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Agenda

• Vores kommunikative autopilot

• Hvad motiverer dig – og din bruger?

• Målret din kommunikation

• I telefonen

• På skrift 

• Face-to-face

I dag



D          I          S          C

8/23/2017 © Peopleteam 2016 3



Hvad kendetegner god kommunikation 
med jeres brugere?



Hvornår går det ind i mellem galt?



Vores kommunikative autopilot



Vi skal vide, hvilke knapper, vi trykker på



Kommunikative præferencer

Hoved Krop

Hjerte



Hjerte – følelser

• Fokus på relation og identitet

• Personer er vigtigere end opgaven

• Private historier og hænger fast i fortiden

Nøgleord
Følelser – Relationer – Identitet



• Fokus på analyse og rationale

• Årsager er vigtigere end handling

• Følelseskold og puster problemer op

Nøgleord
Fakta – Analyse – Rationale

Hoved – fakta



• Fokus på ansvar og resultater

• Det handler om at få opgaven løst

• Blind for erfaringer og uden konsekvenssans

Nøgleord
Handling – Ansvar – Resultater

Krop – handling



• Kedelig, monoton stemmeføring
• ”Kan du forklare mig rationalet bag…”
• ”Det giver ingen mening…”

• Syngende stemmeføring
• ”Det er mennesker, vi har med at gøre, her”
• ”Jeg kan ikke være i mig selv ved tanke om…”

Hjertetyperne

• Kraftfuld, bestemt stemmeføring
• ”Jeg er ligeglad, bare fix det”
• ”Hvem har ansvaret for det her?”

Hovedtyperne

Kropstyperne

Hvordan taler brugerne?



• Forklaring først, budskabet til sidst (eller slet ikke)
• Logfiler, screenshots
• ”Jeg har allerede prøvet…”
• Kan lyde arrogante på skrift

• Skriver, som de taler
• Budskabet bliver nemt ”glemt”
• Præget af personlige historier
• Lyder useriøse på mail

• Bullets
• Ingen forklaringer
• Krav om handling her og nu
• Lyder (endnu) mere sure på mail

Hvordan skriver brugeren?

Hjertetyperne

Hovedtyperne

Kropstyperne



• Energiforladt
• Horisontale eller ingen armbevægelser
• Hovedet først

• Bløde arm/håndbevægelser
• Lægger hovedet på skrå
• Gode til øjenkontakt

• Går hårdt, taster hårdt
• Vertikalt, slår i luften/dømme-finger
• Brystet frem

Hvordan er brugerens kropssprog?

Hjertetyperne

Hovedtyperne

Kropstyperne



Øvelse

• Gå sammen ved bordene

• Tegn dette skema på et ark 
papir

Hjerte

Hoved

Krop

DON’TDO



Hjerte

Hoved

Krop

Skriv dos and don’ts

• HJERTE
• Tænder på følelser, relationer, 

identitet
• Hader følelsesforladthed og tromleri

• HOVED
• Tænder på fakta, analyse, rationale
• Hader klistret omklamring og 

tankeløs handling

• KROP
• Tænder på handling, ansvar, 

resultater
• Hader ubeslutsomhed og hønsegård

DON’TDO



Hjerte

Hoved

Krop

Dos and don’ts

• HJERTE
• Følelser, relationer, identitet

• HOVED
• Fakta, analyse, rationale

• KROP
• Handling, ansvar, resultater

• Anerkend
følelser

• Lyt og forstå
• Ros for 

personlighed

• Gå
(udelukkende) 
efter sagen

• Overhør
frustration

• Information 
overload

• Gå
(udelukkende)
efter løsningen

• Glem
forklaringer

• Sonofon -
godaften

• Hav gode
rationaler

• Anerkend
deres forsøg
på at hjælpe

• Involver i 
løsningen)

• Get to the
point

• Tag ansvar
• Involver i

beslutninger

• Rasmus 
forklarmigrøv

• Glem aftaler
• Lad dem

vente (for 
længe)

DON’TDO



Hjerte

Hoved

Krop

• Albert

• Bente

Hvad trives du selv med?

• HJERTE
• Følelser, relationer, identitet

• HOVED
• Fakta, analyse, rationale

• KROP
• Handling, ansvar, resultater

• Carl

• Anerkend
følelser

• Lyt og forstå
• Ros for 

personlighed

• Gå
(udelukkende) 
efter sagen

• Overhør
frustration

• Information 
overload

• Gå
(udelukkende)
efter løsningen

• Glem
forklaringer

• Sonofon -
godaften

• Hav gode
rationaler

• Anerkend
deres forsøg
på at hjælpe

• Involver i 
løsningen)

• Get to the
point

• Tag ansvar
• Involver i

beslutninger

• Rasmus 
forklarmigrøv

• Glem aftaler
• Lad dem

vente (for 
længe)

DON’TDO NAVN



Hjerte

Hoved

Krop

• Albert

• Bente

Find sammen to og to

• Modsatte eller samme
præferencer

• Drøft potentielle udfordringer i
jeres kommunikation

• Drøft, hvordan udfordringerne
kan håndteres (hvor I kan
“mødes”)

• Carl

• Anerkend
følelser

• Lyt og forstå
• Ros for 

personlighed

• Gå
(udelukkende) 
efter sagen

• Overhør
frustration

• Information 
overload

• Gå
(udelukkende)
efter løsningen

• Glem
forklaringer

• Sonofon -
godaften

• Hav gode
rationaler

• Anerkend
deres forsøg
på at hjælpe

• Involver i 
løsningen)

• Get to the
point

• Tag ansvar
• Involver i

beslutninger

• Rasmus 
forklarmigrøv

• Glem aftaler
• Lad dem

vente (for 
længe)

DON’TDO NAVN



Sund tilstand
- Bidrager til positiv 

kommunikation

Lyttende, empatisk, medfølende

Kompetence-ydmyg og analytisk

Handlingsorienteret og effektiv

Usund tilstand
Bidrager til konflikter og 
misforståelser

Selektiv, følelsesstyret hørelse

Kompetence-arrogant og udsættende

Tromlende og dominerende

Hjerte

Hoved

Krop



Mine følelser tager ofte overhånd, og styrer i 
mange sammenhænge både mine handlinger 

og mine beslutninger

Jeg har fuld kontrol over mine følelser, og 
bruger dem til at lodde stemningen og 

skabe en positiv ånd

Jeg er det uundværlige videns-orakel, der 
trives, når brugere og kolleger er afhængige 

af mig for at udføre deres arbejde

Jeg anvender altid mine kompetencer med 
ydmyghed og respekt for andre, der er 

er eller mindre kompetente end jeg selv

Jeg magter ikke smalltalk og lange 
forklaringer.  Hvor svært kan det være at 

komme til sagen med det samme?

Jeg trives med veldefinerede roller og ansvar, og 
hvis nogen ikke løser sine opgaver, er det nok 
fordi forventningerne ikke er blevet afstemt 

1. Markér på skalaen din primære adfærd inden for de tre områder
2. Beskriv med få ord en situation, hvor din kommunikation ikke var perfekt
3. Hvilke styrker og faldgruber er du bevidst om nu?

Jeg undertrykker mine følelser og har 
fornemmelsen af, at der ikke er nogen, der 
forstår mig

Jeg ved, at jeg ved meget – men ikke nok. Og jeg er 
lidt usikker på, hvordan denne viden kan bringe 
værdi i mit team – og holder den gerne for mig selv

Folk er generelt nogle uansvarlige sjuskehoveder. 
Hvis man skal have gjort noget ordentligt, så må 
man gøre det selv!



Sidste spørgsmål for i dag
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Scenarie-Baseret Træning

Gaming - Apollo 13™

Udvalgte kurser og ydelser

SIAM®
Service Integration
And Management



Kontakt

© Peopleteam 2016
ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Peopleteam
www.peopleteam.dk
info@peopleteam.dk
Omstilling: +45 88 77 60 00
Salg: +45 42 75 44 14
Professionel uddannelse og rådgivning: +45 93 98 98 83

Johnny Jensen
+45 93 98 98 83
johnny@peopleteam.dk

ITIL® Expert og akkrediteret instruktør
GamingWorks certificeret gameleader
Certificeret Kepner-Tregoe instruktør

https://www.linkedin.com/company/peopleteam
http://www.peopleteam.dk/kontakt
http://www.peopleteam.dk/kontakt/
https://www.facebook.com/peopleteam.dk/
http://www.peopleteam.dk/
http://www.peopleteam.dk/
mailto:johnny@peopleteam.dk

