
Livsfarlig ledelse

- Uddannelse 
- Workshops 
- Foredrag 
- Ledelsesrådgivning

Ørsted Udvikling & Ledelse 
www.orsted.dk 

www.livsfarligledelse.dk

Tel.: 70 27 47 40

Christian Ørsted

http://www.orsted.dk
http://www.livsfarligledelse.dk


Få mere 
!
Bogen og booking af foredrag:  

www.livsfarligledelse.dk

!
Workshops, uddannelse og rådgivning:

www.orsted.dk

!
Forbind på LinkedIn: 

www.linkedin.com/in/orsted

!
Følg bogen på Facebook: 

facebook.com/livsfarligledelse 

!
eller send en mail til: christian@orsted.dk

- Uddannelse 
- Workshops 
- Foredrag 
- Ledelsesrådgivning

Ørsted Udvikling & Ledelse 
www.orsted.dk 

www.livsfarligledelse.dk

Tel.: 70 27 47 40

http://www.livsfarligledelse.dk
http://www.orsted.dk
http://www.linkedin.com/in/orsted
http://www.facebook.com/livsfarligledelse
mailto:christian@orsted.dk
http://www.orsted.dk
http://www.livsfarligledelse.dk


Hvorfor bruge fire år  
på at skrive en bog 

...med en faldende  
mand på forsiden?



harme
øjenbryn nede 
og samlede 

øjne stirrer 

smalle læber 



MYTER OG TRENDS

• Vi arbejder mindre 

• Men vi er mere 
stressede 

• To konsekvenser: for 
virksomheder og for 
den enkelte 

• Årsagen og løsning er 
ledelse

Kilde:  Statens 
Institut for 

Folkesundhed, 
Sundhedsstyrelsen



“Du skal blive 
bedre til at sige fra”



psykisk arbejdsbelastning



karoshi





ANSVAR

IN
DF

LY
DE

LS
E

Høj belastningKedeligt

Lav belastning Udviklende

ANSVAR & INDFLYDELSE

Karasek (1979): Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Adm. Science Quarterly
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Motivationmyte

Anerkendelsemyte

Personlig udviklingmyte

myterLIVSFARLIGE

OM LEDELSE

Teamworkmyte



HRs 
rolle?



Performance Trivsel



Anerkendelse



Sikke en flot 
tegning  

du har lavet!



FAKTA 
Du bliver 
dummere  

af ros 
(Gladere, men 

dummere)

MYTE  
Ros er godt 
Meget ros er 
meget godt



Opbakning, 
krav og 

interesse 
virker bedre 
“Fortæl om det 
du har lavet…  

Hvad er du 
tilfreds med?  

Hvordan kan det 
blive endnu 

bedre?”



GYMNASTIK-HISTORIE
Talent



1 Jeg synes at du  
var den bedste!

Du blev snydt! Det burde have 
været dig der fik førstepræmien!2

Rolig nu. Så vigtigt er 
gymnastik jo heller ikke!3

Det var ikke 
godt nok!5

Du har evnerne, så du vil  
sikkert vinde næste gang!4

HVAD SIGER DU TIL HENDE?



Fixed 
mind

Growth 
mind



Motivat      on
Man får den adfærd, 

man belønner

myte



Vi løber hurtigere og 
hurtigere, men løber vi i 

den rigtige retning?



Hvornår sætter vi mål?
Hvornår ved mest om  hvad der er 
de rigtige mål?
Hvem finder først ud af det?
Hvordan bruger vi den viden?

Performance 
management  

Kan det vigtige måles?



Lyskryds:  
Illusionen om 

tryghed



Rundkørslens 
psykologi



Det kræver 
et nyt syn 
på ledelse 
og HR



3 TRIN AF LEDELSE
1 

Traditionel 
ledelse

Klare rammer 
Stærk styring af indhold

Lederen ved bedst  
og bestemmer: 

“My way or the high-way”

2 
Moderne 
ledelse

Uklare rammer 
Frihed i indhold
Vi er “venner”  

og alt er i dialog 
“Hvad synes du selv?”

3  
Levedygtig 

ledelse

Klare rammer (som trin 1) 
Frihed i indhold (som trin 2)
Det bedste fra trin 1 og 2: 

Ledelsen tager ansvar for rammer 
og respekterer kompetencer

LIVSFARLIG

Adminstrativ HR,  
kontrol og rekruttering

HR-partnering  
og støtte

HR går fra at være  
skadestue til fitnesscenter



Vores 
udfordringer kan 
IKKE løses med 
“5 gode råd”

Vi skal
ruste hinanden 
til at håndtere 
kompleksitet
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