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Kort om mig
•

Selvstændig kommunikationsforsker
og –rådgiver
www.hellepetersen.dk

•

Underviser på Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole

•

Ph.d. i forandringskommunikation

•

Master i organisationspsykologi

Tidligere
•

Forskningsgruppeleder og lektor på
Roskilde Universitet

•

Lederjobs med rådgivning som
omdrejningspunkt
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Er vores rådgivning god nok?
Jeg kan helt klart blive bedre til at kommunikere.
Spørgsmålet er, om den enkelte kommunikationsmedarbejder har det, der skal til for at rådgive mig.
Jeg har brug for en, der tager fat i mig, giver mig en
effektiv sparring, der ikke gør tingene mere
besværlige, og som også følger op – ‘nu skal du høre,
hvad medarbejderne sagde om dit oplæg efter
mødet’…Men dén rådgivning kræver altså også en
personlig gennemslagskraft.
Sygehusdirektør

3

Bogens udgangspunkt
- sondering, samtaler og triangulering
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At rådgive er at hjælpe
- og du skal kende din råd-tager…
”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et
bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er,
og begynde der.
Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.
Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne
hjælpe en Anden.
For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg kunne forstaa mere end han –
men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det,
saa hjælper min Mere - forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere forstaaen gjældende, saa er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i
Grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand
Hjælpen begynder med en Ydmygelse.”
(Kierkegaard, Samlede Værker, bd. 18 s. 96)
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At rådgive er at hjælpe
- og du skal kende din råd-tager…
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ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere forstaaen gjældende, saa er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i
Grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand
Hjælpen begynder med en Ydmygelse.”
(Kierkegaard, Samlede Værker, bd. 18 s. 96)
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Er der en særlig
rådgiver-faglighed?
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Hvad kendetegner jeres rådgiverrum?

Hvilken rådgivning
lykkes I med, og hvor er
det svært?

Hvilken rådgivning er
reaktiv og forventet, og
hvor er der behov for
proaktivitet?
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Oppe
fra

Autorisation
Indefra
Nede fra

Fra
opgaven
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Er du autoriseret i rollen?

fundamentet for troværdighed og gennemslagskraft

Person

Rolle

Organisation
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Rådgiverens appelformer og
personlige troværdighed
Logos

Ethos

Patos

Kompetence: Sikker, konsekvent, klar
Karakter: Åben, ærlig, velvillig, medmenneskelig, beskeden, humoristisk
Tilstedeværelse: Tilstedeværende, engageret, nærværende
13

Hvad er dit rådgiver-ethos?
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Udvikling som rådgiver kræver refleksion
Find et konkret eksempel hvor du
ikke har været følt dig fuldt
autoriseret i din rolle:

Oppe fra

Hvilken slags autorisation
manglede?

Indefra
Fra
opgaven

Nede fra

Hvad var konsekvenserne?
Hvordan kunne du en anden gang
aktivt søge autorisationen?

Hvordan arbejder I langsigtet med jeres autorisation og
troværdighed – individuelt og som team?
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Strategisk

Psykologisk

• Forståelse
• Forankring
• Perspektivering

• Følelser på spil
• Modstand
• Kompetencer

Retorisk
• Tilstedevær
• Kompetent argumentation
& dokumentation
• ”Følgbart”
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Ekspert eller konsulent?
Expert behaviour

Consultative behaviour

Goal is to be right

Goal is to help

Provides answers

Provides understanding, reasoning, insight

Solves problems

Helps customers make own decisions

In charge / in control

A help to the costumer

Deals with logic

Deals with logic and customer’s emotions
and psychology

Decides

Proposes

Works out of contact with customer
(except at the beginning)

Teams with customer throughout the proces

NNE

NNE case
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Forbered dig på situationen
…hver gang!

Cicero:
Den retoriske
pengaton
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Følelser i rådgivningen
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Psykodynamisk systemteori
Arbejdsgruppetilstand,
hvor man er forankret i
virkeligheden via sin
opgave.

Grundantagelsestilstand
hvor man har ’glemt’
opgaven og fortager sig
noget andet – kæmper,
flygter, gør sig afhængig
af en leder eller
drømmer om en
kommende frelser.

Hvordan
får/bevarer man
fokus på
hovedopgaven i sin
rådgivning?
Hvad kan man
stille op med en
regredieret
rådtager(gruppe)?
Hvornår er I selv i
arbejdsgruppe- og
grundantagelsestilstand?
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Rådgiveren som ”container”
• Scenesætning
• Forventningsafstemning
• Klarhed over roller og ansvar
• Opsamling, næste skridt, evaluering

22

11

1/4/2020

Den overskudsramte rådgiver
Kommunikation er mere end ord …

Det vi
fornemmer
over/bag
ordene:
tone,
stemme etc.
(det paraverbale)

Det vi ser:
øjne, kropssprog etc.
(det nonverbale)
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Den overskudsramte rådgiver
Kommunikation er mere end ord …

Det vi ser:
øjne, kropssprog etc. Uden overskud
(det nonverbale)

følger det paraverbale ikke med!
Så pas på jer selv 

Det vi
fornemmer
over/bag
ordene:
tone,
stemme etc.
(det paraverbale)
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www.hellepetersen.dk
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