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X+CO’S TILGANG TIL LEDERUDVIKLINGSPROCESSER 

INDIVIDUEL UDVIKLING 



KIRSTEN HVID-HANSEN, 
EXECUTIVE COACH 
 
STILLINGER: 
2013: X+CO, Executive coach og partner 
2011: HVID.AS, Indehaver  
2007: CoCoCo, Copenhagen Coaching Company, Partner 
2004: HVID COACHING, Indehaver 
1999: B.T., Marketingchef, strategisk salgschef, projektleder  
 
RELEVANTE UDDANNELSER: 
2017: Immunity to Change (Minds at Work, Boston) 
2016: Hogan certificeret 
2014: JTI certificeret  
2013: Master i organisationspsykologi (RUC) 
2005: Psykoterapeut (4-årig, Psykoterapeutisk Institut) 
1996: HD Afsætning 
 

 

HANNE KIERSTEIN, 
EXECUTIVE COACH 
 
STILLINGER: 
2013: X+CO, Executive coach og partner 
2011: Kierstein&Co og Stresshuset, indehaver 
2009: Tryg, Nordisk Marketingchef for Marketing Development 
2007: CoCoCo, Copenhagen Coaching Company. Business coach 
1998-2006: BT, DSB, TV 2, Marketingdirektør 
 
RELEVANTE UDDANNELSER: 
2017: Immunity to Change (Minds at Work, Boston) 
2016: Hogan certificeret 
2014: JTI certificeret 
2014: Psykoterapeut (4-årig, Københavns Gestaltinstitut) 
2007: Certificeret Business coach (Confex Coaching Academy) 
2002: INSEAD samt Kellogs School of Management. BMs 
lederprogram 
1992: Cand. Merc.-mat. (CBS) 
 

 

UDVALGTE KUNDER  ETABLERET JANUAR 2013 

 

KVALIFIKATIONER: 
§  Udvikling af lederteams 
§  Executive ledersparring og coaching 
§  Konflikthåndtering 
 

CAMPUS 
KRISTIANIA                                                              DANSKE SPIL 

ENERGI-, FORSYNINGS- & 
KLIMAMINISTERIET 

UDDANNELSES- OG 
FORSKINGSMINISTERIET 

DBU 

LEGO PHARMAKON VALCON 

NORTH 
MEDIA 

SKAT 

NETS 
GYLDENDAL 

LANDBRUG & 
FØDEVARER 

+ et netværk af højt kvalificerede specialister indenfor strategi, salg, innovation, service excellence, kommunikation og andre executive coaches 
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NOVOZYMES 



 
 

Kort beskrivelse 

 UDVIKLING AF LEDERTEAMS 
 



DE FORRETNINGSMÆSSIGE  DE LEDELSESMÆSSIGE 

‘”Implementere den nye strategi” 
 

‘”Mindre silodannelse” 
 

‘”Være målrettede og konsistente” 
 
‘”Bevare fokus på hovedopgaven” 
 

‘”Bedre til at løse konflikter” 
 

‘”Mindre pæne” 
 

‘”Vi skal være lydhøre og opsøgende” 
 
‘”Vi skal turde udfordre hinanden – være 
ærlige og ambitiøse” 
 

 
EVNEN TIL AT VÆRE PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN 
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•  (mest) Ambitiøs på 
virksomhedens vegne 
 

•  Nysgerrige og involverer sig i 
hele organisationen   

•  Ser sammenhængen mellem 
organisationens 
eksekveringskraft og 
ledelsens/lederens 
beslutningskraft 
 

POTENTIALET FRIGØRES når: 

•  Lederteamet anerkender 
behov for at udvikle sig som 
team og som individ 
 

•  Lederteamet dyrker debatter 
og feedback, fordi det gør 
teamet klogere og forbedrer 
beslutninger og adfærd 

 
•  Lederteamet, sammen og 

individuelt, er rollemodel for 
ønsket adfærd 
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TEAMETS LEDER DEFINERER, HVAD DER ER MULIGT  
 



LEDELSEN er: 
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•  (mest) Ambitiøs på virksomhedens 
vegne 
 

•  Nysgerrige og involverer sig i hele 
organisationen   

•  Ser sammenhængen mellem 
organisationens eksekveringskraft 
og ledelsens/lederens 
beslutningskraft 
 

POTENTIALET FRIGØRES når: 

•  Lederteamet anerkender behov for 
at udvikle sig som team og som 
individ 
 •  Lederteamet dyrker debatter og 
feedback, fordi det gør teamet 
klogere og forbedrer beslutninger 
og adfærd 

 

•  Lederteamet, sammen og 
individuelt, er rollemodel for ønsket 
adfærd 
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Relevante spørgsmål i relation til lederteamet:  

Hvad fungerer godt i jeres lederteam? 

Hvad kunne I blive bedre til? 

Hvordan vil I vurdere jeres evne til at debattere og give 
hinanden feedback? 

 
”HER-OG-NU” SITUATION AFDÆKKES   
 



 
OVERSIGT OVER 3 KARAKTERISTISKE RELATIONSTYPER  

Afviklende 
relationer 

Vedligeholdende 
relationer 

Udviklende 
relationer 

Norm Ingen 
forskellighed 

Ingen konflikter Forskellighed er 
potentiale 

Håndtering Regler & 
kontrol 
 

At have fælles 
holdninger 

Samarbejde 

Respons Fejlorientering Udebliver eller er 
indirekte 

Engageret & 
anerkendende  

Fokus At finde fejl At være nøjsom At have ambitioner 

Konflikt Angreb & 
forsvar 

Ignoreres & 
undertrykkes 

Bliver håndteret – ved 
at tale sammen   

Konfliktløsning Bagudrettet Stilstand Fremadrettet 

Kommunikation ”Du..” ”Vi/man...” ”Jeg...” 

Resultat Undgåelse 
Individualise-
ring 
Uansvarlighed 

Selvopofrelse 
Pseudo- relationer 
Ansvars-
undvigende 

Resultatskabelse 
Tillidsfulde relationer 
Mit bord – 
ansvarlighed 
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FRA UDVIKLINGSMÅL TIL VARIG FORANDRING 



 
GROWING YOUR MIND!  
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4 stages of adult development:  
 
Self-sovereign 
Socialized 
Self-authored 
Self-transforming 



 
KOLONNE 4: DEN SKJULTE OVERBEVISNING 
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HVORDAN KOMMER DU VIDERE HER FRA?  

 
 
 

•  Få flere informationer om din skjulte overbevisning.  
•  Vælg den skjulte overbevisning, som har størst indflydelse på dig. 
•  Gør den skjulte overbevisning til et objekt som du kan se på frem for, at du ser verden 

igennem den (subjekt). 
•  Test sandhedsværdien af. Gerne flere gange.  
•  Formålet er at teste og blive klogere på dig selv.  

Gode råd 
•  Hvilke data vil føre til, at du begynder at stille spørgsmålstegn til din skjulte 

overbevisning? 
•  Forestil dig en realistisk situation, som ikke nødvendigvis ville bekræfte din skjulte 

overbevisning 
•  Del dine overvejelser med en ven/kollega, som du har tillid til 
•  Design ”testen” således at:  

•  Verden ikke falder sammen, såfremt din skjulte overbevisning viser sig at blive 
bekræftet 

•  Testen er relativ simpel og let at føre ud i livet 
•  Du kan handle på det i den nærmeste fremtid. Måske en lille ændring ift. dine 

medarbejdere eller familie 
•  Du skal efterfølgende indsamle data og reflektere over hvilken magt, den skjulte 

overbevisning har over dig  
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Min skjulte 
overbevisning 
siger:  

Jeg vil ændre min 
adfærd på denne 
måde: 

Jeg vil indsamle 
følgende data: 

For at finde ud af om:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEST AF DEN SKJULTE OVERBEVISNING  
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Skabelon til at tolke test af den skjulte overbevisning 

 

1.  Se på de data, du har indsamlet. Hvordan tolker du det, der skete?  

2. Hvilken alternativ tolkning af de samme data kan du komme på? Når den skjulte overbevisning har et stærkt greb om os, 
peger de os i retning af forudsigelige tolkninger – tolkninger, der sikrer, at overbevisningen kan leve videre i bedste velgående. 
En modgift mod denne tilbøjelighed er at presse dig selv til at frembringe mindst én yderligere tolkning af dataene.  

3. Hvad fortæller din tolkning dig om den overbevisning, du testede? Hvilke aspekter af din overbevisning tror du, at dataene 
bekræfter? Hvilke afkræfter de? Er der fremkommet nye antagelser?  

4. Hvilke tanker gør du dig om en efterfølgende test af din overbevisning? Bid mærke i det, du har fundet ud af om din 
overbevisning. Hvilken test kan du efterfølgende udarbejde for at finde ud af endnu mere?  
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TEST AF DEN SKJULTE OVERBEVISNING  



 
Mål 

 
Første skridt  

Væsentlige 
fremskridt 

 
Succes  
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Ubevidst forsvar 
 
 
 

Bevidst forsvar 
 
 
 

Bevidst forandret 
 
 
 

Ubevidst forankret 

 
  
 
FRA UDVIKLINGSMÅL TIL VARIG FORANDRING 
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