
Al adfærd (…) er kommunikation og 
al kommunikation (…) påvirker 
adfærd

Sammen må vi skabe 
et miljø, hvor vi 
virkelig glædes ved 
vores arbejde og 
vokser i udførelsen af 
den

Kom i gang
”Sheriffen”
• Find en makker.
• Stil jer over for hinanden to og to med hænderne bag på ryggen. 
• På et aftalt signal (fx 1-2-3-nu) skyder I hænderne frem og viser 

med fingrene på begge hænder et vilkårligt tal. 
• Summen af fingre på den enes hænder adderes nu med summen af 

fingre på den andens hænder. 
• Den, der først når frem til resultatet, siger det højt. 
• Ved rigtigt svar rækkes armen i vejret med et ”yes!”. 
• Ved et forkert svar vendes håndfladen nedad med et ”ommer!”.



Udvalgte organisationer
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Din adfærd og
fremtoning

Dit 
førstehåndsindtryk 
skabes på mindre 
end syv sekunder

At løfte hinanden i 
fællesskab

Kend hinanden, styrk 
samhørigheden, 
selvom man sidder 
spredt og kun 
sjældent ser hinanden

Agenda
Fælles er vi sammen

At samarbejde, for at 
få det bedste resultat 
ud af det for alle

Hvad forbinder du med
God fremtoning og 
kommunikation?
Internt og eksternt

Snak med mindst 1 ny person



Sandheden om din adfærd og fremtoning

• Vidste du, at din tilstand afgør hvordan du 
reagerer i en konkret situation.

• Vidste du, at 60-80% af din kommunikation i f.eks.
salg og forhandling er kropssprog

• Vidste du, at positivitet giver energi og giver fire 
gange større chance for succes end gennemsnittet

Dit sprog og 
dets mening

Måden vi ser os selv og  
vores relationer er vores 
egen opfattelse og 
overbevisning.

Ændrer du din historie 
ændrer du din situation



Tro ikke på alt 
hvad du tænker

Tanker er bare pakker af energi, som 
er dannet af neurokemiske 
begivenheder i din hjerne. Dine tanker 
giver dig ikke altid et nøjagtigt billede 
af virkeligheden. 

Kaster du lys over dine tanker – og ser 
at du ikke behøver at tro på dem –
fjerner du deres magt.

Vores nervebaner er indrettet til at 
have negative tanker fra vores 
primitive overlevelsesmekanisme.

Tilstands 
betydning

Din energi og humør påvirker dit 
kropssprog. Men dit kropssprog 
påvirker din energi og humør. 

Din energi kan ændres på et kort tid, 
helt ned til få sekunder. Andre 
mennesker, bevægelse, tanker, 
adfærd har stor indflydelse på din 
energi. Træning skaber energi, rydder 
dit hovedet og genopbygger dig fra 
stress.



Powerfuld kropsstilling 
Påvirker omgående vores tanker, følelser og adfærd

Harvard University, Professor Amy Cuddy

Testosteron øges 20%

Stress hormonet, kortisol, 
niveau falder 25%

Risiko tolerancen øges 
med 33%

”Hunt the good stuff”

Snak med mindst 1 ny person



Fakta om fællesskab og sammenhold

• Vidste du, at i et stærk team bliver fælleskabet 
stærkere end den enkelte.

• Vidste du, at en stærk organisation har tre 
gange flere positive energispredere end 
gennemsnittet.

• Vidste du, at et stærkt team, angiver at de har 
mulighed for at bruge deres styrker 75% af 
tiden.

Ubegrænsede virksomheder,
er, når arbejdet for en 
meningsfuld sag bliver en magnet 
for talentfulde mennesker, der 
leder efter et førsteklasses sted 
at arbejde.

Formålet er en evig ledestjerne i 
horisonten; ikke at forveksle med 
specifikke mål eller 
forretningsstrategier.

Fokuserer på at gøre en forskel i 
samfundet

Driver du forretningen alene for 
at tjene penge, risikerer du at 
ende i en nedadgående spiral, 
som i sidste ende kan ende 
forretningen. Profit er et middel 
til et mål, ikke et mål i sig selv.

”At være en del af noget 
større”



Hvad gør dig unik, som
du er god til, og som du
vil gøre endnu mere af?
Hvis vi nyder vores hverdag, er i en 
mere positiv tilstand, ændre vores 
begrænsende overbevisning og bruger 
vores iboende styrker, så skaber vi 
mere psykisk energi og vi kan selv 
lettere takle en krævende opgave! Snak med mindst 1 ny person

At kende sig selv

• Vidste du, at fokus på styrker øger 
personlig performance med omkring 30%

• Vidste du, at positivitet giver fire gange 
større chance for succes end 
gennemsnittet

• Vidste du, at succes er 80% psykologi og 
20% mekanik



„Vi skal benytte vores styrker på 

en måde, der gør vores 

svagheder ubetydelige.”

Kom i gang: Underskriften
– Skriv din underskrift på et stykke papir



Hvad var mest 
interessant?
Hvad tager du med 
dig i dag?

Hvilke bevidste forandringer 
vil du skabe? 

We must become
what we wish to teach

Teori uden handling er tom

Handling uden teori er blind



Hvis vi ikke gør
noget aktivt for at
skabe udvikling …

… får vi
– med sikkerhed

afvikling!

Ændre din tilstand – Bevæg din krop, få sund 
kost, juster din kropsholdning og smil
Ændre din historie – Vi gør ikke, hvad vi kan,
vi gør, hvad vi tror, vi kan.
Velvalgte ord blandet med afmålte følelser er 
grundlaget for at påvirke mennesker
Vær dig - vær unik. Kend dig selv, så føler sig 
hjemme overalt
Vores standard er en direkte refleksion af vores 
peer-gruppe. Løft standarten og
vær en STAGE – sammen og hver for sig. 


