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Sproget er magisk  

Udviklingen fra industrisamfund til vidensamfund indebærer en højere grad af med-
arbejderinvolvering i virksomhederne. Det kalder på en mere dialogisk ledelse, hvor 
netop lederens evne til at bruge sproget klogt bliver meget centralt. Som leder er du 
ustandseligt involveret i mange forskellige typer af samtaler i forskellige kontekster. 
De fleste af os kan huske samtaler, hvor samtalens udfald ikke blev, som vi ønskede 
det, og hvor vi måske havnede i et konfliktfyldt rum. Vi husker måske også samtaler, 
hvor vi burde have sagt et og andet, men valgte at tie. Måske husker vi også de helt 
magiske samtaler, hvor samskabelse, forståelse og meningsfuldhed gik op i en højere 
enhed til gavn for det organisatoriske samarbejde.

– hvor fører dine
ledersamtaler dig hen?

Tekst:  Anne Hundtofte, chefkonsulent, og 

Olav Damholt, chefkonsulent, Erhvervsakademi Aarhus

Som ledelseskonsulenter og undervisere er vi op-
taget af sprogets skabende kraft. Igennem mange 
dialoger med ledere har vi oplevet, at du med 
sproget kan skabe optimisme og tro på tingene. 
Men du kan omvendt også lynhurtigt skabe dårlig 
stemning i en medarbejdergruppe. De forgrenin-
ger, der opstår i en samtale, kan føre os mange 
steder hen. 

To konsulenter har for eksempel været ude hos 
en vigtig kunde for at lave et lederseminar. Semi-
naret forløber ikke helt som virksomheden ønsker 
sig det, og de to konsulenter bliver fyret for åbent 
tæppe midt i seminaret. Konsulenterne er selv-
følgelig påvirkede af situationen og ringer hjem 
til deres leder. Her står lederen så i et afgørende 
forgreningspunkt. Hvad skal han sige?

Inden vi vender tilbage til eksemplet, vil vi lige definere hvad vil det 
sige at være i et forgreningspunkt. Et forgreningspunkt er den tale-
handling, der i en samtale giver samtalen mulighed for at bevæge 
sig i en bestemt retning frem for i en anden (frit efter Pearce, 2007). 
Hvilken retning man beslutter sig for i øjeblikket, har betydning for 
samtalens relationelle og organisatoriske efterliv.

Figur 1: Forgreningspunkt
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Ser vi på eksemplet igen, hvad kan lederen 
så svare? Her er et utal af muligheder, men 
svaret kunne f.eks. være:

a. Sig, det er løgn! Det er jo en af vores vig-
tigste kunder. Hvad pokker har I gjort? 

eller

b. Hold da op – det må have været en 
ubehagelig oplevelse. Sæt jer nu ind og 
få en kop kaffe og få talt det igennem. Så 
finder vi nok en god måde at håndtere 
det på, når vi mødes i morgen.

Forestil dig hvor forskelligt et efterliv de to svar 
vil give – både relationelt og organisatorisk. 
Lederen her valgte svar b, som var med til at 
styrke relationen og øge tilliden til lederen.

Enhver sproglig handling har et efterliv (Pearce, 
2007). At dykke ned i de sproglige handlinger 
og handlingens effekt på efterlivet har vakt 
vores nysgerrighed. Vi har derfor lavet en 
undersøgelse, der ser på, hvad der er de mest 
afgørende faktorer for at ledere lykkes med 
at handle klogt i forgreningspunkter og give 
samtalen et godt efterliv. Vi har også været nys-
gerrige på, hvordan det kan trænes. Udgangs-
punktet har været individuelle interviews og 
gruppedialoger med en række ledere om deres 
erfaringer med egne samtaler. Vi foretog fem 
semistrukturerede interviews, som vi brugte til 
at opstille hypoteser om, hvad der er afgørende 
for, om man lykkes med sine ledersamtaler eller 
ej. Vores hypoteser har vi forsøgt at be- eller 
afkræfte via gruppedialoger, der har involveret 
ca. 40 ledere. 

Ambitionen med denne artikel er at bygge bro mellem teori og 
praksis og give inspiration til, hvordan du som leder – eller samtale-
fører i øvrigt – kan stå stærkere i forgreningspunkter og styrke dine 
samtalers efterliv.

Sprog skaber virkelighed
Udtrykket ’sprog skaber virkelighed’ tilskrives ofte sprogfilosoffen 
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) og bruges til at fremhæve, at vores 
sproglige fokus i vores dialoger med hinanden har betydning for, 
hvad vi ser i vores dagligdag, og hvordan samtalers efterliv bliver. 
Vi kan i forlængelse af en socialkonstruktionistisk tilgang vælge at 
se vores opfattelse af virkeligheden som et resultat af de sproglige 
konstruktioner og samskabelser, der finder sted i dialogen mellem 
mennesker (Gergen 1997). Herved bliver det væsentligt, hvilke ord 
vi vælger at benytte os af, når vi skal benævne vores handlinger og 
intentioner. Inden for denne tænkning vil vores valg netop defi-
nere, hvilke fremadrettede handlemuligheder og hvilket efterliv de 
anvendte ord og begreber åbner op for. Tænkningen kan give os 
en opmærksomhed på, at vi kun får øje på løsninger og handlemu-
ligheder, som netop ligger inden for grænserne af de valgte ord og 
begreber, vi anvender. 

En pragmatisk kommunikationsmodel er CMM-modellen (Coordi-
nated Management of Meaning), der kan oversættes til dansk som 
’koordineret mestring af mening’ (Pearce 2007). En af de centrale 
pointer i teorien er, at kommunikation ikke primært handler om 
udveksling af informationer, men om koordinering af mening. Vi 
kan aldrig fuldt ud forstå den kommunikation, vi er en del af. Vi kan 
højest forsøge at skabe mening igennem vores kommunikation og 
derigennem koordinere vores handlinger. En anden væsentlig pointe 
i CMM-modellen er, at der altid er mange forskellige kontekster i 
spil i en samtale. Og at mange misforståelser netop opstår, fordi vi 
sædvanligvis tager for givet, at vores samtalepartnere taler inden for 
den samme kontekstforståelse, som vi selv gør. Målet med teorien 
er derfor at forbedre vores evne til at skabe afstemt mening i den 
kommunikation, vi indgår i, med henblik på at skabe bedre sociale 
verdener.  

Husk på, at sproget er magisk – brug det klogt!

Anne Hundtofte 
chefkonsulent, Erhvervsakademi Aarhus

Olav Damholt 
chefkonsulent, Erhvervsakademi Aarhus
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Zoomer vi ind på sammenhængen mellem den 
intention, der ligger bag en talehandling, og 
den respons, som talehandlingen afføder, vil vi 
have mulighed for at blive klogere på, hvad der 
opstår i forgreningspunktet. Som udgangspunkt 
er enhver talehandling båret af en intention, der 
rækker ud i fremtiden, og som forventer at blive 
mødt af en særlig respons. Nogle gange mødes 
talehandlingen med en respons, der er forskellig 
fra den forventede respons. I sådanne tilfælde 
opstår der en kløft mellem den faktiske respons 
og den forventede respons, der kan føre til mis-
forståelser, uenigheder, nedlukkede og kortslut-
tede samtaler. I disse situationer, hvor vi oplever 
et negativ brud på respons-forventningen, kan 
vi med fordel bruge vores opmærksomhed på 
forgreningspunkter til at lede samtalen videre i  
en anden og mere konstruktiv og positiv retning.

At handle klogt  
i forgreningspunkter
Ambitionen i vores udviklingsarbejde er at give 
indsigt i, hvad man som leder skal være op-
mærksom på for at lykkes med ledersamtalen og 
handle klogt i forgreningspunktet. Med udgangs-
punkt i vores empiriske data og en bearbejdning 
af disse har vi1 kunnet opstille en model med fire 
elementer (forberedelse, samtaleteknik, relatio-
ner og følelse), der alle kan have indflydelse på 
samtalens efterliv. Modellen foldes ud herunder:

Forberedelse
Det første skridt til en god ledersamtale er en passende forbere-
delse. Hav tanke for, hvem du skal have samtale med, og overvej 
rammer, struktur og mål for samtalen. Lederne giver især udtryk for, 
at klarhed over samtalens mål er centralt, i forhold til at kunne på-
virke hvilken drejning samtalen tager. Ellers kan det gå som hos en 
af lederne i undersøgelsen, der siger: ”Der sidder jeg så til samtalen, 
men ved egentlig ikke hvad jeg vil bruge den til”. Målet bør være 
styrende for, hvilken vej du vælger at gå i forgreningspunktet. Ellers 
går det som Alice i eventyrland i samtalen med Filur-katten2: 

“Alice: Would you tell me, please, which way I ought to go 
from here? 
The Cheshire Cat: That depends a good deal on where you 
want to get to. 
Alice: I don't much care where. 
The Cheshire Cat: Then it doesn't much matter which way  
you go.

Det samme gælder for vores samtaler. Hvis du ikke ved, hvor du 
vil hen, er alle veje i princippet lige gode. 

Lederne giver også udtryk for, at man med fordel kan tænke i 
forskellige scenarier. En siger: ”Jeg bruger tid på at overveje forskel-
lige måder at gribe samtalen an på”. Det tyder på, at lederen i sin 
overvejelse af de forskellige samtalescenarier i højere grad vil kunne 
sikre et match mellem intentionen bag talehandlingen og den re-
spons, som talehandlingen afføder. Samtalens forløb kan selvfølge-
lig ikke forudsiges eller styres fra A-Z, men det at tænke i forskellige 
scenarier eller veje at gå i givne forgreningspunkter giver lederen et 
bedre handleberedskab i situationen. Dog gives der også udtryk for, 
at det kan være uhensigtsmæssigt på forhånd at lægge sig for fast 
på en bestemt vej at gå – det kan betyde, at man ikke får lyttet nok 
til den anden. 

Samtaleteknik
Kommunikationsværktøjer som aktiv lytning, spørgeteknik, coa-
ching, feedback mv. er nyttige redskaber at have tilegnet sig. I det 
hele taget siger lederne, at den kommunikative værktøjskasse skal 
være på plads. Så det giver god mening fortsat at træne i brugen af 
den, som der også er en lang tradition for inden for lederudvikling. 

Det må dog ikke blive til mekanisk brug af teknikkerne. En leder 
peger således på, at ”det skal være autentisk”. Og hvornår bliver det 
så autentisk? ”Ja, det er vel noget med at kende sig selv og være sig 
selv”.  Samtaleteknikkerne er typisk også befordrende for at træne 
evnen til at sætte sig i andres sted, og hermed bevæger vi os over 
mod de mere følelsesmæssige og relationelle elementer i samtalen, 
som vi kigger nærmere på herunder.

Inden vi går videre, kan vi pointere, at lederne nok udtrykker, at 
forberedelse og samtaleteknik er vigtige elementer. Men der, hvor 
det for alvor bliver udfordrende i samtalens forgreningspunkter, er 
ifølge lederne, når det drejer sig om relationen til de øvrige i samta-
len, og når der er stærke følelser på spil i samtalen. 

 1 ’Vi’ er i denne sammenhæng artiklens forfattere samt tre af vores underviserkolleger  
(Lars Ross Petersen, Pernille Henriksen og Niels Holt) på Erhvervsakademi Aarhus

 2  Lewis Carroll, Alice in wonderland

At handle klogt i forgreningspunkter
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Det følelsesmæssige  
og det relationelle
Ikke alle samtaler er lige behagelige, men du 
kan lære at gøre alle samtaler til gode samta-
ler, selv om det ofte er udfordrende. Mange 
forhold påvirker dine handlemuligheder i et 
givent forgreningspunkt, f.eks.:

• Hvordan er relationen?
• Hvordan er den gensidige tillid?
• Hvad kendetegner relationen – harmoni 

eller konflikt?
• Hvilke følelser er i spil?
• Er det en samtale, du glæder dig til eller 

frygter?
• Er der en følelsesmæssig barriere for det, 

du finder mest rigtigt at sige?
• Hvilke følelser bærer parterne selv med 

ind i samtalen fra tidligere livssituatio-
ner?

I vores undersøgelse siger en leder: ”Jeg ved, jeg 
burde sige det, men gør det ikke – og går hjem 
med en trist følelse”. Udtalelsen indikerer, at nok 
er sproget magisk, men der er grænser for ma-
gien. Lederen ved godt hvilken vej, der vil være 
den rette vej at gå i forgreningspunktet. Han 
ved godt, hvad der vil være til virksomhedens 
bedste. Men lederen gør det ikke. Der er noget 
følelsesmæssigt, der blokerer. Måske en form for 
følelsesmæssigt ubehag i talehandlingen. 

Det er svært at komme med håndfaste anvis-
ninger på, hvordan du mest hensigtsmæssigt 
håndterer det følelsesmæssige og relationelle, 
når du befinder dig i vanskelige forgrenings-
punkter. Men vores erfaring siger os, at de 
relationelle og følelsesmæssige kompetencer 
kan trænes. 

Der findes meget litteratur om ledelse, relati-
onsopbygning og følelser at kaste sig over. Det 
kan givetvis være meget inspirerende. Men her 
er teoristudier ikke tilstrækkelige. Ikke alt kan 
intellektualiseres. Lederuddannelse bør derfor 
også anvende metoder, der sætter fokus på det 
at mærke efter. Det efterlader spørgsmålet om, 
hvordan ledersamtalens relationelle og følelses-
mæssige side kan trænes. Her er nogle bud. Du 
vil kunne bruge buddene enkeltvis, men der vil 
være synergi, når de anvendes i kombination.

Rollespil kan være meget effektfulde, fordi du 
her kan genskabe nogle af de følelser, der er 
i spil i din dagligdag, f.eks. når man står i van-
skelige forgreningspunkter, og hvor følelserne 

 3 Kolb 1984. Kolbs Læringscyklus her hentet fra Illeris, 2011. 

måske løber af med en. At kunne sætte ord og tanke på følelsen kan 
være første skridt til at handle anderledes fremadrettet. Vi har i vores 
undervisning eksperimenteret med forskellige former for rollespil 
og fået bekræftet, at det under de rette forudsætninger kan være 
særdeles effektfuldt og lærende. Ud over at rollespillet kan fremkalde 
genkendelige følelser hos spillerne, kan det også afdække de auto-
matiserede reaktionsmønstre, som rollespilleren mere eller mindre 
ubevidst typisk tyr til i sin sædvanlige kommunikation. 

Eksperimentere i praksis. Man skal have modet til at betræde nye 
stier i sine samtaler. Når man eksperimenterer i hverdagen og prøver 
ting af løbende, kan man som leder få større indsigt i, hvilken retning 
samtalens forgreninger kan tage. Den indsigt kan medvirke til mere 
meningsskabende kommunikation, der styrker dialogen og handle-
kraften i organisationen. Med den eksperimenterende eller erfarings-
baserede læring indhenter vi konkrete erfaringer, foretager refleksion 
og tænker efter, begrebsliggør og eksperimenterer3. Vi indhenter 
således viden gennem vores oplevelser og omdanner denne viden 
ved at tænke over det og ved at prøve det af i praksis. Det kræ-
ver mod, især hvis samtalen ikke tager den drejning, som er mest 
hensigtsmæssig for efterlivet. Men så længe man lærer af det, og 
hele tiden bliver bedre, så flytter man sig i den rigtige retning mod et 
bedre organisatorisk efterliv.
 
Sparringsfora – f.eks.  netværksgrupper og støttepersoner. Med 
et tillidsfuldt sparringsforum, hvor du mødes med andre, kan du få 
hjælp til at reflektere over dine erfaringer, blive udfordret eller måske 
få nye ideer, du kan tage hjem og afprøve. Et sparringsforum vil også 
kunne bidrage til, at du handler klogt i dine udfordrende samtalers 
forgreningspunkter.

Det kan måske virke kejtet eller mærkværdigt at stille sig op foran 
sine kollegaer, sparringspartnere eller medarbejdere og træne sin 
kommunikation, og derfor kan det være fristende at springe det over. 
Men som alle professionelle træner før vigtige begivenheder, vil du 
blive overrasket over, hvor meget det kan udvikle samtalens relatio-
nelle og organisatoriske efterliv.  

Styrk samtalens efterliv
Det er en moralsk udfordring at interessere sig for virkningerne 
af sproget og kassere de ord og sætninger, der ikke hjælper til at 
skabe et bedre efterliv (Haslebo 2007). Og selv om du vender nok 
så mange hvad-nu-hvis-situationer, så er det ikke muligt at forudse 
ethvert tænkeligt samtalescenarie. Samtalers forløb har en forudsi-
gelig uforudsigelighed, og du kan aldrig helt vide, hvor samtalen vil 
bringe dig hen. Men du kan blive bedre til at handle klogt i vigtige 
forgreningspunkter og give samtalen et bedre efterliv ved at have 
modellens fire elementer for øje. I hjælpeværktøjet i figur 3 finder du 
en række refleksionsspørgsmål, du kan overveje, når du skal forbe-
rede og styrke din samtale. Du kan blive klogere på, om der er noget 
i din forberedelse af samtalens mål, formål osv., du skal have fokus 
på. Om der er nogle samtaletekniske kommunikationsværktøjer, der 
skal styrkes, og om der er nogle følelsesmæssige eller relationelle 
perspektiver på spil i samtalen, som du bør indtænke. 
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Man kan indvende, at der ikke er mulighed for 
at finde skemaet (figur 3) frem i dagligdagens 
spontane samtaler. Vi tror imidlertid på, at når man 
bevidst arbejder med forgreningspunkter og mo-
dellen i forhold til den planlagte samtale, vil tanke-
sættet efterhånden komme til at ligge på rygraden. 
Det vil styrke din evne til også at mestre de ikke 
planlagte samtaler, der opstår i nuet. Det bevidste 
arbejde øger dine færdigheder og bringer dig fra 
et bevidst kompetent til et ubevidst kompetent 
niveau4, hvor du bruger tænkningen om forgre-
ningspunkter og vores models øvrige elementer 
mere intuitivt i hverdagens ledersamtaler.

CMM-modellen med dens begreber, forgre-
ningspunkter og efterliv, ligger i forlængelse af 
en socialkonstruktionistisk anskuelse. Det ligger i 
denne tænkning som et handlemæssigt impe-
rativ, at vi bør kommunikere og handle moralsk 
ansvarligt i den fælles sproglige samskabelse af 
vores samtalers efterliv og dermed skabe bedre 
sociale verdener. Og lad os bare slå fast, at 
vores brug af sproget naturligvis har afgørende 
betydning for samtalers udfald og dermed for det 
sociale efterliv og vores indbyrdes relationer.

Vores empiri har dog givet flere eksempler på, 
at der er mere på spil i lederens samtaler end 
sproget. Både vores bevidste og ubevidste følelser 
er også i spil. Vi kan se, at følelserne særligt er i spil 
i de samtaler, hvor det ikke gik som forventet, og 
hvor der i stedet opstod irritation og konflikt, og 
i de samtaler, hvor lederen ikke fik sagt det, han/
hun gerne ville have sagt, men i stedet valgte at tie.

For at opnå bedre forståelse af følelsers indflydelse på samtalers 
udfald, kan vi supplerende gøre brug af en psykodynamisk forstå-
elsesramme. Her må vi ved menneskers interaktion med hinanden 
forvente at møde følelser og fænomener som jalousi, rivalisering, 
angst, aggression, drømme og overføringer til arbejdslivet af indi-
viduelt bårne historikker fra familielivet og barndommen. De fleste 
kan nok genkalde sig erindringer om samtaler, hvor følelser piblede 
ukontrolleret frem. Spørgsmålene i figur 3 kan være et skridt i 
retning af, at du kan skabe bevidsthed om dine handlemønstre og 
få en mulig forståelse af den oplevede modstand i forgrenings-
punktet.

Vi ser de omtalte tilgange som gensidigt supplerende og ikke som 
gensidigt udelukkende hinanden, når vi søger indsigt i, hvordan 
ledere kan styrke sig selv i at nå det, de vil. 

Vi har nu givet et billede af, hvad man som leder kan være op-
mærksom på i forgreningspunkter, samt givet nogle bud på, 
hvordan du via træning og egen refleksion kan højne kvaliteten 
af din kommunikation og give dine samtaler et godt efterliv. Med 
modellens fire elementer, forberedelse, samtaleteknik, relationer og 
følelse, håber vi på at give dig inspiration til at højne kvaliteten af 
dine ledersamtaler. Både de planlagte samtaler og dem, der opstår 
her-og- nu i dagligdagen. 

Husk på, at sproget er magisk – brug det klogt!

 4 Denne taksonomi tilskrives Abraham Maslow 

Refleksionsspørgsmål 
til styrkelse af samtalers 
positive efterliv

Figur 3
•  Hvilken betydning kan vores indbyrdes formelle/uformelle roller have?
•  Hvordan er den gensidige tillid imellem os?
•  Hvad kendetegner vores relation – harmoni eller konflikt?
•  Hvor ser vi mon mest forskelligt/ens på det, vi taler om?
•  Hvordan kan jeg i samtalen fastholde og/eller udvikle vores relation?

•  Hvad vil jeg gerne opnå med samtalen?
•  Hvad skal vi tale om – hvor og hvornår?
•  Hvilke scenarier (mulige veje at gå i afgørende forgreningspunkter) kan jeg forestille mig?
•  Hvor meget eller hvor lidt struktur kalder samtalen på? 
•  Hvad vil en passende forberedelse for mig være?

Hvilke værktøjer kan gavne mig?
Fx...
•  Aktiv lytning
•  Spørgeteknik
•  Coaching 
•  Feedback
•  Assertiv kommunikation

•  Hvad kan jeg lide og ikke lide omkring 
samtalen?

•  Hvordan mærker jeg det i kroppen?
•  Hvad er min fortælling til mig selv og til  

andre om samtalen?
•  Er fortællingerne ens?
•  Hvad holder mig evt. tilbage fra at gøre  

det, som føles mest rigtigt?
•  Hvordan vil jeg efterfølgende have det 

med det, som jeg gør eller ikke gør?
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