Dale Carnegie Trainings

30 tilnærminger

for relasjoner, samarbeid og lederskap

Dale Carnegie Training

30 tilnærminger for ledere
Dale Carnegies 30 tilnærminger viser
hvordan du kan bygge tillit, motivere og
positivt påvirke dine medarbeideres atferd.
De ble skrevet av Dale Carnegie for over
100 år siden, og er essensen i boken
Hvordan vinne venner, Dale Carnegies
bestselgende bok som har hjulpet flere
millioner mennesker over hele verden.
Mye av metodikken i Dale Carnegie
Trainings programmer er basert på disse
grunnleggende tilnærmingene. Vi er stolte
over å stadig komme på Training Industrys
anerkjente liste over de 20 beste
ledertreningene i verden.
Plakatene på de neste sidene er enkle å
skrive ut, og kan fungere som en praktisk
og effektiv ”huskeliste”, du kan bruke både
på jobb og privat.
Det er godt mulig mange av tilnærmingene
fremstår som sunn fornuft og noe du visste
fra før, men hvor flink er du til å faktisk
bruke de konsekvent i hverdagen?

Tilnærminger for relasjoner
Skape tillit og forbedre relasjoner
1. Kritiser ikke, døm ikke, klag ikke
2. Gi ærlig og oppriktig ros
3. Vekk et sterkt ønske om å ville hos den
andre personen
4. Vær oppriktig interessert i andre mennesker
5. Smil
6. Husk at en persons navn er, for ham eller henne,
det viktigste ordet på alle språk
7. Vær en god lytter. Oppmuntre andre til å snakke
om seg selv
8. Snakk med utgangspunkt i den andre
personens interesser
9. Få den andre personen til å føle seg betydningsfull
– og gjør det oppriktig
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Tilnærminger for samarbeid
Motivere til å jobbe sammen

10. Den eneste måten å få noe ut av en krangel på, er å
unngå den
11. Vis respekt for andres meninger. Si aldri ”du tar feil”
12. Hvis du tar feil, innrøm det med en gang og med
ettertrykk
13. Innled på en vennlig måte
14. Få den andre personen til å si ”ja, ja” så fort som mulig
15. La den andre personen snakke mest
16. La den andre personen føle at ideen er hans eller
hennes
17. Prøv oppriktig å se situasjonen fra den andre
personens synsvinkler
18. Sympatiser med den andre personens ideer
og ønsker
19. Appeller til de edlere motivene
20. Dramatiser ideene dine
21. Kast ut en utfordring
dalecarnegie.no

Tilnærminger for lederskap
Få andre til å prestere bedre

22. Begynn med ros, og vis at du setter pris
på personen
23. Gjør andre indirekte oppmerksom på deres feil
24. Fortell om dine egne feilgrep før du kritiserer den
andre personen
25. Still spørsmål i stedet for å gi direkte ordre
26. La den andre personen redde ansikt
27. Ros alle fremskritt, store som små
28. Gi den andre personen et godt rykte å leve opp til
29. Vær oppmuntrende - få feilen til å virke lett å
rette opp
30. Få den andre personen til å føle glede over å gjøre
de endringene du foreslår
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Dale Carnegie Training
Drømmejobben
Om jeg ikke hadde startet på denne prosessen, hadde jeg ikke vært
regionsdirektør i dag. Jeg ville i utgangspunktet utsette treningen, men
fikk spørsmål om jeg hadde bedre tid på høsten. Da bestemte jeg meg for
NÅ. Alt jeg lærte kunne jeg ta direkte inn i min arbeidshverdag – da blir
resultatene veldig synlige!
Frode Rugnes, Con-Form
Selvtillit
For meg personlig er den største endringen selvtilliten. Det som har
ført til det er verktøy, men også applausen underveis, hånda på ryggen
og anerkjennelsen for at det du gjør er riktig. Jeg mener alle bør gå dette
programmet fordi det er så praktisk. Det er trening, trening, trening, og
etter 12 uker er det noe som setter seg i ryggmargen for alle.
Evi Seljevoll, TietoEVRY

Kommunikasjon og lederskap
I Dale Carnegies verdenskjente trening Kommunikasjon og lederskap er de 30 tilnærmingene
et eksempel på verktøy du jobber med å ta inn i arbeidshverdagen din.
Lederskapspyramiden viser hvordan relasjoner og tillit er fundamentet for å oppnå samarbeid
og videre kunne ta lederskap. Venstre side viser effekten vi ønsker å se, mens høyre side viser
hva vi vil unngå. I Kommunikasjon og lederskap jobber du med temaer som tar deg oppover
pyramiden, ved å sette og jobbe mot konkrete mål, og aktivt bruke verkøyene du lærer.
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Bygge sterke relasjoner
Kommunisere tydelig
Jobbe strukturert og effektivt
Motivere til samarbeid
Håndtere stress og press
Bli mer selvsikker
Utvikle fleksibilitet
Takle uforutsette hendelser
Styrke de rundt oss
Lede og påvirke andre

Vil du utvikle deg i din rolle og jobbe målrettet mot ditt ønsket fremtidsbilde, eller bare vite
mer om prosessen, kan du lese om Kommunikasjon og lederskap på www.dalecarnegie.no,
laste ned programbladet, eller ta kontakt på norge@dalecarnegie.com, tlf. 90 09 09 16

