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3 overordnede
udfordringer i
New Normal

FYSISK TRYGHED. Hvordan sikrer 

jeg, at mine medarbejdere og 

kunder ER trygge?

PSYKOLOGISK TRYGHED. Hvordan 

sikrer jeg, at mine medarbejdere og 

kunder FØLER sig trygge?

ROBUSTHED. Hvordan skaber jeg en 

kultur, der formår at omstille sig 

hurtigt til anderledes og nye måder 

at drive forretning på?



Agil = Robust

• Psykologisk tryghed

• Nye arbejdsmåder

• Ny organisering

• Nye krav fra medarbejderne

• Nye salgskanaler

• Digitalisering

• Nye forretningsmodeller

• Effektivisering

• Ny vækst



HVAD ER NEW NORMAL FOR DIG?



AFSTEMNING/POLL



Den afgørende
færdighed

Hvor kompetente er du eller dine 

ledere til at påvirke hurtige, dybe og 

varige forandringer?



Den afgørende
færdighed

Lederskab er BEVIDST påvirkning af

adfærd.

Bevidst påvirkning er ALTID en

afgørende succesfaktor.

Få KONTROL med den afgørende

adfærd, der skaber resultaterne.



”
Den afgørende
færdighed

At the end of the day, 

what qualifies people 

to be called `leaders´

is their capacity to 

influence others and 

change their 

behaviour in order to 

achieve important 

results
- Kerry Patterson



Psykologisk og fysisk
tryghed

”Fitness World har ansat de 500 
vikarer gennem et bureau, og ifølge 
direktøren er planen, at de skal 
være tilknyttet kæden, så længe 
coronarestriktionerne betyder, at 
kæden skal tjekke coronapas og 
sikre bemanding i åbningstiden.”

- Finans.dk



Opnå 10X større
påvirkning
2008 “Best Change Article”

Ledere, der kombinerer

mindst 4 kilder til

forandring, opnår 10X større

påvirkning.



3 nøgler til at påvirke



Spørg ”hvorfor?”



Hvorfor gjorde jeg 
det?

Jeg burde spise 2.000 kalorier 

om dagen.

I går spiste jeg 5.286.

Og jeg ELSKEDE det.

Hvorfor?



De 6 kilder til
forandring



Er I klar til at tage imod medarbejderne og 
motivere dem i den nye virkelighed?



Kilde #1
Personlig
motivation



Kilde #1
Personlig
motivation

VS



Kilde #2
Personlig
kompetence
Hvad gør de, der er bedst til

at påvirke adfærd?



Kilde #2
Personlig
kompetence

Sundhedspersonale ved

allerede, hvordan de skal

vaske deres hænder.

Det er ikke dén evne, der 

hindrer adfærden.

Det er, at de ikke altid ved, 

hvordan de skal minde

hinanden om det.



Kilde #2
Personlig
kompetence

Hvad gør de, der er bedst til at påvirke

adfærd?

De træner i praksis!

De bedste til at påvirke involverer bevidst

medarbejdere i 5-10 gange flere praktiske

øvelser.



Kilde #3
Social motivation



Kilde #3
Social motivation

Engager formelle og

uformelle ledere i specifikke

roller for at påvirke den 

afgørende adfærd.



Kilde #4
Social 
kompetence



Kilde #4
Social 
kompetence
Engager formelle og

uformelle ledere i specifikke

roller for at observere, 

coache og lære fra sig.



Kilde #5
Strukturel
motivation



Kilde #5
Strukturel
motivation
Mål på den afgørende

adfærd, I ønsker, og beløn

den.



Kilde #6
Strukturel
kompetence



Kilde #6
Strukturel
kompetence
Gør ting det lettere?

Sørg for at dårlig adfærd

bliver sværere. 

Sørg for at god adfærd bliver

lettere og mere indlysende

for alle.



De arbejder
enten for dig 
eller imod dig.



”
De bedste til at påvirke 

adfærd lykkes, hvor 

andre fejler, fordi de 

”forudbestemmer”

succes.

De arbejder med en 

kritisk masse af alle 6 

kilder til forandring for 

at gøre forandringen 

uundgåelig. 

Påvirkning

vs. quick 

fix



”
De har 10X større 

påvirkning!

Påvirkning

vs. quick 

fix



De bedste til at 
påvirke adfærd

Spectrum Health Grand Rapids 

forbedrede compliance på

håndhygiejne til 97% indenfor to 

måneder, og har holdt niveauet i

mere end et år indtil videre.

De indfører nu de imponerende

resultater til alle områder indenfor

patientsikkerhed og kvaliteten af

pleje.



3 overordnede
udfordringer i
New Normal

FYSISK TRYGHED. Hvordan sikrer 

jeg, at mine medarbejdere og 

kunder ER trygge?

PSYKOLOGISK TRYGHED. Hvordan 

sikrer jeg, at mine medarbejdere og 

kunder FØLER sig trygge?

ROBUSTHED. Hvordan skaber jeg en 

kultur, der formår at omstille sig 

hurtigt til anderledes og nye måder 

at drive forretning på?



Den afgørende
færdighed

Lederskab er BEVIDST påvirkning af

adfærd.



Åbenhed og
psykologisk
tryghed!

Velfungerende relationer, 

teams eller organisationer 

kan måles på tiden fra, at 

problemer identificeres, til 

de tages op og diskuteres.
Don’t worry!

I’ve got your back



EVALUERING 1-10



SULTEN EFTER 
MERE VIDEN?

WWW.VITALSMARTS.DK



Adfærd skaber 
resultater


