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Få liv i dine idéer – og dine idéer ud i livet… 
 
 
Lidt baggrund 
 
I dag er vores virksomheder så komplekse, at det efterhånden er en sjældenhed, at en 
enkelt person får en idé – og selv fører den ud i livet, uden at involvere eller være afhængig 
af andre. 
Langt de fleste af vores mere betydende opgaver og idéer kræver derfor samarbejde, 
aftaler samt opbygning af enighed og fælles ejerskab, for at blive til noget… 
 
Måden vi ret ofte arbejder med at få bragt idéer til handling, er ved at drøfte – og bearbejde 
dem – på eksempelvis workshops, møder og brainstorming-sessions. 
Og det kommer der bestemt noget godt og brugbart ud af…  Og samtidig tænker vi, at der 
er en række genveje man kan benytte, så vi kan komme endnu bedre i mål – med et mere 
brugbart resultat og større fælles ejerskab og engagement… 
 
Vi har derfor trukket på vores egen – og en del andre menneskers – mangeårige erfaring 
med dét, at behandle problemer, finde løsninger og skabe resultater på klassiske møder 
og workshops.  
 
Undervejs har vi fundet en række psykologiske faktorer, der gør at vi ofte kun får 
begrænset udbytte og kvalitet ud af sådanne møder – og har samtidig udviklet og samlet en 
række teknikker og værktøjer, der kan hjælpe os til at få endnu mere ud af den tid, energi 
og de penge vi investerer i møder, seminarer, workshops mm – hvor målet er at omsætte 
mål og idéer til effektfulde løsninger og resultater. 
 
 
Lidt om de mulige fælder i møder og workshops 
 
Det er værd at huske, at der stadig er meget godt, ved den måde vi holder møder, 
workshops mm.  Og samtidig rummer de også en række mulige fælder, som kan reducere 
udbyttet og kvaliteten af de løsninger, vi leder efter: 
  

• Der er ofte en enkelt, eller ganske få, der ”går til tavlen” (ofte bogstaveligt talt) og 
som derfor let kommer til at ”eje” processen - og ofte også væsentlige dele af 
resultatet. 
 
Resultatet kan let være, at vi går glip af en del relevante idéer og meninger – og at 
mange oplever et noget reduceret ejerskab af resultatet. 
Samtidig er vi heller ikke ligefrem ”i øjenhøjde”, når én/flere står op, og resten sidder 
ned – hvorved magt-strukturer og hierarkier meget let kommer til at spille en (helt 
ubevidst) dæmpende rolle på idérigdommen og drøftelysten… 
 

• Mange af vores idéer – og de mulige løsninger/handlinger – ”svæver i luften”, fordi vi 
alene har dem i tankerne – og beskriver dem mundtligt til de andre på mødet.  
Det kan være bøvlet fordi: 
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o Vi faktisk husker relativ dårligt – men tror at vi har ”klæbehjerne” J 
 

o Vi fortolker hele tiden dét de andre siger – men tror at vi har sandheden (”jeg 
hørte dig jo selv sige at…”)  
 

o Vi har en tendens til at være ret u-konkrete i den måde vi taler om tingene 
på.   
Inde i vores hoveder har vi mange konkrete informationer – men når vi skal 
tale om dem, går virkelig mange informationer og nuancer tabt, fordi vores 
budskab bliver for indforstået/underforstået. 
Derved skabes grobund for mange – og potentielt dyre – misforståelser. 
 

o Det kan også let betyde, at vi mangler svar på, hvad vi mere præcist skal 
gøre for at komme i gang – og når dét mangler, ja så sker der som regel ikke 
noget…  
(”Godt begyndt er halvt fuldendt” er faktisk temmelig sandt – mentalt set J ) 
 

o Når vi siger vores mening om noget – eller kommer med et forslag – oplever vi 
ofte ret stort ”ejerskab” i sagen.  
Så hvis nogen efterfølgende kommenterer på det, forsøger at justere i det – 
eller er direkte uenige i det – så har vi tendens til at gå i forsvarsposition, og 
være uvillige til at lytte til andres synspunkter (og måske ligefrem risikere at 
skifte mening J ). 
 

o Af disse grunde bliver mange løsninger og resultater mentale kompromiser: 
 

§ Vi finder lave fællesnævnere – alle kan leve med resultatet, men ingen 
er rigtig tilfredse/brænder for det.  (”I får ret – jeg får fred”) 
 

§ Man oplever grader af ”at måtte give sig”/”nederlag” og noterer sig 
måske, at man skal være ekstra vedholdende (læs: stædig J) næste 
gang.  
Måske har man også en oplevelse af, at man ”har noget til gode”/de 
andre ”skylder mig noget nu”.  
Alt i alt får man let mindre lyst til at lytte og være fleksibel næste gang 
J 

 
OK - nu kan ovenstående let komme til at lyde som om, at det overhoved ikke dur at holde 
klassiske møder mm.  Det er heldigvis ikke tilfældet – de er nemlig stadig vældig nyttige (og 
ofte den bedste løsning) til rigtig mange ting i hverdagen. 
 
Vores bud på en endnu bedre fremgangsmåde er således designet til den slags 
møder/workshops, hvor vi skal skabe noget sammen – eksempelvis finde løsninger på 
opgaver/problemer, hvor det er afgørende, at der er fælles opbakning, ejeskab og 
commitment bagefter. 
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Lidt om vores fremgangsmåde – og hvad den kan bidrage med 
 
Den metode vi har udviklet, har mange facetter og fordele – og i det følgende finder du en 
beskrivelse af de væsentligste af disse: 
 

• Vi nøjes ikke med at tale om opgaven og de mulige løsninger – vi bygger 
løsningerne sammen, bogstavelig talt.  
Vi medbringer således en stor mængde ”byggematerialer” (eksempelvis figurer, 
postkort, klodser og ”dimser”), som vi placerer rundt omkring i lokalet. 
 

• Inde i midten har vi et stort bord – ”løsnings-byggepladsen” – hvor vi rent fysisk 
bygger en model af problemet/opgaven, de omgivende rammer/interessenter – samt 
de ting der skal til, for at komme godt og fælles i mål… 
 

• Alle deltagerne står fysisk rundt om ”byggepladsen” og er således aktivt deltagende, 
med at bygge både problem og løsning. Det ser ud til at have en lang række 
mentale fordele: 
 

o I og med at alle står op, er der erfaringsmæssigt flere der deltager aktivt – og 
vi får på den måde flere synspunkter og nuancer (”byggeklodser til 
løsningen”) i spil. 
 

o Vi er ”i øjenhøjde” på en anden måde, end når én står ”ved tavlen” – og resten 
i rummet sidder ned. Effekten af eventuel autoritet og hierarkier mildnes 
derfor noget = man får endnu mere lyst til at bidrage/sige sin mening. 
 

o Når dét vi taler om ikke længere ”kun” er inde i vores tanker – men nu er 
kommet fysisk ud på ”byggepladsen” – får vi (bogstavelig talt) lige præcis så 
meget distance til vores forslag/idéer, at vi bedre kan holde ud, at andre 
kommenterer på dem, flytter med dem, tilføjer noget til dem etc.   
Nu er det jo ikke ”mig” længere – men ”noget nede på bordet” J og derved 
banes vej for en noget højere synergi-effekt, end den vi normalt ser på 
mange møder. 
 

o Som vi tidligere har været inde på, så er vores tanker – og særligt måden vi 
taler om dem på – ofte ret ukonkret og rummer mange fortolknings-
muligheder. 
Når vores tanker, idéer og mulige bud på løsninger pludselig får fysisk liv på 
”byggepladsen”, bliver det meget lettere at være nysgerrig på dem, spørge 
ind til dem og derved opdage eventuelle mangler og misforståelser - i god tid, 
inden de bliver til virkelighed.  
Og ofte har vi det faktisk ret muntert samtidig… J 
 

• Sidst, og bestemt ikke mindst, så er metoden en spændende kombination af dét at 
”bygge” løsningen fysisk – og så brug af en række spørgeteknikker taget fra områder 
som coaching og mental-træning. 
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Vi (Tina Madsen og Erik Løgstrup) styrer således processen fra start til slut, og sørger 
undervej for at benytte disse spørgeteknikker (på venlig og humoristisk vis) til at 
opdage vigtige nuancer i den enkelte deltagers idéer/tænkning (der ellers meget let 
kunne være blevet overset), skabe endnu bedre fælles overblik/forståelse, opdage 
misforståelser i tide, skabe endnu større ”fælles fodslag” og motivation hos deltagerne – 
samt identificere de første vigtige skridt på vejen mod løsningen… 


