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Min erfaring har vist mig, at det blot at give 
råd ikke virker – det ser jeg igen og igen. Den 
eneste måde, jeg kan være en dygtig hjælper 
på, er, når jeg opgiver at give kloge råd og i 
stedet prøver at finde ud af, hvad denne 
gruppe eller dette individ i virkeligheden 
ønsker. Først når jeg kommer ind i den persons  
verden og ser situationen fra den persons 
perspektiv, forstår jeg, hvad der vil være 
hjælpsomt.

(Edgar Schein, samtale 2017)
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Bogens udgangspunkt
- sondering, samtaler og triangulering

Hvad oplever +200 rådgivere?

Vi bliver ikke 
inddraget tidligt nok!

Det er svært at få lov 
til at hjælpe med det 
rigtige!

Vi har ikke adgang til 
de rette mennesker i 
organisationen!

Vi savner feedback!



10-04-2019

3

Er vores rådgivning god nok?

Jeg kan helt klart blive bedre til at kommunikere. 
Spørgsmålet er, om den enkelte kommunikations-
medarbejder har det, der skal til for at rådgive mig. 
Jeg har brug for en, der tager fat i mig, giver mig en  
effektiv sparring, der ikke gør tingene mere 
besværlige, og som også følger op – ‘nu skal du høre, 
hvad medarbejderne sagde om dit oplæg efter 
mødet’…Men dén rådgivning kræver altså også en 
personlig gennemslagskraft.  

Sygehusdirektør

Er der en særlig 
rådgiver-faglighed?
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Hvad kendetegner jeres rådgiverrum?

Hvilken rådgivning 
lykkes I med, og hvor er 
det svært?

Hvilken rådgivning er 
reaktiv og forventet, og 
hvor er der behov for 
proaktivitet?

Er der klarhed om rolle?
fundamentet for troværdighed og gennemslagskraft

Person Rolle Organisation
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Din rolle…er du ekspert eller konsulent?

Expert behaviour Consultative behaviour

Goal is to be right Goal is to help

Provides answers Provides understanding, reasoning, insight

Solves problems Helps customers make own decisions

In charge / in control A help to the costumer

Deals with logic Deals with logic and customer’s emotions 
and psychology

Decides Proposes

Works out of contact with customer
(except at the beginning)

Teams with customer throughout the proces

NNE

Autorisation

Indefra

Oppe 
fra

Fra 
opgavenNede fra
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Autorisation

Indefra

Oppe 
fra

Fra 
opgavenNede fra

• Er du fuldt autoriseret i din 
rolle?

• Hvornår er din autorisation  
stærkest og svagest?

• Reflektér over en situation 
hvor du ikke lykkedes

• hvilken form for 
autorisation manglede?

• Hvad var 
konsekvenserne?

• Hvordan kunne du en 
anden gang aktivt søge 
autorisationen? 

Strategisk

• Forståelse

• Forankring
• Perspektivering

Psykologisk

• Følelser på spil

• Modstand
• Kompetencer

Retorisk

• Tilstedevær

• Kompetent 
argumentation & 
dokumentation

• ”Følgbart”
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Hjælp!
• Tillidsrelationen er afgørende: Kan jeg få hjælp?

• Rådgiveren skal lytte og tilsidesætte egne behov 
og ønsker. Modtagerens behov er 
udgangspunktet. Kunden må ikke føle, at 
rådgiveren blot gennemtrumfer ”egne” ønsker 
uden at indgå i dialog.

• At kunne facilitere en dialogisk proces kræver, at 
rådgiveren er sympatisk, forstående og 
nærværende. 

Edgar Schein, 2010

Rådgiverens appelformer og 
personlige troværdighed

Kompetence: Sikker, konsekvent, klar

Karakter: Åben, ærlig, velvillig, medmenneskelig, beskeden, humoristisk

Tilstedeværelse: Tilstedeværende, engageret, nærværende

PatosEthosLogos
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Hvad er dit rådgiver-ethos?

Den retoriske vej
til høj troværdighed og gennemslagskraft

Cicero: Retorik er en kunst bestående af fem 
grene: inventio, dispositio, elocutio, memoria og 
actio. Det er tale beregnet på at overbevise. Taleren skal 
have situationsfornemmelse!



10-04-2019

9

Forstå kommunikationssituationen 

Analyser kommunikationssituationen 
–og forbered dig!

• Læs situationen…

– Hvad kræver netop 
denne situation?

– Hvilke barrierer er 
dér?

– Hvilken handlekraft 
har du?

– Hvilke muligheder er 
der?

– Hvilke faldgruber er 
der?

• Vær målrettet…

– Hvad skal modtageren 
vide?

– Hvad skal han tænke? 
– Hvad skal han gøre?
– Og hvilken oplevelse 

skal han have?
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Læg psykologisk klog plan

• Hey 

– Fang dem ind

• You 

– Vis, at det er relevant

• See 

– Fortæl og beskriv

• So 

– Derfor…

Det man forventer

Det man oplever/forstår

Overvej din argumentation

• Hvad er det vigtigste, der taler for din     
holdning?

• Hvordan kan du underbygge det?

• Hvad kan der være af indsigelser?

• Hvordan kan du vaccinere mod dem?
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Rådgiverens negative formåen

Negativ formåen er nøglen til kreativitet. Det handler 
om den menneskelige kapacitet til at rumme, dvs.

• At rumme egne og andres vanskelige følelser

• At leve med og tolerere flertydighed og paradokser

• At være tilfreds med halv viden

• At forblive i en tilstand af usikkerhed for at tillade 
fremkomsten af nye tanker og forestillinger

Robert French, 2002: 
Negative Capability: The Key to Creative 
Leadership
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Rådgiveren som ”container”

• Scenesætning 

• Forventningsafstemning

• Klarhed over roller og ansvar

• Opsamling, næste skridt, evaluering
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Det strategiske mindset

Under:
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Den overskudsramte rådgiver
Kommunikation er mere end ord …

Det vi ser: 

øjne, kropssprog etc.

(det nonverbale)

Det vi 
fornemmer 
over/bag 
ordene: 
tone, 
stemme etc.
(det para-
verbale)

Fem rådgiver-fælder 

Forpustetheds-fælden: Det lyder for besværligt

Power-fælden: Du får ikke positioneret dig 
rigtigt

Fag-fagligheds-fælden: Rådtager forstår det 
ikke

Strategi-fælden: Du får ikke forankret din 
rådgivning strategisk

Flue-fælden: Du er simpelthen for irriterende lige 
nu

50%

57%

26%

64%

26%
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Fra fælde til værktøj

Forpustetheds-

fælden:

Det lyder for 

besværligt

• Gør det 
overskueligt

• Gør det nemt
• Sæt barren 

klogt

Power-fælden: 

Du får ikke 

positioneret dig 

rigtigt

• Træd et 
skridt frem; 
Hvorfor skal 
man lytte til 
dig?

Fag-fagligheds-

fælden: 

Rådtager 

forstår det ikke

• Hold det 
enkelt

• Vis det 
konkret

Strategi-fælden: 

Du får ikke 

forankret din 

rådgivning 

strategisk

• Sørg for at 
koble konkret

• Motivér klogt

Flue-fælden: 

Du er 

simpelthen for 

irriterende lige 

nu 

• Forebyg, 
vaccinér og 
spot!

www.effektivraadgiver.dk


