
Kritisk ledelse handler om at tage anerkendelse som 
ledelsesdisciplin dybt alvorligt og samtidig undgå at 
falde i anerkendelsens bananskræl 
Evnen til kritik er et element i en professionel uenighedskultur. Uagtet 
intentionen om at mødes i uenighed om opgaven, er relationen og det 
personlige altid på spil. 

Kritik som professionel drivkraft handler om meget mere end at udtrykke en 
vurdering eller at ytre en følelse af, at noget er galt eller ikke slår til. Det er både 
en overlevelses-strategi og en nødvendig udviklingsstrategi. Kritik er forbundet 
med potentiel konflikt og er ofte sprængstof i dialoger, især når noget kan og 
skal være bedre. 

Anledninger til at stoppe op og træne sund dømmekraft er fx, når I skal: 
• Afstemme forventninger og drøfte god ledelsespraksis som mere end blot 

rolle- og opgaveforventninger. 
• Drøfte, prioritere, kvalificere kvalitet, mål og serviceniveauer - produktive 

drøftelser når effektivisering skal lykkes. 
• Arbejde med kerneopgaven og øge den sociale kapital - med- og modspil. 

Vores samarbejde med jer tager afsæt i de behov, ønsker og muligheder, I har. 
Vi spørger, hvor lidt kan I nøjes med, for at opnå jeres ønskede resultater. 

Udbytte for jer 
• Styrket kapacitet til at håndtere kompleksitet og forskellige former for pres. 
• Styring bragt i arbejdshøjde, hvor strategiske intentioner er omsat og oversat 

i arbejdet med kerneopgaven. 
• Mobilisering af engagement i det, der skal håndteres eller måske bare 

accepteres. 
• Øget evne til selvkritik, accept af egen uformåen og at tåle tvivl. 

“Man bliver ikke kritisk alene ved at 
sige, at man er det. Det fordrer rent 
faktisk, at man er kritisk, og at man 
tør udfordre de vaner, rutiner, 
normer og praksisser man holder 
af.” 

Lene Tanggaard, professor & 
kreativitetsforsker

www.hammerhollaender.dk

Kritik som professionel drivkraft 
Mod og sund dømmekraft i opgaver, kultur og samspil
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UENIGHED - FRA KAMP 
TIL ALLIANCE 

SLAGT DE HELLIGE 
KØER - ØG KAPACITET 

OG HÅNDTER PRES 

PRAKTISKE GREB OG 
GODE KRITISKE VANER 

Kontakt 
Mette Hammer: 29694899 
Mira Hollænder: 51906623 
info@hammerhollaender.dk PRISEKSEMPLER 

• Temadag fra 11.500 kr. afhængig af 
deltagerantal og varighed. 

• Værksted fra 11.500 kr. afhængig af 
deltagerantal og varighed. 

• Rådgivning og coaching - klippekort (5 
klip/timer 6.000 kr., 10 klip/timer 10.000 
kr.) 
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