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Hvordan kan jeg bruke det å improvisere mer aktivt i hverdagen? 

Hva kan det føre til og hva kreves av meg?

Hvordan kan jeg utfordre min egne komfortsone mer på jobb? 

Hva kan resultatet bli, og hva må jeg hente frem i meg selv?

Improvisere og utfordre komfortsonen;



Motivere kollegaer og medarbeidere til å yte sitt beste

• Respekterer meningene

• Ekte ærlig anerkjennelse

• Virkelig lytter

REF: whitepaper: Recognising leadership bilndspots

Viktige lederferdigheter;



• Konsentrere oss om andres styrker

• Utvikle ferdigheter for å gi og motta tilbakemeldinger

• Oppdage verdien av oppriktig verdsettelse

Styrke andre gjennom verdsetting



HAR

GJØR

ER

Verdsettelse





Personer som jeg vil gi ros til denne uka… 



Demonstrere lederskap

Være en
leder

Skape samarbeid

Forsterke relasjoner og tillitFocus

Fokus





Hvordan si i fra uten at den andre går  forsvar……

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

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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Logisk Emosjonelt



Folk vil glemme hva du sa…

folk vil glemme hva du gjorde… 

men folk vil aldri glemme 

hvordan du fikk dem til å føle seg

Maya Angelow



Virkemidler for å inspirere



Inspirere med følelser

• Kommunisere med sterke og kraftfulle følelser

• Konnekte med andre på et emosjonelt nivå

• Inspirere andre til å tenke og handle annerledes



Feire fremgang

• Hvilke gjennombrudd har jeg erfart?

• Hva gjør jeg annerledes som et resultat av det jeg har lært?

• Hva har jeg gjort som jeg er stolt av?

• Hvordan har jeg nærmet meg mitt fremtidsbilde?



Fornye vårt fremtidsbilde

Kraftfullt Nåtid Positivt



Struktur: 
feire fremgang

og fornye
fremtidsbildet

2   min: Viktigste endring jeg har gjort/hvordan jobbet
mot mitt mål (HAR)

30 sek: Fremtidsbilde – neste 6 måneder –
“ jeg er…” 



Det viktigste jeg har tatt med meg fra treningen med Dale Carnegie;

«Ha mot nok til ikke å ta meg selv så høytidelig»

Ref; Per Hove eks. konsernsjef i EVRY

Et sitat verdt å dele;


