Når ledelsen kommunikerer uklart
Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp. & Co. www.teglkamp.dk
Hvor ofte tror I, at medarbejderne sidder og undrer sig over og er i tvivl om, hvad
der egentlig er blevet besluttet i ledergruppen? Ja ifølge jer selv, er I altså ikke
for skarpe til at få kommunikeret beslutningerne fra ledermødet ud i organisationen.
261 af jer har i skrivende stund været inde og tage den gratis test: Er I en gruppe
af ledere eller en ledergruppe? Kun hver 5. af jer vurderer, at medarbejderne aldrig er i tvivl om, hvad ledergruppen har besluttet. Næsten hver 3. af jer vurderer, at jeres
medarbejdere ofte er i tvivl.

Hvorfor opstår der tvivl om, hvad I har besluttet?
Der kan jo være mange årsager til, at jeres beslutninger fremstår uklare.
De mest almindelige er:


Der er ikke en mødeleder, der samler op og formulerer beslutningen klart og tydeligt, så det står lysende klar for alle mødedeltagerne, at der er trukket en beslutning og hvad beslutningen rent
faktisk er.



Der bliver reelt ikke truffet en beslutning på selve mødet. Den bliver truffet efterfølgende af en mindre gruppe af mødedeltagerne.



Hvis beslutning er uklar, kan den fortolkes. Og det bliver den så – i forskellige retninger.



Der er uenighed om beslutningen og uenigheden bringes uden for gruppen. Beslutningen kommer til at fremstå som åben til diskussion.



De enkelte medlemmer af ledergruppen kommunikerer beslutningen forskelligt ud i organisationen.

Uklar kommunikation har konsekvenser
Når I ikke kommunikerer klart til medarbejderne, efterlader I dem med en tvivl om, hvad det
egentlig er I har besluttet. Nogle medarbejdere vil spørge jer, hvordan de skal forstå beslutningen. Men det kan I ikke forlade jer på. Mange vil bare lave deres egen fortolkning af jeres
beslutning – og den kan godt ligge temmelig langt fra det, I troede I havde besluttet.
Problemet med uklar kommunikation af beslutningerne er, at det giver anledning til misforståelse og i værste fald til konflikter. Man risikerer at spilde hinandens og medarbejdernes tid
med at skulle rette op på misforståelser omkring ledergruppens beslutninger. Det er meget
ineffektivt.
Så det helt enkle råd er: Gør jer umage både med at træffe klare beslutninger og med at
kommunikere beslutningerne klart ud i organisationen.
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Test din ledergruppe
Vil du have en indikation på, om I er en gruppe af ledere eller en ledergruppe, kan du gå ind
og tage den gratis test her: https://response.questback.com/teglkampco/ledergruppetest/
Indlægget har været bragt på Susanne Teglkamps blog på LinkedIn og på www.teglkamp.dk. Her bringes
korte personlige indlæg om oplevelser, holdninger, tanker og refleksioner om ledelse og personlig udvikling.

Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme
på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.
Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør,
HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet
som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp sluttede sin
karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. Susanne Teglkamp er i 2015 blevet tilknyttet
Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derudover har Susanne Teglkamp
udgivet flere bøger, hvoraf den helt nye udkommer i oktober 2016: Fusioner og forandringsledelse i praksis.
Se mere på www.teglkamp.dk

12 – 12 seminar – et ledelsesdøgn
Tag et døgn ud af kalenderen!
Man kan nå rigtig meget, hvis man tager et døgn ud af kalenderen, tager væk fra virksomheden og arbejder igennem med udvalgte temaer.
Teglkamp og Co. har stor erfaring med 12 – 12 seminarer
Teglkamp & co. har siden 2002 gennemført ledelsesseminarer med ledergrupper over hele landet inden for mange forskellige brancher både i
den offentlige og i den private sektor.
Vi sikrer en god afvikling af seminaret og at der kommer konkrete resultater med hjem.
Hent brochure her: http://www.teglkamp.dk/12_12_moede.pdf
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