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Introduktion 

Kære læser, 

Med kapitel 16 fra bogen ”LEDELSE MELLEM HJERNE OG HJERTE” vil jeg 
inspirere dig og gøre dig nysgerrig på temaet som bogen omhandler. 

I bogen kan du blandt andet læse, hvordan samspillet mellem emotionelle og 
mentale ressourcer gør dig til en bedre leder - både for dig selv og for dine 
medarbejdere. 

Bogen er en samling af danske og udenlandske bidrag. Den giver et indblik i, hvordan 
vi opnår bedre ledelse og velfungerende organisationer og virksomheder gennem 
empati og mere fokus på opbygning af kvalitet i relationerne. 

Jeg har bidraget med kapitel 16 i bogen. Kapitlet er skrevet med en praktisk tilgang 
til emnet og det er krydret med eksempler fra konkrete ledelsessituationer.  

Læs bogen og få uddybet din vide. Sæt handling bag og lad dig inspirere ved et 
foredrag eller ved at deltage i et udviklingsforløb, hvor du lærer de effektfulde 
metoder.   

 Bogen ”LEDELSE MELLEM HJERNE OG HJERTE” kan bl.a. købes på Hans 
Reitzels forlag www.hansreitzel.dk ISBN: 9788741256252 

 

 Du kan høre mere om foredrag og udviklingsforløb ved at kontakte mig på                
tlf.:+45 2616 0256 eller lotte.klarskov@leadersWHOinspire.com  
 

 Inspiration og ressourcer kan fås ved at kikke ind og følge min blog på 
www.leadersWHOinspire.com 

 

Har du modet til at udfordre din komfortzone og blive en bedre leder? Tag skridt til 
at udvikle din personlige styrke og din sociale kapacitet. Det er til gavn for dig selv og 
for dine omgivelser.  

Lotte Klarskov 

Alle rettigheder er forbeholdt Hans Reitzels Forlag. Dette uddrag må ikke bruges til 
kommerciel brug. 

http://www.leaderswhoinspire.com/
http://www.hansreitzel.dk/
mailto:lotte.klarskov@leadersWHOinspire.com
http://www.leaderswhoinspire.com/
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Kapitel 16  
 
INDRE STYRKE OG SOCIAL KAPACITET –  
NÅR LEDEREN GØR EN FORSKEL 
Af Lotte Klarskov 

Lederens kapacitet og evne til at gøre en forskel øges ved bevidst udvikling af indre styrke og sociale 
kompetencer. Når lederen er afklaret om sit personlige ståsted, sine styrker og ønsker til fremtiden, 
opbygges indre styrke, der skaber troværdighed og støtter lederen, når der skal prioriteres og 
besluttes i en hektisk og foranderlig hverdag. Parallelt hermed trænes sociale kompetencer og 
emotionel bevidsthed, der tilsammen øger effekten af lederens kommunikation og adfærd. Større 
social kapacitet opstår, når lederen er klædt på til at forstå og fleksibelt guide og udvikle sine 
medarbejdere og kolleger, og når lederen bevidst opbygger relationer med høj social værdi. Med 
indre styrke og social kapacitet opnår lederen en større effekt af sin ledelse. En effekt, der er gavnlig 
for både medarbejdere, virksomhed og lederen selv.  
  Effekten kan blandt andet iagttages ved at se på den værdi, der opbygges mellem relationerne 
i en virksomhed eller organisation. Denne værdi beskrives som social kapital, og flere undersøgelser 
viser, at social kapital påvirker resultaterne, og at social kapital er med til at skabe en positiv effekt 
på bundlinjen (Væksthus for ledelse, 2011). Begrebet social kapital introduceres nedenfor og er tænkt 
som et perspektiv på, hvordan man kan betragte og følge værditilvæksten, når ledelsen fokuserer på 
at opbygge værdifulde relationer mellem medarbejdere og ledelse. Den efterfølgende tekst beskriver 
en praktisk tilgang for ledere og giver forslag til, hvordan lederen kan opbygge kompetencer, der 
styrker evnen til at indgå i samarbejds- og ledelsesrelationer kendetegnet ved høj social værdi, til at 
udvikle medarbejdernes talenter og til at skabe et personligt ståsted af emotionel fleksibilitet og 
indre styrke. 
 
Social kapital er sund fornuft og god økonomi 
Der skabes en værdi mellem mennesker, der føler sig relateret til hinanden. Denne sociale værdi er 
vigtig at fokusere på af mange grunde. Dels fordi værdien kan blive negativ, hvis vi ikke forstår at 
forvalte den. Den kan således medføre højere sygefravær, mindre engagement, lavere effektivitet og 
produktivitet og i sidste ende at folk søger væk. Med god ledelse kan den sociale værdi blive endog 
meget attraktiv. Der er mange fordele ved at investere i positiv social værdi. Ved at være opmærksom 
på, hvordan relationerne i virksomheden kan styrkes, kan man typisk opnå bedre videndeling, 
mindre spild, større ansvarlighed for at tænke i helheder og gladere og mere tilfredse medarbejdere. 
Når dette betragtes ud fra et virksomhedssynspunkt, er det nyere begreb social kapital ved at vinde 
indpas. I en hvidbog fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er social kapital defineret 
som følger: 

Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand 
til i fællesskab at løse dens kerneopgave. 
For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, 
og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. 

http://www.leaderswhoinspire.com/
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Det særligt interessante ved dette begreb er, at social kapital ikke skal forstås som det, der bygges op 
hos den enkelte. Den sociale kapital er indlejret i relationerne, altså i det, der opstår mellem 
relationerne, og afhænger dermed i høj grad af medlemmerne. Dermed er social kapital en fælles 
ressource, som gruppen opbygger gennem de relationelle kontakter. Social kapital er dermed en 
immateriel ressource, der må opbygges, vedligeholdes og udvikles, og som medlemmerne 
efterfølgende kan trække på. Denne ressource opstår dermed ikke som i en byttehandel, hvor man 
bytter arbejde for løn. Den opstår ved, at der skabes gensidigt forpligtende relationer, der rækker ud 
over byttehandlen. For at social kapital kan vinde fodfæste, må mindst tre elementer være til stede, 
nemlig tillid, retfærdighed og samarbejde. Flere virksomheder arbejder struktureret med udvikling af 
social kapital, og de opnår både økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster samtidig med gladere og 
mere tilfredse medarbejdere. En af disse virksomheder, der i mange år har arbejdet struktureret med 
dette begreb, er ATP. ATP opnår igen og igen priser for godt lederskab. I 2011 blev ATP igen kåret 
som Europas bedste pensionsselskab, og samtidig har de i 2011 skabt et historisk højt afkast på 26 % 
(atp.dk). 
  Med baggrund i ovenstående er det oplagt, at ledere tager ansvar for at opbygge, 
vedligeholde og fortsat udvikle de ressourcer, der skal til for at skabe en høj social kapital eller en høj 
social værdi i virksomheden. Lederne må være bevidste om, hvad der skaber de bedste betingelser 
for at opbygge og vedligeholde social kapital. Det betyder blandt andet, at relationerne i 
virksomheden må være præget af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.  
  Det kræver vilje, integritet og vedholdenhed at udvikle og bevare de gode relationer og 
samtidig undgå berøringsangst over for konflikter og utilfredshed. Det er nødvendigt, at den enkelte 
leder tør undersøge og gå på opdagelse i det relationelle univers og skabe læring ved at afprøve. 
Netop fordi det er et spørgsmål om, hvad der opstår i relationen og mellem mennesker, er der et 
stort element af praktisk afprøvning, feedback og læring i forhold til den enkelte situation. Et vigtigt 
element er imidlertid, at lederens afsæt er en win-win-tilgang, for det er som tidligere nævnt i høj 
grad et spørgsmål om, hvad der opbygges i relationerne. Bliver ledelsens eller medarbejdernes tilgang 
kendetegnet ved en noget for noget-tilgang eller ved en win-lose-tilgang, for eksempel ved 
overenskomstforhandlinger, kan der opstå en oplevelse af unfair eller urimelig balance i samarbejdet 
og dermed et tab af social kapital.  
  
PRAKTISK TILGANG FOR LEDERE 

I det følgende introduceres et perspektiv på ledelse, hvor ledere kan inspireres til at styrke deres 
evne til at opbygge social værdi i relationer, til at udvikle medarbejdernes styrker og talenter og til at 
udvikle indre styrke og selvledelse. Disse elementer vil tilsammen gøde jorden, så de ressourcer, der 
er i individerne, og som kan skabes mellem relationerne, kan spire, udvikle sig og vokse til en 
immateriel værdi, der er kendetegnet ved sammenhængskraft og højt engagement.  

Teksten er underbygget med anonymiserede eksempler, der er inspireret af og tager udgangspunkt i 
virkelige situationer. 
 
I teksten fokuseres der på tre indsatsområder, som griber ind i og påvirker hinanden, og de har stor 
betydning for lederens effekt på medarbejdere og organisation.  De to første indsatsområder har 
fokus på sociale og emotionelle kompetencer. Det sidste indsatsområde har fokus på personlige og 
emotionelle kompetencer.   

http://www.leaderswhoinspire.com/


Uddrag fra bogen ”LEDELSE MELLEM HJERNE OG HJERTE” 

www.leadersWHOinspire.com  Side 4 
Alle rettigheder er forbeholdt Hans Reitzels Forlag. Dette uddrag må ikke bruges til kommerciel brug. 

Indsatsområderne har følgende overskrifter: 

 Social værdi i relationer – Omhandler lederens evne til at opbygge relationer med høj social 
værdi 

 Udvikling af talenter – Omhandler lederens evne til at få øje på og udvikle medarbejdernes 
talenter 

 Indre styrke og selvledelse – Omhandler lederens motivation og indre styrke samt lederens 
evne til at lede sig selv. 

 
SOCIAL VÆRDI I RELATIONER 

De færreste ledere er uenige i, at der på nutidens arbejdspladser er behov for medarbejdere, som er 
engagerede, motiverede, tænker nyt og kreativt og er gode til at løse problemer. Nogle undrer sig 
endda over, hvorfor vi ikke har flere af denne type medarbejdere. Betragter vi det modsatte 
perspektiv, vil vi finde en del medarbejdere, der undrer sig over, hvorfor der er så få ledere, der 
forstår at skabe de rette omstændigheder for medarbejderne, så de er topmotiverede, engagerede, 
selvkørende og initiativrige.  
  Dette paradoks er ikke helt simpelt at løse, men som leder kan man tage sin del af ansvaret 
for at skabe de rette omstændigheder, så medarbejderne får mulighed for at yde deres bedste. 
Omstændighederne er mange, men i denne tekst fokuseres der primært på de sociale og emotionelle 
kompetencer, som lederen anvender over for sine medarbejdere. Richard Boyatzis m.fl. gennemførte 
i 2011 forskningsforsøg, der indikerer, at den følelsesmæssige påvirkning, som ledere har på deres 
medarbejdere, er af stor betydning for medarbejdernes evne til at tænke nyt, løse problemer og være 
åbne over for sociale relationer (Boyatzis m.fl., 2012). Det er en vigtig erkendelse set i relation til et 
ensidigt fokus på effektivisering og på bundlinjeresultater, som kan ses i mange virksomheder. 
  Ledere har behov for sociale kompetencer af flere grunde. Det er vigtigt at kunne begå sig på 
forskellige niveauer og i de netværksorienterede relationer, der efterhånden kendetegner flere og 
flere job. Det er en fordel at kunne aflæse små ansigtsudtryk for at vide, hvad der sker hos 
forhandlingsparterne. Det er en fordel og måske endda en nødvendighed at forstå, hvordan de 
sociale spilleregler fungerer, og hvordan de politiske strømninger påvirker beslutninger i 
virksomheden. Lederne må vide, hvordan de tager føringen og leder medarbejderne i en bestemt 
retning – også i modvind. Lederne må kunne begejstre, motivere og skabe tillid til, at ledere og 
medarbejdere i samarbejde kan skabe den fremtid, som ønskes. Det indebærer, at lederen er god til 
at sætte sig i en andens sted og til at lytte. Lederen må have en fornemmelse for, hvad der motiverer 
den enkelte, og lederen må kunne skabe relationer, hvor tillid opstår i relationerne.  
  I de øverste ledelseslag er der tilmed ofte brug for, at lederen kan navigere og indgå i 
komplekse relationer med udfordrende magtspil, taktiske træk og komplicerede forhandlinger og 
beslutningsprocesser, samtidig med at der er øget opmærksomhed og pres på ens person. Det kan 
underminere en leders autoritet og gennemslagskraft, hvis han ikke formår at navigere i disse 
farvande. Det er en god investering for virksomhederne og for den enkelte leder at udvikle de sociale 
lederkompetencer, der øger evnen til at forstå og aflæse andre samt evnen til at få andre med sig.  
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Når lederen bryder ud af fastfrosne roller 

Søren var seniorleder i en større virksomhed og var respekteret for den høje kvalitet samt 
tætte kobling til kerneforretningen, der kendetegnede hans ansvarsområde. Som det nyeste 
havde Sørens område udviklet en ny og innovativ forretningsmodel, som kunne ændre og 
forbedre de grundlæggende vilkår for den samlede forretning. Det hårde benarbejde var 
udført, og der var udarbejdet modeller, beregninger og kvalitetstjek. Det så lyst og lovende 
ud. Udfordringen var imidlertid, at Søren havde vanskeligt ved at trænge tydeligt og 
overbevisende igennem og få overbevist direktionen om sine forslag. 
  Sørens dialog med direktionen bar præg af en rapporterende tilgang med få momenter 
af mere smidig dialog om nye strategiske muligheder eller om udfordringer. Direktionen 
havde ikke tidligere været i dialog med Søren om radikal nytænkning. Det var et 
irritationsmoment for Søren, at det ikke lykkedes ham at sælge de nye ideer til direktionen. 
Han oplevede, at de nok lyttede til ham, men ikke engagerede sig eller tog stilling til 
forslagene.  
  Søren var klar over, at han havde brug for at bryde ud af sin rolle. Han havde brug for at 
ændre dialogen og den måde, han blev opfattet på. Han ønskede at være med til at påvirke 
fremtiden for sine medarbejdere, for sig selv og ikke mindst for virksomheden. Søren 
besluttede, at han ville påvirke direktionens opfattelse af ham, så de lyttede aktivt og reelt 
ville tage stilling til de gennemarbejdede ideer og forslag. Han ville skifte den rapporterende 
rolle ud med en mere ligeværdig og samarbejdende rolle. Han var klar over, at det ville 
kræve en bevidst indsats med coaching og træning for at ændre sin adfærd over for 
direktionen og give den en anden opfattelse af, hvad han kunne bidrage med.  
  Søren justerede sine overbevisninger og sin selvopfattelse. Han arbejdede med den 
autoritetstro adfærd, der holdt ham tilbage og ubevidst begrænsede hans gennemslagskraft 
og hans dialog med direktionen. Gennem coaching udfordrede han sine overbevisninger og 
de måder, han betragtede sig selv på i forhold til direktionen.  Han styrkede effekten ved 
hjælp af visualisering af, hvordan han havde en ligeværdig relation, hvor han var afslappet 
og talte med styrke og overbevisning. Ved at fastholde fokus, øve sig på nye tilgange og 
evaluere effekten skete der markante ændringer for Søren. Han oplevede, at han kunne 
være mere til stede i samværet uden at tænke så meget over, hvordan han var, hvad han 
sagde eller gjorde. Det betød også, at det var lettere for ham at fornemme, hvad de enkelte 
medlemmer af direktionen havde af uafklarede spørgsmål eller usikkerheder over for de 
emner, som han tog op til debat. og de forslag, han kom med. 
  Han ændrede på sin måde at tænke på direktionsmedlemmerne. Han trænede, hvordan 
han kunne sælge sit budskab ved at tage højde for de motivationsfaktorer, der var vigtige 
for de enkelte ledere i direktionen, og møde dem der. Han forberedte sig på, hvilke emner 
der kunne skabe usikkerhed eller udfordringer for de andre, og han tog højde for disse 
emner i sin fremlæggelse.  
  Det lykkedes Søren at ændre radikalt på den måde, han blev opfattet på. Han bliver nu 
betragtet som en del af inderkredsen. Direktionen blev overbevist om projektideen, og 
projektet er nu ved at blive rullet ud i organisationen. Projektet ændrer på mange faktorer, 
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og også her er det vigtigt at have evnen til at møde og forstå ledere og medarbejdere, der 
må ændre på deres tænkning og på deres arbejdsprocesser. De nye tillærte adfærdsformer  

har gjort dette salgs- og forandringsarbejde lettere, end det var før, siger Søren. Han har 
givet en stor del af stafetten videre til sine medarbejdere, og de har taget de sociale 
kompetencer til sig, hvilket letter forandringsprojektets implementering.  

 
Som belyst i eksemplet kan den måde, man opfattes på, og den adfærd, man udviser i sine 
samarbejdsrelationer, ubevidst fastholdes af begge parter. De fastfrosne roller kan dog for de flestes 
vedkommende ændres ved en bevidst indsats – ofte ved at kombinere en justering af egen 
selvopfattelse med justering af udøvet adfærd i det konkrete samspil.  
  En leders manglende sociale og emotionelle kompetencer kan have forskellige konsekvenser. 
I den følgende case beskrives, hvordan det kan påvirke tilliden og troværdigheden til lederen og 
skade ikke blot lederens, men også den øvrige organisations eller virksomheds omdømme, hvis 
lederen ikke formår at regulere sig selv. 
 
Tillidens balanceakt – kunsten at opbygge værdi i arbejdsrelationer 

 En gruppe højt specialiserede og erfarne viden medarbejdere er i fuld gang med at 
planlægge, hvordan de løser den kontroversielle og udfordrende opgave, der netop er 
opstået. Medierne har fået opsnuset en del information, som ellers ikke måtte slippe ud. 
Situationen er presset, der er stor bevågenhed og politisk sprængstof i emnet. De erfarne 
medarbejdere har prøvet det mange gange før. De ved, hvordan sådan en sag håndteres, så 
de undgår det store medieshow og håndterer samtidig sagen professionelt.  
  Den nye leder træder i karakter og udtaler sig til medierne og kontakter kunderne. 
Desværre glemmer han at tale med de erfarne medarbejdere og aflæse situationen inden 
han træder i karakter.  
  Lederens manglende indsigt og beslutning om at handle uden at være i dialog med de 
erfarne medarbejdere giver bagslag. Informationen til såvel kunder som medier er ikke 
korrekt og bliver misforstået. De erfarne medarbejdere sidder tilbage med en oplevelse af 
mangel på respekt for deres arbejde og viden, skår i deres stolthed i forhold til deres arbejde 
og en manglende tillid til, at de har en ledelse, der magter opgaven. 
 

Casen viser, hvorfor det er vigtigt, at lederen formår at regulere sig selv og husker at samarbejde med 
sine medarbejdere, selvom han føler sig presset. Mange udfordringer ville have været sparet, hvis 
lederen havde aflæst situationen i forhold til den opmærksomhed og det sprængstof, der var i den, 
havde talt med de erfarne medarbejdere for at blive informeret og derefter valgt at lede sig selv og 
vente med at agere i stedet for at reagere på mediernes henvendelser.  
  I ovenstående case bliver det tydeligt, hvor vigtigt det er, at ledere har sociale kompetencer, 
så de kan aflæse situationen, samarbejde med relationerne og lede egen adfærd i forhold til 
situationen. De sociale kompetencer er nødvendige for at opbygge og indgå konstruktivt i sociale 
samspil, hvor der opbygges social kapital. 
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Vi er skabt til at være forbundet 
”We are wired to connect”, skrev Daniel Goleman i sin nyskabende bog Social Intelligence i 2006. I 
bogen beskriver Goleman forskningsresultater inden for den nyere videnskab, der hedder social 
neurologi, og som undersøger, hvordan hjerner fungerer i sociale relationer. Neurologer og 
psykologer har opdaget, at “den sociale hjerne” er det eneste biologiske system i kroppen, der hele 
tiden bringer os i harmoni med de mennesker, vi er sammen med. Det sker ved, at vi påvirkes af 
andres indre tilstand. Den sociale hjerne er dermed enestående i forhold til de øvrige systemer i 
kroppen, da dens nervebaner er i kontakt med den ydre verden og påvirkes af den ydre verden. 
Blandt andet påvirkes den sociale hjerne, hver gang man er i kontakt med andre, står ansigt til 
ansigt, taler med andre eller er i fysisk kontakt. Den sociale hjerne hos begge parter begynder at 
synkronisere sig i forhold til modparten. Det er muligt at observere dette fænomen ved sociale 
sammenkomster, hvor mennesker, der mødes, i løbet af få sekunder synkroniserer og spejler 
hinanden. Det kan for eksempel være måden at stå på, tale på, tonalitet og ansigtsudtryk. Når man er 
afslappet og ikke tænker over det, foregår det af sig selv og helt naturligt. Det er en vigtig social 
gestus, der øger kontakten og tilliden i det sociale møde. Denne evne er derfor afgørende for ens 
sociale intelligens eller evnen til at skabe og være i sociale relationer. I den omtalte bog har Goleman 
valgt at betragte begrebet social intelligens som en evne, der rækker ud over individet og selviske 
interesser. Social intelligens er til stede i mødet med andre. Det er en evne, vi har til at fornemme 
andres tanker, følelser, hensigt, behov og øvrige indre tilstande koblet med det sociale talent for at 
fornemme, hvad der tjener andre bedst, samt hvordan man bruger denne bevidsthed. Det betyder, at 
begreber som empati, indføling og deltagelse også betragtes som en del af begrebet social intelligens. 
 
Synkrone hjerner og magi 
Denne evne til at synkronisere med hinanden skyldes ifølge Goleman, at vi har spejlneuroner, der er 
i konstant dialog med hinanden. Spejlneuronerne afkoder for eksempel den andens ansigtsudtryk, 
tonalitet, kropssprog, tale og hensigter og sender denne afkodede besked videre til bearbejdning i 
iagttagerens hjerne. Det betyder, at men for en kort bemærkning oplever den andens følelser, 
bevægelser og sanseoplevelser, som var det ens egne. Det bevirker, at man bliver i stand til at 
fornemme den anden og synkronisere med den anden og at uddrage hensigter og sociale 
bibetydninger, der kan være vigtig information. Det kan for eksempel give impuls til aktivitet, hvis 
man fornemmer en uheldig hensigt, hvorved man sættes i stand til at tage forholdsregler og være et 
skridt foran. Mennesker, man oplever som meget nærværende og empatiske, er gode til at blive i 
dette felt af synkronisering mellem to parallelle nervebaner i to hjerner. Når dette sker, skaber man 
det, som neurologerne kalder for ”empatisk resonans”, en direkte forbindelse fra hjerne til hjerne 
mellem to personer, med andre ord: et magisk øjeblik (Goleman, 2006). 
 
Empatisk omtanke i aktion 
En grundforudsætning for den gode relation er altså, at man formår at spejle hinanden, at man 
fornemmer den andens tanker, følelser og hensigter samt at man agerer hensigtsmæssigt i forhold til 
dem. For at agere hensigtsmæssigt skal man kunne nå at bearbejde de indtryk, man får, og omsætte 
dem til den bedste ageren i situationen frem for blot at reagere. Dermed får man mulighed for at 
agere med omtanke. For at dette skal lykkes, er der mange interne processer, der skal fungere og 
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koordineres. Empatisk omtanke er kombinationen af at vise indlevelse og agere med omtanke, 
hvilket henviser til, at man lever sig ind i personen og situationen og tænker sig om, før man 
reagerer. Med omtanke tages der hensyn til én selv, den eller de personer, som man står overfor, og 
den situation, man befinder sig i.  
 
 
Empatisk omtanke får den gode stemning tilbage 

Annette er en dygtig leder, der med stor energi og entusiasme leder sin afdeling i forhold til 
de krav og mål, der opstilles. Hendes dagligdag er præget af skiftende forudsætninger, 
hvilket især giver store udfordringer for de medarbejdere, der har været ansat gennem 
mange år. Det er ikke let for Annette at få skabt den omstillingsparathed og 
forandringsvilje, som der er behov for. Men Annette giver ikke op. Lykkes skal det.  
  Annette reagerer ved at grave sig langt ned i udførelsen af opgaverne, hvilket skaber en 
følelse af kontrol. Ofte overtager hasteopgaverne og projekterne helt hendes tid og fokus. 
Da presset på effektivitet og leverance samt forestående forandringer vokser, bliver 
Annettes adfærd mere skarp, mere informerende og mindre involverende. Det øgede pres 
klarer hun ved selv at tage flere beslutninger og ved at sidde med i flere projekter og 
opgaveløsninger for dermed at have kontrol over indsatsen. Leverance og kvalitet skal være 
i orden. Der er ikke ”råd” til fejltagelser. Annette bruger mindre og mindre tid på reel dialog 
og tæt kontakt med sine ansatte. Det meste af tiden bruges på udregninger i Excel-ark og 
justering af planer. Konsekvensen er, at der opstår misforståelser, utilfredsheden vokser, og 
antallet af sygedage blandt de ansatte stiger.  
  Direktionen bemærker, at antallet af sygedage er steget til over det acceptable, og at 
tendensen er kendetegnende for en længere periode. Annette bliver bedt om at fokusere på 
denne udfordring og bringe antallet af sygedage markant ned. Gennem coaching får 
Annette værktøjer til at øge bevidstheden om sin uhensigtsmæssige adfærd og til at træne 
en ny adfærd, hvor empatisk omtanke er et af de vigtigste elementer. Efter træning og 
løbende feedback fra udvalgte kolleger har Annette tilegnet sig en ny måde at agere på også 
i de stressede situationer, som er en del af hendes hverdag.  
  Annette træner sin evne til at være nærværende og vise ægte interesse. Hun træner sig 
selv i at stoppe op og tænke over, hvad der reelt er hendes motiver og krav, når hun er i 
dialog eller sammen med medarbejderne. Annette er nu bevidst om at være til stede, om at 
fokusere på relationen og personen og lytte aktivt til, hvad der opstår i dialogen. Det har 
desuden haft den positive konsekvens, at hun har lettere ved at give opgaverne fra sig samt 
have tillid og overskud til, at medarbejderne kan løse flere opgaver, uden at hun involveres.  
Annette oplever selv, at hun er mere afslappet og har mere tid og overskud. De første 
medarbejdere er begyndt at melde tilbage, og de værdsætter, at hun er mere nærværende, 
opmærksom og involverende. 
 

Situationen ændrer sig ikke fra den ene dag til den anden, men processen er godt i gang. Med en 
disciplineret tilgang, et fortsat fokus og kontinuerlig feedback kan de sociale kompetencer udvikles 
og skabe grundlag for, at der opstår et mere smidigt samarbejde nedad, opad og på tværs.  
  Tillid samt en oplevelse af fællesskab og samarbejde er nogle af de vigtigste elementer i 
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skabelsen af en sund og god arbejdsplads med engagerede medarbejdere og god social kapital. For at 
opbygge en følelse af fællesskab og tillid mellem medarbejdere og ledelse og i ledelsen må lederne 
udvise ægte interesse og omtanke for de personer, som de er i kontakt med. Ideelt set skal lederne 
være i stand til at aflæse andres følelser og være bevidste om, hvordan andres følelser påvirker dem. 
Lederne må kunne adskille andres tanker og følelser fra deres egne følelser og beslutte, hvordan den 
bedste ageren vil være i forhold til de informationer, som de har i situationen. Det er et kompliceret 
netværk af nerveimpulser, der skal koordineres. Derfor kan det indimellem være en fordel at sætte 
tempoet ned i samværet med andre og dermed skabe tid til at være mere opmærksom på, hvilke 
signaler der modtages, og hvad der sker.  
 
Følelser og magt 
I ledergrupper kan det være udfordrende at opbygge social værdi i relationerne og se det afspejlet i 
ledernes adfærd. Det skyldes, at der ofte vil være elementer af magtspil og territoriale kampe, der 
florerer som en del af konkurrence- eller vindermentaliteten. Det er ikke ualmindeligt, at 
ledergrupper er sammensat af personligheder, der går så fokuseret efter succes og resultater, at det 
sker på bekostning af andre i gruppen. En af de måder, man kan opnå større indflydelse på, er ved at 
bruge voldsomme følelsesudbrud, der påvirker de øvrige i gruppen. Stærke følelsesudbrud kan 
passivisere de øvrige i ledergruppen for en tid. Hermed har man midlertidigt skabt sig en position, 
hvor man tager ordet eller styringen, hvilket kan være en taktisk fordel i øjeblikket.  
  Anvendes denne form for emotionel magtpositionering, vil det oftest ske på bekostning af 
forretningen. Den generelle stemning og tillid i gruppen påvirkes, og det indvirker på den 
relationelle konto og formodentlig også på præstationen fra de øvrige ledere, der kan opleve det som 
urimeligt, at de voldsomme følelsesudbrud giver uberettiget indflydelse og endog magt. Denne form 
for følelsesmæssig magtanvendelse kan også foregå på en langt mere subtil og taktisk facon, hvor de 
øvrige medlemmer udfordres ved hjælp af hentydninger eller sarkasme, hvilket ligeledes kan være 
ødelæggende for moralen og den sunde stemning. Den følelsesmæssige stemning i ledergrupper har 
det med at sprede sig til resten af organisationen og vil ofte bidrage til at sætte en dagsorden for den 
adfærd, der udleves med kollegerne i organisationen. 
 

Lederens stemning har stor påvirkning 
Mange undersøgelser har bekræftet, hvad de fleste af os har oplevet, nemlig at andres følelser og 
humør påvirker os. Autoriteter eller socialt dominante personer påvirker vores humør mere end 
andre (Andersson m.fl., 2003). Ved en undersøgelse af lederes effekt på humøret hos deres 
teammedlemmer viste det sig, at når lederne var i positivt humør, blev gruppens medlemmer 
påvirket, så de også oplevede mere positivt humør og mindre negativt humør.  
  I en anden undersøgelse påvirkede ledernes humør også to gruppeprocesser, der er vigtige i 
forhold til gruppeeffektivitet, nemlig gruppens effektivitet med hensyn til at løse en opgave og 
koordinering internt i gruppen. Grupper, der havde en leder, der var i dårligt humør, brugte mere 
energi på at løse en opgave end grupper, der havde en leder, der var i godt humør. Grupper, der 
havde en leder, der var i godt humør, koordinerede mere med hinanden end grupper med en leder i 
dårligt humør (Saavedra m.fl., 2005).  
  En tredje undersøgelse viste, hvordan lederens ansigtsudtryk kan påvirke opfattelsen af en 
mundtlig besked fra vedkommende. Ansigtsudtrykket så også ud til at have indflydelse på, hvordan 
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medarbejderen opfattede sin relation til lederen. Når lederen gav en dårlig besked (feedback på 
medarbejdernes manglende præstation) med en varm tone og et venligt ansigtsudtryk, blev 
situationen og interaktionen vurderet som positiv. Men når lederen gav en god besked (målene var 
nået) med en dyster tone og et dystert ansigtsudtryk, efterlod det medarbejderne med en dårlig 
følelse. Lederens følelsesmæssige udtryk ser altså ud til at have stor indflydelse på medarbejdernes 
opfattelse af den besked, der gives af lederen, samt på medarbejdernes oplevelse af, hvordan det står 
til med deres relation til lederen (Newcombe & Ashkanasy, 2002). 
  Emotioner eller følelser påvirker os, og emotioner, der har negativ karakter og oven i købet 
kommer fra autoriteter eller andre personer, som har en dominant social status, påvirker os mest. 
Det betyder, at ledere skal være meget opmærksomme på deres følelsesmæssige stemning og det 
følelsesmæssige udtryk, de benytter sig af i deres interaktion med medarbejderne. Lederne risikerer, 
at den information, som de giver, eller den dialog, som de har med medarbejderne, modtages helt 
anderledes, end det var tiltænkt.  
 
Når chefens følelser smitter stemning og effektivitet     

Ved første møde er Lars opgivende og frustreret. ”Jeg har det, som om jeg bevæger mig 
rundt i et mineret terræn. Man ved aldrig, hvad man træder på, og hvordan reaktionen er, 
og mange af reaktionerne er meget eksplosive og voldsomme,” fortæller han. Han er ansat 
som mellemleder og holder af sit job – for det meste. Udfordringen er dog, at chefen, som 
han i og for sig holder af som menneske, smitter ham og resten af afdelingen med sit 
svingende og uforudsigelige humør.  
  Chefens store humørudsving påvirker også beslutningsprocesserne og samarbejdet i 
afdelingen. Men det er meget forskelligt, hvor meget det påvirker den enkelte på overfladen. 
De, der bedst kan lade humørsvingningerne prelle af, har lettere ved ikke at lade sig 
påvirke. Det betyder, at relationerne til chefen er meget forskellige, og de, der føler sig 
intimideret og påvirket af de overvældende følelsesudbrud, har svært ved at bære over med 
chefen. Medarbejderne er ved at miste tilliden til chefens dømmekraft. De har flere gange 
oplevet, at de store følelsesudbrud medfører ændringer af beslutninger i sidste øjeblik, eller 
at chefen pludselig træffer beslutninger på områder, hvor han ellers har uddelegeret 
ansvaret.  
  Lars er nået til et punkt, hvor han har svært ved at sove om natten, han har i perioder 
svært ved at koncentrere sig og huske aftaler, og han kan mærke, at hans eget humør er 
påvirket, så han eksploderer eller er urimelig over for sine børn og sin kone. Han har fået 
nok og har brug for at gøre noget. Gennem samtaler bliver Lars klar over, hvordan det 
påvirker ham, og hvordan han selv kan tage ansvar for sit eget følelsesliv og velvære.  
  Det bliver tydeligt for Lars, at denne form for kraftige følelsesudbrud får ham til at 
krybe i ly, han trækker sig ind i sig selv og forsøger at leve i sit eget følelsesunivers. Der er 
mange temaer i spil, personlige værdier, der udfordres og gamle roller og mønstre, der 
tager over. Men Lars er viljestærk og har mange personlige ressourcer. Han vender 
situationen på hovedet og ser det som en mulighed for at lære sig selv at kende og for at 
tage ansvar for disse sider af sig selv. Lars begynder at kunne skelne mellem egne følelser 
og de følelser, som andre overfører til ham. Han trænes i at lade andres følelser fordufte 
igen og i at bruge informationen om den følelsesmæssige tilstand hos chefen som input til 
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sine øvrige beslutninger og handlinger.  
  Efter otte måneder med stort engagement og ansvarlighed har Lars vendt sin situation. 
Han er kommet ud på den anden side og føler sig stærkere og mere sikker. Han kan stadig 
have svært ved at håndtere de voldsomme følelsesudbrud fra chefen, især når det øvrige 
pres er stort. Men han har opnået en følelse af indre styrke, ro og selvtillid, og han kan nu 
adskille egne og andres følelser. Lars er blevet bedre til at stoppe op og betragte frem for at 
lade sig overvælde. Han når nu at tænke sig om, og han agerer frem for at reagere. Lars har 
opbygget sin beslutningskraft, effektivitet og evne til at få de andre til at spille sammen, og 
det lønner sig, da andre i virksomheden nu lægger mærke til ændringen. Efter yderligere 
nogle måneder bliver Lars forfremmet til et job, hvor han trives og blomstrer. 
 

Inspirerende ledere påvirker med positive følelser 
Ledernes følelser og stemninger spiller en aktiv rolle for medarbejdernes evne til at tænke kreativt og 
løse komplekse problemer. Ny neurologisk forskning viser, hvordan medarbejderes neurale 
mekanismer i hjernen påvirkes af lederens evne til at indgå i positive og støttende relationer med 
dem. Støttende og inspirerende relationer til en leder skaber en større aktivitet og fleksibilitet i 
hjernen, hvorimod medarbejdere, der har en leder med ringe sociale kompetencer eller vilje til at 
støtte og inspirere dem, påvirker medarbejdernes hjerner i modsat retning. Medarbejdernes 
hjerneaktivitet reduceres i de områder, der aktiverer nytænkning og sociale aktiviteter, og til 
gengæld aktiveres områder i hjernen, der er forbundet med det at fokusere opmærksomheden, have 
mindre medfølelse og skabe flere negative følelser (Boyatzis m.fl., 2012). 
  Ovenstående resultater blev fundet ved en undersøgelse, hvor forsøgspersonernes hjerner 
blev fMRI-skannet. Boyatzis m.fl. undersøgte i 2011, om der var forskel på aktiviteten i hjernen, når 
forsøgspersonerne blev bedt om at tænke på tidligere oplevelser med ledere, der var gode til at indgå 
i støttende og inspirerende relationer med medarbejderne, kontra oplevelser med ledere, der var 
dårlige til at indgå i støttende og inspirerende relationer med medarbejderne (Boyatzis m.fl., 2012). 
  Inden for positiv psykologi er fordelene ved positive følelser i forhold til negative følelser 
ligeledes demonstreret. Undersøgelsernes resultater tyder på, at positive følelser stimulerer væksten 
af nye neuroner, stimulerer følelsen af at have det godt, styrker immunsystemet og styrker den 
kognitive, følelsesmæssige og perceptuelle åbenhed. (Fredrickson & Losada, 2004, McEwen, 1998; 
Boyatzis, m.fl. 2010).  
  Den amerikanske psykolog Barbara Fredrickson, der i mange år har arbejdet med positiv 
psykologi, har en lignende holdning til, hvordan de positive emotioner påvirker og udvider vores 
bevidsthed. Hun udtaler, at de positive emotioner gør vores opmærksomhed større, får os til at se 
det store billede og øger vores evne til at løse komplekse problemer (interview med Barbara 
Fredrickson på web-tv). 
  Lederne kan bruge denne viden til at skabe vilkår, der fremmer positive følelser og 
stemninger, og dermed optimere medarbejdernes og deres egen evne til at løse komplekse 
problemstillinger. Positive følelser er en vigtig ressource, som det kan betale sig at have fokus på 
både som leder og som medarbejder.  
 
Magtens paradoks – relationernes styrke 
Magt har et indbygget paradoks – når ledere giver magt væk, øges deres magt. Det er dog ikke det 
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samme, som at lederne opgiver deres magt. Magt kan og skal administreres til det fælles bedste. 
Lederne er i sidste ende ansvarlige for de beslutninger, der skal tages, og for de handlinger, der skal 
udføres. Gentagne undersøgelser har dog vist, at når mennesker oplever, at de har mulighed for at 
påvirke beslutninger og har indflydelse på situationen, er der en større tendens til, at de tager ansvar 
for deres egen situation. De er ligeledes stærkere knyttet til deres leder, og de har en større 
motivation til at bidrage med værdi (Newman, 2008). Når magt uddelegeres gennem involvering, 
samarbejde og ansvar, kan der derfor opnås højere effektivitet og højere jobtilfredshed. Når magten 
uddelegeres, styrkes værdien i relationerne.  
 
Fra magtkampe til ansvarlighed 

Stine bad om at få ordet på ledermødet, og hun rejste sig op for at få alles opmærksomhed 
og for at pointere vigtigheden af sin besked. ”Jeg vil gerne sige tak til dig, Poul. Det var 
modigt af dig at møde op til vores afdelingsmøde i går og konfrontere dig med min afdeling 
og deres utilfredshed med din adfærd over for dem. Du mødte dem uden at gå i forsvar og 
uden at dømme. Du lyttede, gav en undskyldning, tog det hele til efterretning og gav en 
konstruktiv forklaring. Det var meget værdifuldt for relationen mellem jer og os. Tak, fordi 
du har styrket vores samarbejde og relation.”  
  Der blev helt stille i lokalet. Poul sad med en klump i halsen, og hans øjne blev fugtige. 
Han svarede: ”Jeg er glad for, at jeg overvandt min mistro til udfaldet af mødet og mødte 
op. Det var en positiv overraskelse at opleve den gode måde, dit personale tog imod mig på 
og accepterede min undskyldning. Jeg er meget tilfreds med udfaldet af vores møde og ikke 
mindst med, at relationen mellem vores afdelinger er styrket. Jeg er taknemlig for, at jeg 
trænede situationen, da vi var på lederseminar i sidste uge. Det hjalp mig at have en 
struktur på samtalen, og træningen gav mig ro og tillid til, at jeg kunne”. 
 

På afdelingsmødet tidligere på formiddagen havde Poul fortalt sin afdeling om episoden. 
Han havde fortalt dem, hvor imødekommende Stines medarbejdere havde været, da han var 
stået frem og havde givet en undskyldning og en forklaring. Han havde fortalt om den 
konstruktive stemning på mødet, der havde resulteret i, at de var blevet enige om at 
forstærke samarbejdet og dialogen mellem deres afdelinger. Pouls medarbejdere havde 
lyttet med en vis overraskelse. De var ikke vant til denne form for dialog mellem de to 
afdelinger, men den positive historie gjorde et positivt indtryk på medarbejderne i hans 
egen afdeling. Der var skabt et nyt afsæt for tilgangen til samarbejde. 
 

Efter mange år med autoritær ledelse kræver det et dedikeret fokus og en stærk vilje at ændre på 
strukturer, holdninger og adfærd i ledelsen og mellem ledelse og medarbejdere. Det kræver, at den 
nye ledelse i ord og handling viser, at de ønsker en anden form for ledelsesadfærd og samarbejde. 
Ovenstående case er fra en organisation, hvor der arbejdes målrettet med at ændre på de gamle 
vaner og skabe ny ledelsesadfærd og nye tilgange til samarbejde. De nye tilgange har fokus på at 
opbygge større selvstændighed og ansvarlighed hos den enkelte. Dette sker blandt andet gennem 
uddelegering af indflydelse og ved at styrke de relationelle bånd mellem ledelse og medarbejdere 
og i ledelsen. 
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  Dette afsnit har beskrevet udvalgte sociale kompetencer, der har stor effekt ved opbygning af 
relationer med social værdi. Ledere kan lade sig inspirere til at øge den værdi, der opbygges i 
relationerne, og dermed forøge virksomhedens sociale kapital. 
  Den relationelle eller sociale værdi kan være svær at konkretisere, men i mange 
virksomheder gennemføres der flere typer af målinger, der fokuserer på mange af de elementer, der 
bidrager til at sikre den sociale værdi. Disse målinger relaterer sig til social kapital og typisk 
delelementer inden for trivselsmålinger, ledertilfredshedsmålinger og medarbejdertilfredsheds-
målinger. 
 

  I det følgende afsnit beskrives, hvordan ledere kan være opmærksomme på talenter og 
styrker hos medarbejderne, og hvordan de kan udfordre og støtte medarbejderne, så de tør at gå 
nye veje for at udvikle deres potentialer. 
 

UDVIKLING AF TALENTER 

 
Ved opbygning af social værdi i relationerne til medarbejderne skal man være i stand til at få øje på 
talenterne og støtte udviklingen af styrker og potentialer hos medarbejderne. Denne vigtige 
ledelsesopgave fokuserer på at optimere de ressourcer, der er tilgængelige hos medarbejderne, og på 
at påvirke medarbejderens motivation. I den styrkebaserede ledelsestilgang taler man om talenter 
som de unikke evner, der er helt specielle for det enkelte individ. Når disse talenter samtidig er 
energigivende for individet, får opmærksomhed og trænes, kan de udvikle sig til styrker. Disse 
styrker kan optimeres til at være helt unikke, som vi ser det hos elitesportsfolk. Ofte kan 
jobindholdet dog ikke gøres så specifikt, at det udelukkende fokuserer på brug af få styrker. Men kan 
man forme jobindholdet, så det matcher så meget som muligt med talenter og styrker hos 
medarbejderne, hvorved der kan skabes et højt engagement og en høj effektivitet. Det er aldrig for 
sent at øve sig i at få øje på talentet hos medarbejderen, synliggøre talentet og samtidig hjælpe 
medarbejderen med at finde sin indre motivation. Det er denne indre motivation, der skal være med 
til at drive medarbejderens vedholdenhed, så talentet udvikles til en styrke. 
  Daniel H. Pink har i bogen Drive sammenskrevet en opsamling på fire årtiers forskning og 
undersøgelser i motivation. En af bogens vigtige pointer er, at når mennesker får dækket deres basale 
behov for overlevelse, er deres iboende og indefra drevne motivationsfaktorer autonomi, mestring og 
formål. Autonomi er behovet for at styre eget liv og en oplevelse af at være uafhængig og 
selvstændig. Mestring er behovet for at lære og skabe nyt, der giver en oplevelse af at være virkelig 
god til noget. Formål er behovet for at gøre noget godt for sig selv og verden.  
  Ved at hjælpe sine medarbejdere med at afdække og opfylde disse tre behov inden for de 
rammer, der er mulige, vil man skabe gode omstændigheder for motivation og engagement. Man kan 
for eksempel vise interesse for og undersøge, hvad der skal til, for at medarbejderne oplever, at de 
selv er med til at styre deres arbejdsliv, og forsøge at indfri dette. Man kan genfortælle, hvad der er 
virksomhedens mission og eksistensberettigelse, og hvad der er lederens formål med den valgte 
tilgang til arbejdet. Lederne kan være med til at skabe oplevelser, der får medarbejderne til at føle, at 
de er med til at gøre en forskel. Og man kan støtte medarbejderne i at udvikle deres talenter til 
konkrete styrker, hvilket giver dem en oplevelse af at beherske og mestre disse kompetencer. Det vil 
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tilsammen øge medarbejderes indefra drevne motivation, der er den mest vedvarende og stabile 
form for motivation, mennesker kan mobilisere (Pink, 2011). 

 

Opbakning, mod og opmærksomhed  

I det følgende gives et konkret eksempel på, hvordan et medarbejdertalent kan udvikles til 
fordel for såvel medarbejder som virksomhed. Direktøren så potentialet i en teamleder, og 
han blev tilbudt jobbet som projektleder for implementering af et stort it-projekt, der 
involverede flere søsterselskaber og alle dele af virksomheden. Teksten er dele af et 
interview med den administrerende direktør for et datterselskab til en af Nordens største 
børsnoterede virksomheder. 
  Som begrundelse for valget af projektleder udtaler lederen: ”Jeg valgte at rekruttere en 
projektleder internt fra virksomheden. En person, som havde været i virksomheden 8-9 år 
på det tidspunkt, og som var leder af et aftenhold med produktions- og 
pakkerimedarbejdere, men uden specielle it-kompetencer og projektlederkompetencer. Men 
jeg vurderede, at han havde nogle af de rigtige egenskaber. Han er udadvendt, hvilket var 
vigtigt, da projektet skulle koordineres mellem flere lande. Han er villig til at lytte, og han 
er ganske struktureret og god til at gennemføre tingene. 
  Jeg valgte at tage ham helt ud af hans job og ansætte en ny i det job, som han havde. 
Han vidste godt, at når de 18 måneder var gået, og det sidste var implementeret og 
afleveret, så havde han ikke det job mere. Jeg er overbevist om, at det var motiverende for 
ham, at jeg troede så meget på ham. Jeg sagde til ham, at han ville få forretningsforståelse 
for alle områder i den her virksomhed. Nu har han det i en lille del af virksomheden. Når 
han er færdig med det her projekt, så ved han ikke alt, men rigtig meget om, hvad der 
foregår i økonomi, kvalitet, distribution, salg samt i Norge, i Polen og i Sverige. Jeg fortalte 
ham, at han kommer til at kende alle hjørner af denne her virksomhed, og det vil helt 
sikkert være en interessant kompetence, hvis ikke for os, så for andre. Jeg er ikke i tvivl om, 
at det motiverede ham meget.”  
 
 

Projektet blev en succes og gennemført på estimeret tid og med de succeskriterier, som var defineret, 
på nær økonomien, der skred lidt. Den tidligere teamleder levede op til forventningerne som 
projektleder, han havde potentialet til at løfte denne komplekse og krævende opgave. Et vigtigt 
element var imidlertid, at han undervejs havde synlig støtte og opbakning fra sin direktør. 
Teamlederen har efterfølgende fået et godt lederjob i virksomheden.  
  Direktøren slutter af med en refleksion over sin holdning til og erfaring med udvikling af 
talenter og med at give medarbejderne en mulighed for udvikling. ”Når man taler om at lykkes med 
sit lederskab, så tror jeg, det er vigtigt, at man tager nogle interne folk og løfter dem måske lige et 
niveau højere op, end de selv tror på, og viser dem tillid og støtter dem undervejs. Man skal være 
nærværende og hjælpe dem. De skal kunne komme og spørge, når de har brug for det, og de må kunne 
få et umiddelbart svar. Når man gør det, så frigiver det virkelig meget dynamik hos dem og i resten af 
organisationen, for de andre kan se, at det kan godt lade sig gøre, det her. Det betyder ikke, at man 
aldrig kan hente nogen udefra, for det kan også være udmærket inspiration, men jeg oplever, både for 
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dem, man gør det for, og længere nede i organisationen, at hvis det lykkes, så giver det rigtig 
meget”(www.leadersWHOinspire.com). 
 
Mange ledere har gennem årene fortalt, hvordan deres egen motivation og indre glæde får et kick, 
når dette lykkes. Det er en glæde, der udspringer af at støtte andre i deres udvikling og se dem 
udvikle sig. Denne glæde er en oprigtig glæde, der rækker ud over en selv og sjældent er beregnende. 
Den hæver sig op over byttehandlen, og dermed har den de altruistiske træk, som vi hører om hos de 
”professionelle ildsjæle” (se kapitel 15). Altruisme er en moralsk grundholdning eller væremåde 
kendetegnet ved, at den enkelte søger at fremme andres ve og vel uden tanke for egne interesser og 
behov.  
  At spotte talenter og udvikle medarbejdere er mere end at leve op til sin rolle som leder. Det 
er et gensidigt samspil, hvor begge parter får værdi af indsatsen og skaber vækst. 
  I ovenstående afsnit er der fokus på, hvordan lederen kan øge den sociale værdi i relationerne 
ved at opøve evnen til at spotte og støtte udviklingen af medarbejdernes talenter, en egenskab, der er 
til stor gavn for såvel medarbejdere som virksomhed og som kan give stor glæde og tilfredsstillelse til 
lederen. I det sidste afsnit er der fokus på at udvikle lederens motivation og indre styrke kombineret 
med evnen til at lede sig selv. 
 

INDRE STYRKE OG SELVLEDELSE 

 
Tænd den indre flamme og skab mere energi 
Ved en coachingsamtale med en seniorleder beskrev hun, hvad der gav hende glæde og energi ved sit 
job: ”Jeg er drevet af at skabe udvikling og forbedring. Jeg kan slet ikke lade være med at tænke på, 
hvad der kan udvikles og forandres til det bedre. Almindelig drift dræner mig for energi. Giv mig en 
umulig opgave, der vil forandre og udvikle tingene til det bedre. Så mobiliserer jeg en stor mængde 
energi og vedholdenhed og får gjort andre begejstret, så de er med til at løfte opgaven.”  
  I denne udtalelse er det ikke svært at få øje på, hvad der motiverer og driver lederen. Og det 
er netop pointen. Det er utrolig vigtigt for ledere at være på det rene med, hvad der driver dem og 
giver dem energi, så de kan skabe omstændigheder, der er optimale for deres engagement og 
præstation, men også for at genoplade. Som beskrevet i kapitel 15 er det evnen til at aktivere og 
fastholde den dopaminbaserede energi, som aktiverer og fastholder den indre flamme og energi. 
Denne energi skabes ved, at man gennem lidenskab og begejstring frigiver neurotransmitterstoffet 
dopamin, der påvirker nervecellerne. Det skaber tilmed en selvforstærkende effekt. Glæden ved at 
gøre noget, som man har stor lidenskab og motivation for at gøre, har en positiv virkning. Dermed 
påvirkes optimismen, humøret stiger, og samtidig vokser tilliden til, at man kan gennemføre det, 
man har sat sig for. Den positive stemning påvirker hjernens evne til at tænke og være 
problemløsende. Man opnår øget tillid til, at man kan få mere glæde og energi til at være 
vedholdende samt bedre problemløsende og kreative evner, og dermed er der større sandsynlighed 
for, at man skaber gode resultater. Man skaber det selvforstærkende loop, der også er med til at 
styrke selvtillid og selvfølelse.  
  Den indre flamme kan være på vågeblus. Men er flammen tændt, og får den fortsat næring, 
vil den skabe et ekstraordinært drive og en energi, der hjælper lederen igennem de hårde tider, og 
som samtidig er med til at retningsbestemme lederens fokus.  
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  Hvordan får man aktiveret den indre flamme? Først og fremmest må man mærke efter, hvor 
og hvornår energien og drivet indfinder sig. Den indre flamme er typisk knyttet til aktiviteter, som 
man fortsat vender tilbage til, og som man har stor lyst til at udføre. Typisk vil man af sig selv opsøge 
aktiviteter, der giver den tilfredsstillelse, som det er at beskæftige sig med noget, man har en 
passioneret indstilling til. Når man bliver opmærksom på, hvor og hvornår energien indfinder sig, 
kan man anvende den simple fremgangsmåde, hvor man fx stiller sig selv spørgsmålet hvorfor fem 
gange, en metode, som er hentet fra ”værktøjskassen” til gennemførelse af Lean effektivisering, men 
som også kan være ganske effektiv i andre sammenhænge. Lederen, som blev omtalt i indledningen 
til dette afsnit, fortalte, at hun var drevet af at skabe udvikling og forbedring. Efter øvelsen med de 
fem gange hvorfor udtalte hun: ”Jeg vil gøre verden til et bedre sted; jeg vil sætte et positivt aftryk.” 
  Gennem denne simple øvelse blev det tydeligt, at de forandringer, som lederen for alvor 
finder energi i, er de forandringer, hvor hun oplever, at hun kan forandre verden til et bedre sted, og 
hvor hun har oplevelsen af, at hun har sat et aftryk.  
  Omtalte leder er nu bevidst om, hvordan hun løbende kan sikre sig, at hendes job og øvrige 
liv tilgodeser disse indrestyrede ønsker og behov. Hun er klar over, hvornår der er ydre faktorer, som 
trækker hende i andre retninger, og hun er blevet bedre til at sige fra over for disse ydrestyrede 
faktorer og til at lytte mere til sig selv. For eksempel har hun valgt at sige nej tak til et større 
ansvarsområde, hvor en stor del af jobbet fokuserer på drift og vedligehold. Hun har takket nej, fordi 
hun har erkendt, at det vil reducere hendes energi, effektivitet og glæde ved jobbet.  
  I ovenstående hvorfor-øvelse er det muligt at komme tættere på ens indre flamme og 
motivation og på, hvad der driver den indre energi. Øvelsen kan anvendes af såvel ledere som 
medarbejdere med lige stor gavn og glæde. Ønsker lederen at gå i denne form for dialog med sine 
medarbejdere, må han eller hun være bevidst om, at det kan være en grænseoverskridende form for 
dialog at have med sin leder. Det er værd at gøre sig klart, om der er tilstrækkelig med tillid og 
tryghed i relationen samt om medarbejderen er klar og har lyst til denne form for dialog.  
  I den efterfølgende tekst beskrives tilgange, der kan bidrage til at øge den indre motivation, 
energi og retning. Der er mange metoder, der kan anvendes til dette arbejde, og der er stor forskel 
på, hvordan de forskellige metoder motiverer eller virker på forskellige mennesker. Processen kan 
være meget forskellig, men den er i høj grad påvirket af lyst, vilje og handling. 
  Som beskrevet i afsnittet ”Udvikling af talenter” aktiveres drivkraft og vedholdenhed stærkest 
af den motivation, der opstår på baggrund af indrestyrede motivationsfaktorer eller behov. Det er 
derfor vigtigt, at ledere og HR-afdelinger er opmærksomme på, hvordan de kombinerer ydre- og 
indrestyrede motivationsfaktorer. De oftest anvendte ydrestyrede motivationsfaktorer som højere 
løn og bonus kan med fordel kombineres med aktivering af medarbejdernes indredrevne motivation 
(Ryan & Deci, 2000a, 2000b).  
 
Aktivering af den indre GPS 
Når man giver sig selv lov til at drømme om sin fremtid, kan man komme i kontakt med dele af sig 
selv, som ikke er underlagt de normer og påtvungne burde/skulle-overbevisninger, der ellers kan 
holde en tilbage. Det kræver ofte træning og tid til fordybelse at give slip på de vaner, man til dagligt 
er påvirket af, men som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med ens dybere ønsker. Mange 
ledere og nøglemedarbejdere kender til oplevelsen af, at de har tilpasset sig til at forfølge ydre mål og 
forventninger, som omgivelserne har til dem, eller som de forventer, at omgivelserne har til dem. For 
nogle er det endda vanskeligt reelt at komme i kontakt med egne drømme og ønsker. 
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  En metode, der har hjulpet mange ledere med at komme tættere på deres drømme, er at bede 
dem om at tænke på sig selv i en ønskesituation i fremtiden, hvor de blandt andet beskriver, hvordan 
der er, og hvem de er. Det kan blandt andet gøres, ved at lederen forestiller sig, at hun sidder til et 
interview i et tv-program og fortæller om sit liv. Hun interviewes og svarer på spørgsmål om, hvad 
hun har opnået, hvad hendes job indeholder, hvad hun står for, og hvordan hun bruger sin fritid. En 
sådan tilgang kan gøre det lettere for lederen at slippe de kortsigtede og måske mere virksomheds- 
og karriereorienterede mål og komme tættere på, hvad der er dybere ønsker og drømme, som endnu 
ikke er helt bevidstgjorte. 
  Når man har øget sin bevidsthed om, hvor man henter energi, hvad man er drevet af, og hvor 
ens drømme fører hen, må det frem i lyset og aktiveres. En af tilgangene til dette er blandt andet 
gennem brug af sproget samt de historier, man fortæller både til sig selv og til andre. 
  Howard Gardner, en anerkendt kognitiv psykolog og adjungeret professor ved Harvard 
Universitet, pointerer, hvor vigtigt det er, at ledere er bevidste om de historier, de fortæller. 
Historierne har og skaber identitet. De er med til at fortælle, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor 
vi vil hen. Historier er et vigtig middel i ledernes værktøjskasse, de er med til at skabe lederne, de er 
med til at skabe kulturen i virksomheden, de kan være med til at skabe mening, og ledelses-
historierne bør være med til at skabe håb og tro på en lys og meningsfuld fremtid (Gardner, 1995).  
  Det betaler sig at være bevidst om sine drømme, at beskrive dem og omsætte dem til 
inspirerende og motiverende historier om fremtiden for sig selv og for medarbejderne. 
Historierne kan fungere som pejlemærker for drømme, og de har en positiv effekt på ens håb og 
indre motivation, som er med til at fastholde vedholdenheden til at opnå det, man ønsker.  
  Når man er afklaret med, hvad der skal til for at tænde den indre flamme, og krydrer det med 
den personlige vision eller drøm for ens arbejdsliv, kommer der for alvor retning og energi på den 
indre styrke. Det sidste element, vi skal berøre her, og som vil gøre en markant forskel i oplevet indre 
styrke, er fokus på udvikling af personlige styrker. Flere undersøgelser af ledere på verdensplan viser, 
at de mest succesfulde ledere er dygtige til at dyrke såvel deres egne som deres medarbejderes 
styrker (Rath & Conchie, 2008; Clifton & Harter, 2003). 
 
 
Dyrk styrkerne 
Ved bevidst at dyrke sine styrker kan man opnå højere medarbejdertilfredshed og engagement. 
Virksomheden Zenger Folkman analyserede data fra mere end 100.000 medarbejderes vurdering af 
deres jobtilfredshed, deres engagement og deres umiddelbare lederes effektivitet. Analysen blev 
kombineret med data om de aktuelle lederes effektivitet målt på 49 adfærdsrelaterede emner, hvoraf 
de 16 var relateret til ledelse af medarbejdere. Undersøgelsen viste, at der var ni typer af 
ledelsesadfærd, som havde en stor effekt på medarbejdernes engagement og tilfredshed. De ni typer 
af adfærd, der blev afdækket, var: at inspirere og motivere andre, at gå efter resultater, at have et 
strategisk perspektiv, at samarbejde, at gøre, hvad man siger, man vil gøre, opbygge tillid, udvikle og 
støtte andre, udvikle relationer og udvise mod. Et andet interessant perspektiv fra analysen var, at 
ledere, som af deres medarbejdere blev vurderet til at have mindst én udtalt styrke af de ni nævnte 
typer af ledelsesadfærd, havde medarbejdere, som scorede sig selv højere i henseende til tilfredshed 
og engagement. Ledere, som blev vurderet til ikke at havde nogen udtalt styrke, havde 
medarbejdere, der scorede sig selv i den 44. percentil. For ledere, som blev vurderet til at have 
mindst én udtalt styrke, scorede medarbejderne sig selv i den 62. percentil, hvorimod ledere med fire 
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styrker havde medarbejderengagementsscorer i den 77. percentil. Analysen indikerer, at det kan 
betale sig for ledere at fokusere på at udvikle mindst én af disse typer af ledelsesadfærd som en 
udtalt styrke (Folkman, J. 2010).  Mon ikke de fleste ønsker at opleve succes, både på 
virksomhedsniveau og på det personlige niveau? Derfor kan det undre, at der ofte fokuseres på at 
reparere svage sider hos sig selv og medarbejderne. Når man tænker helt objektivt på indsatsen med 
at fikse svagheder og gøre dem til styrker, er det åbenlyst, at det er et langt større og mere 
kompliceret arbejde, end det vil være at fremhæve og dyrke det, der er velfungerende, og som en 
medarbejder har talent for. At udvikle svage sider kan være energikrævende, og det kan være hårdt 
for den enkeltes selvfølelse at skulle mindes om de svagheder, man har, fremfor at blive anerkendt 
for de talenter og styrker, som man besidder. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at er der en mangel, 
som direkte står i vejen for jobudførelse eller effektivitet, kan det være nødvendigt at træne og 
udvikle denne adfærd eller kompetence, så den styrkes. Alternativt kan der kompenseres for 
manglen eller svagheden på andre måder.  
  Når der fokuseres på at udvikle adfærd eller kompetencer som konsekvens af en svaghed, kan 
det være en fordel at kombinere træningsfokus med udvikling af en stærk side. En undersøgelse af 
141 ledere viste en tredobling af udviklingsfremgangen, når de kombinerede deres udviklingsfokus 
initieret af en svaghed med udviklingen af en styrke fremfor kun at fokusere på udvikling initieret af 
en svaghed. De ledere, som kun fokuserede på at træne kompetencer eller adfærd initieret af en 
svaghed, havde 12 % fremgang. Ledere, som kombinerede træningen initieret af en svaghed med 
træningen af en stærk side havde 36 % udviklingsfremgang (Zenger, J. 2010). Når man vil hæve 
sig over gennemsnittet og være virkelig god til sit job, er det en fordel at dyrke de talenter, hvor man 
kan mærke en fornemmelse af flow eller energi, når man udfolder talentet. Denne ekstra energi giver 
vilje til at være vedholdende, og talentet giver et forspring i forhold til at hæve sig over 
gennemsnittet. 
 
Aktivering af egne talenter 
Gallup har gennem årene interviewet flere tusind succesfulde ledere og specialister, og på baggrund 
af deres undersøgelsesresultater foreslår de, at man afklarer sine specifikke talenter og styrker. 
Clifton og Nielson fra Gallup foreslår, at man er opmærksom på følgende karakteristiske kendetegn: 
 

 • Det er en længsel. Man kan føle, at det trækker i én og tiltrækker mere opmærksomhed end 
andre aktiviteter. Det kan føles som en indvendig magnet, der trækker aktiviteter til én. Det 
har intet at gøre med anerkendelse eller opmærksomhed, det er ikke en egoistisk tiltrækning, 
det er der bare. 

 • Det er dybt tilfredsstillende. Man får et kick af at gøre det. Denne form for tilfredshed er 
sjældent til stede, hvis ens talenter eller styrker ikke er i spil. 

 • Det er nemt at lære.  Man lærer det nemt, og det føles interessant at lære det. 

 • Man oplever tidspunkter med flow. Man glemmer tiden, når man udfører denne aktivitet. Det 
føles naturligt, og det giver en stor tilfredsstillelse at udføre aktiviteten. 

 
Ved en bevidst indsats og med et bevidst fokus kan talenterne dyrkes, så de fremstår som tydelige 
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styrker og bemærkes af medarbejdere og øvrige relationer. Som beskrevet ovenfor er det ofte en 
fordel, at medarbejdere og øvrige relationer har en klar fornemmelse af, hvad man er god til. I 
konkurrencen om de gode job kan det ligeledes være en fordel, at styrkerne fremstår tydeligt, så man 
derved lettere skiller sig ud fra kollegerne.  
 
Aktivering af styrker øger præstationen 

Ved et coachingforløb med en seniorleder, der ønskede at søge et konkret toplederjob, blev 
seniorlederens styrker afdækket ved hjælp af Gallups værktøj Strengths Finder 2.0, 
Leadership-versionen. De fem fremherskende styrker, som var et resultat af testen, blev 
bekræftet i den efterfølgende dialog. Resultatet blev afstemt i forhold til, hvor godt det 
stemte overens med lederens selvopfattelse, med dagligdagens eksempler og med, hvordan 
de fem styrker blev anvendt i hverdagen. Dialogen om testens resultat var med til at øge 
lederens selvindsigt og ikke mindst troen på, at den ønskede toppost kunne bestrides. Den 
uddybende dialog om testresultatet gav desuden værdifuld afklaring af, hvordan styrkerne 
bedst kunne anvendes og udfoldes både i det nuværende job og i et eventuelt nyt job.  
  I dette tilfælde var tre af styrkerne Strategisk tænkning, Relationsskabelse og 
Påvirkning, tre styrker, der er vigtige i et toplederjob. Ved afdækningen af, hvordan 
styrkerne var i brug i løbet af en gennemsnitlig arbejdsuge, blev det tydeligt, at lederen 
primært anvendte styrkerne Påvirkning og Strategisk tænkning. Strategisk tænkning var 
den styrke, som blev anvendt flittigst og havde været med til at skabe den fremdrift, der 
havde været i lederens karriere. Relationsskabelse var derimod nedprioriteret. I den 
efterfølgende dialog blev der skabt erkendelse af, hvordan styrken i relationsskabelse kunne 
aktiveres yderligere og skabe nødvendige relationer både internt i virksomheden og uden 
for virksomheden. 
  Ved afdækningen af kompetencebehovene i det ønskede topjob blev det tydeligt, at 
styrkerne Påvirkning og Relationsskabelse var vigtige kompetencer at kunne mestre. Ved at 
afdække og afkode konkrete situationer, hvor lederens talent for Relationsskabelse og 
Påvirkning allerede var i brug, fik lederen en forholdsvis enkel tilgang til at aktivere 
kompetencerne. Denne afkodning af, hvordan lederen bruger sine interpersonelle 
færdigheder til at skabe gode resultater og opbakning internt i virksomheden, blev brugt til 
at overføre og træne kompetencerne, så de fremadrettet kom i brug ved vigtige eksterne 
møder.  
  Lederen har nu formået at overføre styrkerne til andre situationer og andre kontekster, 
hvor der er større bevågenhed og langt større pres på ham som person. Han oplever den 
store tilfredsstillelse, det er at have udvidet sine kompetencer og styrker til områder, hvor 
han tidligere har følt sig begrænset. En af sidegevinsterne er, at han nu føler sig i øjenhøjde 
med de vigtige eksterne relationer. Den nye adfærd har også haft effekt i form af flere 
udfordrende eksterne opgaver og anerkendelse fra vigtige relationer. 
 
 

I toplederjob er der ofte brug for at indgå i mange forskelligartede relationer med vidt 
forskellige agendaer og ønsker. Ofte skal der forhandles aftaler, bearbejdes interesser, og netværket 
skal plejes. Derudover kan der være behov for at skabe en mere samlet og samarbejdende topledelse. 
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For at lykkes med disse elementer er det vigtigt at have gode og veltrænede sociale kompetencer. Det 
er en fordel, hvis man kan fornemme og gennemskue de relationelle spil og forskellige interesser og 
håndtere alle disse interaktioner. En anden vigtig kompetence er selvledelse, blandt andet for at 
undgå at reagere, men i stedet nå at vurdere og beslutte, hvordan det er hensigtsmæssigt at agere.   
 
Det kræver mod at vise, hvem man er  

Jens var netop tiltrådt som underdirektør, og da han første gang mødtes med sine 
medarbejdere, var han forberedt og havde gennemtænkt situationen. Det var vigtigt for 
ham at give personalet en klar oplevelse af, hvem han var, og hvad han stod for.  
  En del af introduktionen over for personalet lød sådan her: ”Der er tre prioriteter, der er 
kendetegnende for min måde at indgå i relationer og samarbejde på, nemlig ærlighed, 
samarbejde og en god stemning. Det betyder, at jeg i de kommende tiltag og i vores daglige 
virke vil fokusere på at få disse tre elementer til at stå tydeligt frem i vores samarbejde. 
Ærlighed giver tryghed, så vi ved, hvor vi har hinanden. Vi behøver ikke altid at være enige, 
men vi giver udtryk for, hvad vi mener, så vi kan forholde os til hinanden og finde en fælles 
vej for samarbejdet. Samarbejdet er en tilgang, der skal være grundlæggende for alt vores 
arbejde. Det betyder, at vi er opmærksomme på, hvad kollegerne laver, hvilken information 
vi sidder med, som kan være til gavn for dem, og at vi giver informationen videre. Vi giver 
en ekstra hånd med, når der er brug for det, og vi støtter hinanden. God stemning betyder, 
at selvom vi har travlt, og der ofte er et stort pres i forbindelse med deadlines og leverancer, 
så gør vi hver især, hvad vi kan, for at skabe en god stemning. Vi er opmærksomme på, 
hvilket humør vi spreder, og hvordan vi påvirker vores kolleger. Jeg vil også gøre mit bedste 
for at efterleve dette. Hvis I oplever, at jeg ikke efterlever disse grundlæggende spilleregler, 
vil jeg bede jer om at sige det til mig på den gode konstruktive måde, der gør det lettere for 
mig at tage det til mig.” 
 
 

Som man kan se i det ovenstående eksempel, har Jens gjort sig klart, hvad han står for. Han har 
tænkt over, hvad der er det vigtigste for ham at udstråle og påvirke sit personale med. Han siger det 
højt og uddyber med eksempler, så medarbejderne er klar over, hvad han mener, og kan spejle sig i 
det. Det giver nogle klare rammer at forholde sig til, hvilket ofte er en fordel, ikke mindst i en 
forandringsperiode med en ny leder. 
  Derudover forpligter det og skaber et krydspres, når man siger det højt. Krydspresset kan 
være med til at forpligte en til at efterleve sine udtalelser, og dermed fremstår man som en mere 
troværdig og tydelig person, samtidig med at man opbygger tillid og respekt til sig selv og styrker sin 
indre tro på, at man kan forme sine omstændigheder. Mange tiltrækkes af denne evne til at være 
afklaret, have modet til at fortælle om det og ikke mindst evnen til at efterleve det. Det aktiverer 
andres lyst og vilje til at følge én. 
  I ovenstående eksempel beskrives desuden, hvordan lederen udviser mod ved at fortælle, 
hvor han har en udfordring, og han beder medarbejderne være opmærksomme på at kommunikere 
konstruktivt, da han ved, at det dermed vil være lettere for ham at tage det til sig. Ved dermed åbent 
at vise en udfordring og blotte lidt af sin sårbarhed kan lederen reducere afstanden mellem sig selv 
og medarbejderne og med lidt held styrke respekten og den gensidige relation. 
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Afslutning 
 

Ledere med indre styrke og social kapacitet kan skabe relationer, der er kendetegnet ved høj social 
værdi. Denne værdi er en immateriel ressource, der kan kapitaliseres gennem den positive effekt, 
den har, og som blandt andet kan skabe bedre trivsel, større kreativitet, bedre problemløsning, 
højere effektivitet, større tilfredshed og glæde i jobbet samt bedre bundlinjeresultater. 
  Når man betragter den sociale værdi fra et virksomheds- og relationsperspektiv, fokuserer 
man på, hvad der opbygges mellem mennesker og dermed i relationerne. Det er et perspektiv, der 
nærmer sig begrebet social kapital, der beskrives som ”de sociale relationer, der udvikler sig i 
løsningen af virksomhedens kerneopgave. Det gælder både relationerne mellem medarbejdere og 
ledere samt mellem medarbejdere indbyrdes og ledere indbyrdes. Det afgørende er, om disse 
relationer er præget af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne” (Hasle m. fl., 2010). Dette fokus har i 
sig selv vist, at det har en positiv effekt på blandt andet effektivitet, bundlinje, videndeling og 
innovation (Væksthus for ledelse, 2010). 
  For at kunne opbygge tillid i relationer og have en veludviklet samarbejdsevne er det 
grundlæggende nødvendigt at have gode sociale og emotionelle kompetencer. Når der tilmed skal 
være en oplevelse af retfærdighed, er det vigtigt, at man formår at sætte sig i en andens sted og kan 
fornemme og forstå, hvordan verden opleves, og hvilke behov der må indfris, for at kolleger oplever 
en retfærdig relation og et godt samarbejde. Det understreges dermed, hvor vigtigt det er for ledere 
at kunne sætte sig i en andens sted, en social kompetence, der kan trænes og udvikles gennem hele 
livet.  
  Den sociale værdi er altså en ressource, som ledere og medarbejdere kan tage ansvar for at 
udvikle og vedligeholde. I dette kapitel er der beskrevet tilgange, teorier og metoder ud fra lederens 
perspektiv. Når ledere vil udvikle social værdi, er det givtigt at fokusere på tre indsatsområder: 1) 
Lederens evne til at opbygge relationer med høj social værdi. 2) Lederens evne til at få øje på og 
udvikle medarbejdernes talenter. 3) Lederens motivation, indre styrke samt ledelse af sig selv. De tre 
indsatsområder griber ind i og påvirker hinanden, og de har stor betydning for lederens effekt på 
medarbejdere og organisation.   
  De sociale og emotionelle egenskaber er grundlæggende for vores evne til at opbygge og 
bevare gode relationer og for at være ledere og påvirke andre. I kapitlet henvises der til nyere 
neurologisk forskning, som viser, hvad der sker i sociale interaktioner mellem mennesker, og 
hvordan vi påvirker hinanden med vores følelser. Kapitlet beskriver desuden, hvordan ny forskning i 
motivation og positiv psykologi giver viden om, hvordan vi med opmærksomhed på vores 
stemninger og indre motivationsfaktorer kan forbedre trivslen, engagementet og præstationerne. 
  For at skabe de bedste forudsætninger for udvikling af social værdi må der tages højde for 
lederens og medarbejderens indre motivation og behov. Derfor må lederen tage sig tid til at afklare 
sit personlige ståsted, sine fremtidsdrømme og personlige styrker og opbygge indre styrke og 
kompetencer, der er værdifulde for også at kunne mestre de sociale kompetencer. Lederen må 
ligeledes støtte medarbejderne i udviklingen af deres indre styrke og ikke mindst i udviklingen af 
deres talenter og potentialer. Større social kapacitet opstår, når lederen er klædt på til at forstå og 
fleksibelt guide og udvikle sine medarbejdere og kolleger, og når lederen bevidst opbygger relationer 
med høj social værdi. Med indre styrke og social kapacitet opnår lederen en større effekt af sin 
ledelse – en effekt, der er gavnlig for både medarbejderne, virksomheden og lederen selv. 
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