for andre i dit team til at 
hjælpe dig.

• Skriv, hvordan din adfærd ændrer sig, når du påvirkes af omgivelsernes 
krav, forventninger og pres.

• List 3 situationer, hvor du reagerer på andres adfærd, og beskriv, hvorfor 
du reagerer.

• Beskriv, hvad dine omgivelser har af betydning for, om du trives og har 
det godt.

• List og prioritér de 3 vigtigste ting for dig i din relation med et andet 
menneske.
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Vil du reducere 
konflikter og øge trivslen 
på arbejdspladsen? 
Så søg indsigt!
Kontakt os allerede i dag

Vi håber, at du med dette white paper er blevet bare en smule klogere på, 
hvordan du kan undgå at lede i blinde og derigennem komme mistrivsel og 
hæmmet produktivitet til livs på din arbejdsplads. Det kræver faktisk ikke de helt 
store ændringer for at opnå betydelige forbedringer, når det kommer til at øge 
produktivitet, trivsel og det generelle arbejdsmiljø.

Kendskab og bevidsthed omkring dig og dine medarbejderes adfærdstræk, 
drivkræfter og værdier skal være en naturlig del af dit lederskab og noget, du 
har for øje på daglig basis. Du skal uddelegere opgaver til dem, som bedst kan 
løse opgaven naturligt, du skal kommunikere på den måde, dine medarbejdere 
har brug for, og du skal finde ind til den enkelte medarbejders motivation.

Lige så snart du kender medarbejdernes, og ikke mindst din egen, personprofil, 
så vil det være markant lettere for dig at forstå, hvordan du skal målrette din 
kommunikation.

Vi slutter dog ikke vores white paper af på den note. På næste side får du nemlig 
også lige fem guides med konkrete ting, du kan gøre for at lære dig selv og 
andre endnu bedre at kende.
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• Afdæk din og dine nærmeste kollegaers adfærdstype 
• 
• Test din adfærdstypes kompatibilitet med dine kollegaer og 
• medarbejdere
• 
• Undersøg for potentielle adfærdstypers konflikter med andre 
• 
• Forstå din ledelsesstil, og hvordan du leder andre 
• 
• Lav en værdiafklaring, og identificer de drivkræfter, som ligger til grund 

for din adfærd

Hvordan får du indsigt?

Hos People Analyze leverer vi 360-graders-analyser af dig og medarbejderne, 
så I kan få en øget forståelse for jeres forskellige måder at interagere 
med hinanden. Det er af stor værdi i situationer omkring f.eks. personlig-, 
ledelses- og gruppeudvikling.

Vi laver af analyser af mindsets og emtionel intelligens, adfærdstræk, 
drivkræfter, værdiafklaring, samarbejdsprofilering og konflikthåndgering, 
management og ledelsesstile samt bringer konkrete guides og værktøjer i 
spil. Fordi vi tror på, at indsigt er lederens stærkeste værktøj!

Vil du læse mere om, hvad vi laver, og hvordan vi kan hjælpe dig? Så kan du 
følge os på vores sociale medier, hvor vi løbende deler ud af spændende 
insights og konkrete råd om ledelse i relation til adfærdspsykologi og målrettet 
kommunikation.
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