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Hvor stærk er din Vilje?  





Indstillingsmodel

FLOW ”Jeg har helt glemt tiden…”

ENGAGERET ’’Det vil jeg prøve’’

NYSGERRIG ’’Det lyder spændende’’’

UNDRENDE  ’’Hov – hvad nu…?’’

SKEPTISK ’’Det tror jeg ikke helt på…’’

KRITISK ’’Hvad er de ude på?’’’

AFVÆRGENDE ’’Det kan ikke være sandt’’

AFVISENDE ’’Nej tak’’







Vi har alle brug for 
tid og plads til 
refleksion…

Er dit tempo passende?



PERFORMANCE

’KORPSÅND’

GRUPPE

INDIVID 

HIGH PERFORMANCE TEAM



ET KLART MÅL? 



PERFORMANCE

’’PSEUDO TEAM’’

HIGH PERFORMANCE TEAM

’’RELATIONEL KOORDINERING’’





Er du offer?
 - eller Kriger? 



placerer 
skyld.. 

Offer

Ikke 
ærlig.. 

Taler om 
det 

negative 



Modig 

Kriger

Tilgivende 
Respekt 
for andre 



Hvad 
opbygger 

tillid?



De 4 elementer i tillid 
Vi kan vælge at opbygge eller nedbryde tillid hos 
andre. Vi vurderer hinanden på fire forskellige 
egenskaber: 

Åbenhed  

Accept 

Pålidelighed 

Ærlighed 

Jeg er udadvendt og imødekommende over for dig.   

Du er i orden (OK), sådan som du er – stor tolerance. 

Du kan stole på vores aftaler. Det jeg lover, det holder jeg. 

Jeg står bag det, jeg siger. Du ved, hvor du har mig. 



 Niveau 1 
•  Manglende 

forståelse  
•  Manglende 

information 
•  Uenig i selve ideen 
•  Idegrundlaget ikke 

kommunikeret 

 Niveau 3 
•  Manglende tillid til 

lederen 
•  Den personlige 

historie 
•  De værdier, du 

repræsenterer, 
passer ikke 

•  Uenighed om 
værdigrundlaget 

 

 Niveau 2 
•  Emotionel reaktion 

mod forandringen 
•  Tab af kontrol, 

status 
•  Tabe ansigt eller 

respekt 
•  Ledelsen virker 

inkompetent 
•  Orker ikke mere 

(for mange 
forandringer) 

MODSTAND MOD FORANDRING 
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Jeg forstår 
det ikke! 

Jeg kan ikke 
lide det! 

Jeg kan ikke 
lide dig! 



Pointer:
1.  Går du ”i hytte”?
2.  Har du ”rabatmærker” med?
3.  Opbygger du høj tillid?



Hvornår udvider 
du komfortzonen?



Den Psykologiske Lyskurve

Udvikling
Spænding

Panik
  

meget stærk 
påvirkning!

Tryghed
Komfort


