Excellent ledelse
på normal arbejdstid

NLP Modeling projekt af
Søren Raaschou
Mads Kirketorp
Helle Bauer

November 2007

Indledning
Vores emne er excellent ledelse på normal arbejdstid, og begge dele af emnet er ligeværdigt vigtige: det skal være ledelse med gode resultater, og det skal være opnået på normal arbejdstid,
altså indenfor omtrentligt 37 timer om ugen. Målet er en model der er anvendelig for ledere, der
allerede opnår gode resultater, men med stort tidsforbrug. Modellen skal angive vejen til at minimere tidsforbruget, og stadig opnå de gode resultater.

Fælles motiver for emnevalg:
Vi har alle tre haft fokus på den forskellige tilgang til arbejdslivet der hersker (også) blandt ledere. Nogle synes at lægge al deres tid i det, andre lykkes indenfor almindelig arbejdstid. Fælles
for os har været ønsket om at finde frem til nøglen til denne forskel, er der særlige færdigheder,
tankemønstre, overbevisninger eller andet der gør forskellen. Vi har ønsket at udarbejde en model der kan hjælpe de der ønsker en kortere arbejdstid, med samme succes.
Vigtigt er, at vi ønsker der skal være et frit valg. At man kan være en fuldgyldig leder uden at
lægge al sin tid i det, hvis man har ønsket om en ”normal” arbejdstid.
Det har derfor også været vigtigt, at vores ikke-ekspert reelt forsøger at minimere sit tidsforbrug,
men ikke lykkes.
Herunder korte pluk af vore individuelle begrundelser:
Helle:
Det forekommer mig oftest helt nødvendigt at investere ekstra mange arbejdstimer for at få succes, og samtidig observerer jeg ledere være endog meget succesfulde uden denne lange arbejdstid. Derfor har jeg et ønske om at gennemskue hvor forskellen ligger. Min ambition er at kunne
formidle denne ”hemmelige nøgle” videre til de af mine leder-kolleger der måtte ønske det.
Søren:
Jeg vil gerne lære at få endnu større balance i mit liv – samtidig med at jeg forsat leverer fantastiske resultater. Jeg kender mange, der gerne vil det samme – og det forventer jeg dette projekt
kan hjælpe dem og mig til.
Mads:
I dag er der mange normer, trends og idealer vi skal leve op til som ledere, medarbejdere og ejere.
Personligt er det mit mål at lære at kende måden til at nå derhen hvor det samme kan nås på
færre timer. For derigennem at kunne blive bedre til at dele min tid mellem familie, arbejde og
venner.

Valg af eksperter/ikke-eksperter
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Vi søgte blandt ledere med succes. For eksperternes vedkommende skulle de endvidere have en
normal arbejdstid, og gerne komme fra forskellige brancher, for at eliminere at tidsforbrug kan
være branchebestemt.
At de tre eksperter vi fandt frem til ud fra disse kriterier alle var mænd, var i første omgang et
tilfælde. Vi vidste der findes leder-fællesskaber for kvindelige ledere, der netop har fokus på at
holde arbejdstiden i ave, og fandt det derfor blot ekstra spændende at undersøge mandlige eksperter, der uden denne fælles dagsorden ”bare” gør det.
Det blev vigtigt for os at ikke-eksperten også var en mand, så kønnet ikke kunne være forklaringen.
Vores ikke-ekspert:
I1 Afdelingsdirektør i en service virksomhed. Gift m. børn.

Vore eksperter:
E1. Direktør i eget firma – produktions virksomhed. Ca. 40 år, gift m. børn.
E2. Udviklingsdirektør i IT-firma. Ca. 50 år, gift m. voksne børn.
E3. Direktør i produktions virksomhed. Ca. 50 år, gift med store børn.

Metode
Den kompetence som afdækkes i projektet, ved vi fra os selv og andre, ikke bare lige kan tilegnes. Mange har ødelagt familie og helbred uden at kunne begrænse arbejdsmængden eller som
en klog præst engang blev hørt sige:

”Jeg har aldrig nogensinde mødt en døende, som fortrød, at han ikke havde arbejdet nok!”
Men hvordan gør mennesker, som har en anden balance mellem arbejde og resten af livet? Har
de nogle strategier, metaprogrammer eller kendetegn på de logiske niveauer, hvor de adskiller sig
fra de af os, som arbejder meget?
Vi har valgt modellere eksplicit gennem interviews, fordi vi har den hypotese at en model af
denne kompetence ikke kun vil være knyttet til situationer, hvor der tages valg i forhold til brug
af tiden. Derimod tror vi på at det handler om adfærd, overbevisninger, værdier mv. som knytter
sig til hele livet. Derfor vil implicit modelling kræve observationer over meget lange tidsrum –
uden at det nødvendigvis vil give det fulde billede, fordi eksperterne er blevet accepteret i den
organisation, hvor de arbejder. Det vil betyde at situationer, som giver information omkring deltagernes særlige kompetence vil være sjældne.
I interviewguiden, som er blevet brugt til interviews af de 3 eksperter og ikke-eksperten, har vi
valgt at bruge 3 metoder:
• metaprogram afdækning
• strategi afdækning med TOTE og
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•

afdækning af de logiske niveauer inspireret af SOAR

Metaprogrammerne afdækkes for at undersøge, om eksperterne har særlige personlighedstræk,
som gør det lettere for dem at holde arbejdstiden nede.
Formålet med TOTE’n er at undersøge om eksperterne i forhold til ikke eksperten bruger en speciel strategi, når de kommer i situationer, hvor deres prioritering mellem arbejde og fritid bliver
presset.
I forhold til en almindelig afklaring af de logiske niveauer, har vi valgt at udvide spørgerammen
til også at indeholde en tidsdimension og dimension, hvor vi spørger til omgivelsernes opfattelse
af personen på de forskellige niveauer. Tidsdimensionen undersøges for at afdække om personerne altid har været ekspert/ikke-ekspert eller om det er noget vedkommende har tillært sig.
Spørgsmålene til 2. og 3. person skal give den interviewede en chance for at betragte sig selv udefra og genoverveje. På den måde udgør spørgsmålene en ramme svarende til SOAR modellen (se
nedenfor).

Kontrastanalyse
For at samle lighederne mellem eksperterne og forskellene til ikke-eksperten er der lavet en kontrastanalyse for hver af de 3 spørgemetoder. Målet er at identificere de essentielle forskelle på
eksperter og ikke eksperter, og på baggrund af disse lave en model for at tilegne sig kompetencen
at levere excellente resultater på normal arbejdstid.

Meta-programmer
I nedenstående tabel vises eksperternes og ikke-ekspertens metaprogrammer:

Henimod
Intern
Mulighed
Proaktiv
Specifik

100%
E1 E2
E1 E2
I1 E1 E3
E1 E2

Excellent ledelse på normal arbejdstid

0

100%
I1 E3
I1 E3
E2
I1 E3
E1 E2 E3 I1

Væk fra
Ekstern
Procedure
Reflekterende
Generel
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Uafhængig
Lighed
Stressfilter
føle
Indadvendt
Konkluderende

E3
E2

E1 I1

E2
E1 E3 I1
E1 E2 E3 I1

E1 E2
E2

Samarbejde
Forskellighed
Stressfilter
tænke
I1 E3 Udadvendt
E1 E3 I1 Opfattende

Det kan ses, at ikke-eksperten i ingen tilfælde er alene om et bestemt metaprogram. Nedenfor til
venstre er det illustreret, hvordan de enkelte deltagere ligner hinanden. Hver gul stjerne viser
hvem der er alene eller deler metaprogrammer. Det kan ses at E1 og E2 har mange metaprogrammer til fælles lige som E1 og E3 (henholdsvis 6 og 5), mens E2 og E3 faktisk er meget forskellige med kun 2 metaprogrammer i fællesmængden. Til højre kan det ses at ikke-eksperten (de
orange prikker) har meget lidt til fælles med E2 – faktisk deler de kun 2 metaprogrammer, hvorimod ikke-eksperten deler 9 metaprogrammer med E3.

Sammenfald mellem eksperter

Sammenfald mellem eksperter
og ikke-ekspert

Proaktiv / Reflekterende
Intern / Ekstern
Hen imod/Væk fra
Indadvendt / Udadvendt

Uafhængig / Samarbejde
Mulighed / Procedure
Uafhængig / Samarbejde

Uafhængig / Samarbejde

E1

E2

Lighed / Forskellighed
Konkluderende / Opfattende

E1

Specifik / Generel
Tænke / Føle
Mulighed / Procedure
Lighed / Forskellighed
Konkluderende / Opfattende

E3

Hen imod/Væk fra
Intern / Ekstern
Proaktiv / Reflekterende
Uafhængig / Samarbejde
Indadvendt / Udadvendt

E2
Specifik / Generel
Tænke / Føle

Mulighed / Procedure
Lighed / Forskellighed
Konkluderende / Opfattende

E3
Hen imod/Væk fra
Intern / Ekstern
Proaktiv / Reflekterende
Indadvendt / Udadvendt

På baggrund af denne analyse, konkluderer vi at meta-programmerne ikke har nogen betydning
for at kunne udføre excellent ledelse på normal arbejdstid.

Strategier
Vi har afdækket de 3 eksperters og ikke-ekspertens strategier vha. TOTE-metoden. Fælles for
alle 4 var at de blev bedt om at associere sig ind i en situation, hvor de havde planlagt noget efter
arbejde og i sidste øjeblik ind den skal ud af døren bliver bedt om at løse en opgave. Det viste sig
at alle deltagere på et makro-niveau havde strategier som ligner hinanden. Dog med få men
markante forskelle mellem eksperter og ikke-ekspert.
Strategierne er tegnet nedenfor: Først en samlet for de 3 eksperter og derefter en for ikkeeksperten.
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Ekspert

Fælles for alle eksperterne var at de med allerstørste selvfølgelighed kommer videre til den aftale
de ellers havde. Det skulle være en sag som både
•
•

skulle have store konsekvenser for en af deres medarbejdere
skulle være akut

før de opgav deres forehavende. Og de sikrer alle sig bevidst eller ubevidst at der blive kompenseret i forhold til fritiden på et senere tidspunkt.
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Forskellene mellem ikke-eksperten ovenfor og eksperterne er
at han ikke har mange fritidsinteresser og den eneste type aftale, der derfor kan ligge i
forlængelse af arbejde, er at hente børn, hvilket underbygges når vi kigger på de logiske
niveauer herunder.
at hans værdier er anderledes, hvilket også underbygges i de logiske niveauer herunder, og
derfor er
hans alternativ er at andre træder til og løser problemet på hjemmefronten, så han kan
blive på arbejde

•

•
•

og disse er tilstrækkelige til, at han ikke kan forestille sig at skulle sige nej til at løse en vigtig
opgave, selvom han har en anden aftale.
En markant forskel.

Logiske niveauer
I nedenstående skemaer er de vigtigste observationer fra interviewene omkring de logiske niveauer samlet. Under hvert niveau er observationerne grupperet således at det er lettere at
sammenligne eksperter og ikke-ekspert.

E1

E2

E3

Delegering

Excellent til at uddelelegere
Gør sig selv overflødig
Tjekker ikke udsendte
tilbud, stoler på andres
målinger

Giver plads til sine medarbejdere.
Har tillid til deres arbejde.

Proaktivitet

Evner/Færdigheder

På omgivelses niveau er den eneste markante forskel arbejdets omfang, og da det har været et
udvælgelseskriterium er det ikke interessant. Ligeledes findes ikke markante forskelle på adfærds/handlings nivauet, og derfor er de 2 niveauer placeret i bilag bagerst i rapporten.

Kan handle her og nu
Selverkendelse på stærke
og svage sider - første
ansat var kontor

Er meget bevidst om hvad
han er god til og stoler på
sine evner.

Delegerer
God til at skabe engagerede medarbejdere.
Har tillid til medarbejderne.
Medarbejdere svarer på
det fagspecifikke.
Fokuserer meget på at
skabe et velfungerende
team - opfatter det som
hans vigtigste opgave
Er coach i stedet.
Ansætter folk med en
indstilling der rimer til
hans værdier, de er i balance ifht. familie og fritid,
faglige og personlige kompetencer.

I1
De store kunder og det er
mig der håndterer dem.
Det er mig der tegner
afdelingen 100%
Delegerer driftsopgaver

Bygger ikke afdelingen så
han kan undværes
Arbejder forud om morgenen

Mens lighederne på omgivelses- og adfærdsniveau har været større end forskellene, begynder
forskellene at blive tydeligere. Især omkring delegering er der store forskelle mellem eksperter og
ikke-ekspert. Eksperterne delegerer opgaver 100% til medarbejderne og deltager ikke i det operationelle arbejde. Gennem delegeringen søger de at gøre sig selv overflødige i det daglige arbejde,
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for at kunne koncentrere sig om at have overblik og overskud. Ikke-eksperten vil selv tegne afdelingen og delegerer primært driftsopgaver.
I forhold til at understøtte delegeringen agerer eksperterne proaktivt og bygger organisationen
op så den kan leve uden dem, mens ikke-eksperten ikke gør noget for at ændre situationen. Han
har søgt medarbejder, der kan aflaste ham i over et år uden held – hvilket udover et anstrengt
arbejdsmarked kan skyldes hans overbevisninger i forhold til delegering (se nedenfor)

E1

E2

E3

I1

Effektivitet

Mange får stress, men de
når ikke mere end jeg
Jeg er meget mere effektiv 1
time om morgenen end 3
timer om eftermiddagen
Jo mere man tænker på
arbejde - jo mere stresset
bliver man - det er lige
meget hvor meget man
arbejder

Once and done - gør tingene når de skal gøres =
effektivitet
Vigtigt at være i nuet og
skabe resultater her og nu.

Teams skal være velfungerende, ellers flere timer på
arbejde.

Mest effektiv om morgenen - efter kl 16 falder
effektiviteten
Overskud giver forretning
Effektivitet flytter noget

Privatliv

Når jeg har fri har jeg fri
Privat er vigtigt og arbejde
er vigtigt - men på arbejde
er der jo nogle andre
Hvor sjovt var det at mine
forældre altid arbejdede
Hun bliver jo kun 5 år en
gang
Det er dejligt at ha’ tidligt
fri hver dag.
Der er jo et liv udenfor
arbejde
Der er mange ting jeg
gerne vil
Der er mange ting jeg
kunne lave
Stresset fordi han ikke har
andet at gå op
Man skal gå op i det eller
lade være

Uanstændigt at lægge
møder uden for normal
arbejdstid.
Det er vigtigt at have
balance i livet.
Alle folk skal have noget
at komme hjem til.
Man skal ikke lade sig
dirigere af dagen men søge
balancen.

Balancen skal være der for
at kunne tiltrække medarbejdere til Svendborg
Andre bruger mange timer,
fordi de ikke vil være
hjemme
Hvis man er inaktiv i
fritiden, får man behov for
at være aktiv et andet sted:
arbejdet.

Det må ikke gå ud over
børnene

Det er vigtigt at folk
kommer hjem til andre ting
Får energi af at have balance mellem arbejdsliv og
fritid.
Livets forskellige områder
supplerer og udvikler hinanden
Jeg bliver en bedre leder
med inspiration andre
steder fra

Mennesker som helliger
hele deres liv til jobbet er
kulturfattige, mangler
mangfoldighed
Mere at byde ind med ved
middagsselskaberne
Arbejde kan blive for meget - kunst, kultur, sport,
børnenes udvikling
Ønsker sundt familieliv og
sundt fritidsliv.
Har andre kvalifikationer
end at drive virksomhed,
og synes mangfoldighed er
vigtig.

Mangfoldighed

Overbevisninger/Værdier

Begge nævnte forskelle uddybes yderligere af overbevisninger/værdierne præsenteret herunder.
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Lang arbejdstid
Delegering
Succes

Hvis jeg skulle svejse alle
borde kunne jeg jo arbejde
altid
Man bliver idiot af at være
der kl. 17
Der er ingen grund til at
blive skilt når man arbejder
hos mig
Man kan sagtens få lov at
arbejde alle de timer som
man har lyst det
Eksempel: 99% arbejde+1% kone = "god mand"
- børnene gider ikke at
besøge ham nu hvor han er
syg
Vi er her kun en gang ingen klapper på skuldrene
når jeg dør
Man skal have fokus på
det man ikke kan for at
give det fra sig
Man kan ikke være selvstændig, hvis man ikke kan
give fra sig
Man er nødt til at stole på
arbejderne
Alle kan til det modsatte
bevist
Tror på at ansatte er bedre
end han selv er.

Den samlede produktivitet
er større er større når de
arbejder når de er udhvilede
Det er uanstændigt at
bede folk om at blive sent
Folk der sidder på 3.dagen
er helt banket oven i hovedet.
Mine medarbejdere får
ikke det maksimale ud af
mig hvis jeg sidder til kl. 21
Der er alt det arbejde man
kan ønske sig.
Bag en bakke er der endnu
en bakke
Skal man løbe et maraton
skal man ikke starte for
fuld kraft
Jeg gør ingen forskel ved at
kende produktionen i detaljen.
Kig op der er medspillere
der kan hjælpe
Jeg er nødt til at have tillid
til medarbejdere om det
operationelle
Leder har en opgave i at
fortælle folk hvad de er her
for og hvilken forskel de
gør.
Virksomheder lever af man
har nogle engagerede folk

"Hvis man laver noget kan
man jo få job alle steder"
Mere tid på arbejde vil
ikke gøre nogen større
forskel
Bedre chef fordi jeg har tid
til medarbejderne.

Man motiverer medarbejderne ved at gå forrest
Det er ikke sjovt når man
er bagefter med egen tid
Når direktøren spørger er
det nødvendigt at handle

Det kræver noget ikke at
være faglig på højde m.
ansatte, for viden = magt.
Hvis medarbejdere vurderer at en opgave ikke er
vigtig er det OK
"Ingenting står og falder
med min tilstedeværelse"
Når mennesker beder om
hjælp er det, fordi de har
behov for det

Når jeg selv er bagud er
der ikke tid til delegering
og motivation
Medarbejderne mangler
fagligt niveau
Medarbejderne er midtbane/forsvaret som taster ind
i systemerne
Jeg er den bedste
Jeg tager ikke noget fra
dem / fordeler arbejdet hvis
nogen er presset
Det er vigtigt at skabe
resultater/succeser =
Værdi på at skabe resultater
Det skal være sjovt +
udfordrende at gå på arbejde
Resultater giver forfremmelse

Under interviewene med specielt eksperterne blev der udtrykt mange overbevisninger/værdier
undervejs – uanset hvad spørgsmålene handlede om. Selvom det var ”irriterende” for spørgeflowet, blev det hurtigt tydeligt, at det var der en grund til: Eksperterne har mange og ret markante synspunkter på det at arbejde meget.
Den største lighed mellem eksperter og ikke-ekspert er fokus på effektivitet – både egen og hos
andre. Det er målet uanset hvor meget tid de bruger på deres arbejde.
Forskellen i evnen til at delegere hænger meget tydeligt sammen med store forskelle i overbevisninger/værdier. Eksperterne har erkendt at det kræver en indsats og stor tillid til medarbejderne
at delegere, hvilket mangler hos ikke-eksperten.
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I forhold til fritiden har det for eksperterne meget stor værdi at være nærværende i familien og
have en mangfoldighed af aktive interesser. De oplever en vekselvirkning af energi og inspiration
mellem de forskellige livsområder, som gør dem bedre også på arbejde. De vil opleve sig selv som
fattigere mennesker uden det mangesidede liv. For ikke-eksperten er det ikke en passion for fritidsinteresser, som trækker ham hjem fra arbejde - men alene hensyn til familien.
Eksperterne tager kraftigt afstand fra at arbejde meget: Der er altid meget arbejde man kan påtage sig og alle kan knokle, men det kræver overskud at være en god leder. I modsætning til dette
er det vigtigt for ikke-eksperten at være den der går forrest, og han har en overbevisning om at
det er det der skal til for at skabe resultater og komme videre i karrieren.
I1

Den basale

E3
Ligeværdige roller - det
hele menneske

"Jeg er afdelingen"

De mange

E2
"Jeg er jo mig"

Virksomhedsejer,
brugtvognsælger (hobby),
far, fodboldtræner, repræsentantskabsmedlem,
biker, …

Peoplemanager - mellem
opgaver og mennesker
Far, mentor og kammerat
for voksne børn
Musiker, Badmintonspiller

Sejlsportsmand, familiefar,
direktør, ægtemand, eventyrer (over indlandsis,
Austratien rundt, 9 Wasaløb mv), skisportsmand.,
repræsentantskab

Sælger dvs. operationel,
Glad/udadvent ambitiøs
leder,
Familiemand,
Arbejde fylder mest

Omgivelser

Identitet

E1
"Jeg er jo xx, 40 år"

Omgivelserne: Lidt af
alting
Kone: Nok mest familefar
Det er vigtigt hvor vi er
nú.

Omgivelser: Er meget flink
- noget med organisation
og processer

Tidligere fylder arbejde
mere pga. usikkerhed

Tidligere idrætsmand
Fremtid: Noget mere
ledelsesmæssigt

På identitetsniveauet går mangfoldigheden igen. Eksperterne har mange interesser og dermed
identiteter, som fylder meget i deres liv, hvorimod ikke-eksperten har valgt tidligere interesser
fra. I det hele taget har eksperterne i meget holistisk identitet, som de ikke kan forestille sig at
skulle undvære noget af, mens ikke-ekspertens identitet på arbejde fylder rigtig meget.

Vision

E1
Fik mest muligt ud af
alting - nyder alt
Ikke fokus på at efterlade
noget

E2

E3

Et helt menneske
Smitte lidt af på andre
mennesker
En del af et glad liv og en
god stemning
"Spis din grød og vask din
tallerken"

En direktør der gjorde en
forskel, gjorde sig selv
undværlig.
En god far med velfungerende børn og en god kammerat.

I1
Del af slægt, vennekreds,
kollegialt sammenhold
Huskes for de resultater
han har skabt
Huskes som god kollega

Efter at have observeret store forskelle på overbevisnings- og identitetsniveauerne er det interessant at se der ikke er nogen stor forskel på visions niveau. Alle definerer sig i forhold til menneskelige relationer.
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Model
Af kontrastanalysen fremgår det at eksperter og ikke-ekspert har meget forskellig indgangsvinkel til situationer, hvor der er konflikt mellem arbejdslivet og resten af livet. Hvor eksperternes
strategier har til formål at finde en løsning, hvor de kan overholde også ikke-arbejdsrelaterede
aftaler, søger ikke-eksperten at finde en løsning således han kan håndtere den arbejdsmæssige
problemstilling.
Udfra strategi afdækningen ville den simple model for at tilegne sig eksperternes kompetence,
være at træne i at ”finde undskyldninger” for at komme af sted. Men analysen af de logiske niveauer viser at forandringen skal ske på et højere niveau – nemlig overbevisninger/værdier og
identitet.
Vi fandt at de mest støttende overbevisninger for at tilegne sig eksperternes kompetence er:
• Det gør mig til en bedre leder, hvis jeg har et engageret liv ved siden af arbejdet
• Mangfoldigheden i min fritid, giver mig inspiration og energi til at være en bedre leder
• Vi opnår dårligere resultater, hvis mine medarbejdere og jeg arbejder lange dage
• Mine medarbejdere er kompetente til at udføre alle opgaver – min vigtigste opgave er at
skabe rammer og retning
Disse overbevisninger går hånd i hånd med at skabe en mere alsidig identitet, hvor flere passioner sloges med arbejdet om tid og nærvær.
Egentlig ville mange konkurrerende identiteter sandsynligvis over tid reducere arbejdstiden, fordi tid er en så demokratisk størrelse – vi har alle 24 timer i døgnet. Men for os selv og andre som
er ”fanget” i en travl arbejdsdag, tror vi på at en model som kombinerer de 3 elementer hurtigere
giver resultater.
Vi har valgt at kalde modellen DRIL – en forkortelse for Delegering, Resultater, Inspiration og
Liv, og den består overordnet af 3 elementer:
1. Find gamle passioner/fritidsinteresser frem eller find nye i det overflødighedshorn af tilbud der findes
2. Engager dig i nogle stykker med bindende aftaler
De første 2 handler altså om at begynde at opbygge flere identiteter og dermed ”provokere” situationer, hvor der er en konflikt om tid og nærvær mellem arbejde og andre af livets facetter. Situationer hvor det sidste element i modellen kommer i anvendelse – nemlig en strategi for at holde
fat i livet skal have et større indhold end arbejde:
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Den opmærksomme læser vil have lagt mærke til at DRIL er baglæns i modellen – men det er
kun fordi en psykolog har lært os at en bog kan tilegnes lige så godt og meget hurtigere læst baglæns ☺
Vores opfattelse er at modellen på forskellige måder:
Der er DIY (Do-It-Yourself) anvendelsen, hvor den leder som ønsker en forandring kan følge
opskriften og evaluere fremskridtene i forhold til forsat at opnå gode resultater men på kortere
tid.
Lederen kan også involvere en NLP coach, som gennem coaching kan hjælpe med at øge motivationen og med at erstatte gamle overbevisninger med de i modellen nævnte. Og selvfølgelig kan
coachen hjælpe med at evaluerer situationer, hvor det ikke helt er gået som ønsket og identificere
andre måder som de kunne være håndteret.
Anvendelsen af modellen kan også være initieret af en NLP coach, som kender modellen og som
møder en kunde med et ønske om at få mere tid til sig selv og sin fritid på bekostning af arbejdet.
Der er sikkert flere anvendelsesmuligheder, så det er bare med at komme i gang.

Proces evaluering
Gruppens erfaringer under processen har været meget synkrone.

Excellent ledelse på normal arbejdstid

Side 12 af 14

Vi mente alle, i større eller mindre grad, at vi var semi-eksperter godt på vej i den rigtige retning,
men mødet med ikke mindst eksperterne fik os til at erkende, at vi stadig mest er ikke-eksperter.
Primært den selvfølgelighed og konsekvens eksperterne talte om deres overbevisninger med,
overraskede os, og var meget store øjenåbnere.
Vores arbejde har vist, at forskellen alene ligger i overbevisninger/værdier og identitet, og at
færdighederne har udviklet sig ud fra disse kerneværdier. Studiet har reelt vist, hvad der kom
først: ” hønen eller ægget”.
Samtidig har opgaven lært os hvor tydeligt NLP værktøjer kan tegne menneskelige tanke og
adfærds mønstre. Det er fantastisk, hvad man kan få at vide, når bare man spørger, med største
respekt for andre mennesker, og med egne overbevisninger pakket godt væk!
Vi er alle tre blevet lang mere opmærksomme på vores egen vej til at blive excellente ledere. Og
forvandlingen er begyndt. Det er en længere rejse, men det er bestemt én vi er glade for at være
startet på.
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Bilag
Logiske niveauer

Mødetid

8-16 på virksomheden

8.30-16.30
Rejser, men gør dem korte
og effektive

8-16 (senere ved kundebesøg)
På arbejdspladsen og hos
kunder over hele landet

Overarbejde

Lidt overarbejde – mest for
medarbejder motivation

Meget lidt overarbejde

Meget begrænset

Spidsbelastninger fra kl. 4
om morgenen og 6-9 i
weekender

Omgivelser

I1

Omgivelser: Smede mener
han aldrig er der

Omgivelser: Samme opfattelse
Tidligere: arbejdede som
ung leder mere

E1

E2

Planlægning

E3

Ansat en til planlægning også egen tid
Bruger et kvarter til at
overskue dagen

Bruger flere it-værktøjer til
at planlægge egen og medarbejderes tid
Planlægger løbende
Beslutter i forvejen hvordan tiden skal bruges
Har altid styret tiden
stramt

Smider alt kl 14.30 - ringer
evt. tilbage med ting han
har glemt
Lader opgaver ligge til i
morgen
Lægger møder udenfor
huset på vej hjem
Tager omsorg om andre:
Løber med storebror, smede sendes hjem
Går til coach

Skriver alt ned i kalenderen: Arbejdsmæssige opgaver såvel som private
aftaler.
Administrere tid meget
kortsigtet ud fra en overbevisning om at tingene
ændre sig hele tiden.
Planlægger meget genereelt og venter med detaljer
til deadlinie.
Signalere til omverdenen i
hans handlinger og ord at
de kun kan regne med ham
mellem 8:00 og 16:00.

Planlægger selv tiden i
Notes
Prioriterer sin tid til det
væsentligste/de store
linier.
Prioriterer opgaver - når
ikke alt, men det han ikke
når, var måske ikke så
vigtigt.

Går hjem

E2

6-14.30 (fredag slut tidligere) på virksomheden

Er god til motivere videndeling i teamarbejde

Investerer i de ressourcer
(menneskelige oa.) som
skal til for at nå mål

Er glad når medarbejderne
trives

Trick

Andre

Adfærd/Handling

Omgivelser

E1

Tidligere også om aftenen

E3

I1

Når der er meget travlt tvinger han arbejdet ud af
hovedet med et bestemt
stykke musik
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