
REALITY
Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er ny leder eller på vej 

ind i ledelse, så vil du få det fundament, der gør dig i stand til 

at lykkes i jobbet og finde det engagerende samtidig.



Du vil måske også opleve, at jeres drøftelse 

kommer til at tippe over til at handle om, 

hvad I som ledere bruger jeres tid på og 

forventes at gøre. Dette er dog typisk ikke 

dit job. Dit job er ikke, hvad du gør, eller 

den rolle, du har. Det er alle de metoder, 

du og andre ledere anvender for at 

opnå det egentlige mål. Det betyder, at 

1:1-samtaler, budgetprocesser, ledermøder, 

afdelingsmøder osv. ikke er dit job. Det er 

derimod  nogle af dine metoder og måder, 

hvorpå man  er blevet enige om at nå det 

egentlige mål. 

Dit job kan kun være én ting. Og det er, at 

virksomheden, du er leder i, realiserer sit 

formål og sin strategi. Det er jobbet. Resten 

er aktiviteter, processer og metoder, der 

meget gerne skulle lede hen til de ønskede 

mål. Betyder det, at alle disse ting omkring 

jobbet ikke er vigtige? Bestemt ikke. En del 

af dem er helt  afgørende, men bevar din 

kritiske sans, og hav primært dit fokus på at 

skabe værdi for forretningen, jeres kunder og 

dine medarbejdere – også når andre trækker 

i en anden retning.

Helt overordnet så handler skiftet ind i en 

lederrolle om, at du justerer dit fokus fra 

dig selv til fokus på andre. At du  justerer dit 

fokus fra, hvad du skal levere og lykkes med, 
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Først og fremmest tillykke med det nye 

job som leder. Du er trådt ind i en anden 

verden end den, du kommer fra, og vil 

have nye, gode muligheder for at skabe 

værdi. Ambitionen med denne artikel er 

at få dig godt i gang – ud fra et solidt 

ledelsesmæssigt fundament. Et godt sted 

at starte er, at du tænker over følgende 

spørgsmål: Hvad er dit job som leder, og 

hvornår er du en succes?

For ofte bliver netop dette spørgsmål ikke 

afklaret i den tidlige fase af et lederjob. 

Det er for uklart, hvad der egentlig 

forventes, ligesom man måske heller ikke 

selv er helt kalibreret i forhold til dette. 

Det er der mange gode grunde til, og en 

del af dem bunder i, at ledelse er mere 

komplekst og nogle gange mere uklart 

end en skarpt skåret specialiststilling. Det 

skal dog ikke afholde dig fra at få lavet en 

meget tydelig konkretisering af, hvad dit 

job som leder egentlig er i din virksomhed. 

Tag den drøftelse med din leder og nye 

ledelseskolleger så hurtigt som muligt. Du 

vil opdage, at det for nogle af dem også er 

en anelse uklart, så flere vil helt sikkert få 

noget ud af denne drøftelse.

VELKOMMEN TIL EN NY 

VIRKELIGHED



til også at omfatte, hvordan du hjælper andre 

med at lykkes med en større fælles opgave. 

Dette er både en rationel og mental øvelse, 

der skal give mening, plus at du konkret skal 

vide, hvordan du kan gøre det. Det er dog 

også en emotionel og værdimæssig øvelse. 

Det er ikke tilstrækkeligt, at du forstår, 

hvad skiftet kræver af ændringer – det 

kræver også, at du finder det meningsfuldt, 

engagerende og motiverende at foretage 

disse ændringer. Du er nu ansvarlig for, at 

andre mennesker lykkes. At et team lykkes, 

og at du som leder spiller en afgørende rolle 

i, at dette sker. 

Dette lykkes du kun til fulde med, hvis du 

både har indsigten og accepten. Du kommer 

ikke helt i mål ved blot at leve med dette 

skifte. Du skal rent faktisk også opnå en vis 

form for tilfredsstillelse og engagement 

ved at nå ambitiøse mål gennem andre 

menneskers indsats. For at det skal ske, så 

kræver det blandt andet, at du finder det 

interessant at dykke dybt ned i ledelse og 

lære de elementer, der knytter sig til at være 

leder. 

Det er ikke bare et nyt job, du har fået. Det 

er også en mulighed for at gennemgå en ny 

uddannelse om ledelse. Denne uddannelse 

starter med, at der er andre mennesker, der 

vælger at følge dig. 

Ikke fordi du har fået en ny titel eller autoritet. 

Det gør dig ikke til en leder. Du er først en 

leder, når andre frivilligt vælger at følge dig 

og den måde, hvorpå du vælger at sætte 

retning, motivere og inspirere.
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SKAB ET SOLIDT FUNDAMENT

Mange mennesker vil have holdninger 

til, hvad du skal fokusere på i dit nye job, 

hvilket kan være en gave, da mange af disse 

råd givet vil være værdifulde for dig. Træk 

derfor på alle de erfaringer, folk omkring 

dig har, men fald ikke i fælden med at 

være så lydhør, at din egen vej ind i ledelse 

bliver utydelig. Du er nødt til at formulere 

dit eget ledelsesfundament, der fungerer 

som dit kompas og det sted, du altid kan 

vende tilbage til, når du bliver i tvivl eller 

bliver presset udefra. Et fundament, der ikke 

ændrer sig grundlæggende, når du møder 

forandringer omkring dig – og dermed også 

et fast holdepunkt for dig, når tingene bliver 

komplekse, og dilemmaer opstår. 

Dette ledelsesfundament består af følgende 

dele:

 � Dit formål som leder. 

 � Dine værdier som leder.



 � Dine aftryk som leder.  

 � Dine handlinger som leder.

Det er derfor ikke tilstrækkeligt at træde 

ind i ledelse blot for din egen skyld. Det 

er jobbet for vigtigt til, da du er gået fra 

primært at have ansvar for egne opgaver og 

resultatskabelse til at have ansvaret for andre 

mennesker og en fælles resultatskabelse.

Det kræver et solidt, autentisk og ambitiøst 

formål, der ikke blot er guidende og 

inspirerende for dig, men også er det for 

andre. Dit formål skal motivere dig og 

inspirere andre til at følge dig. Det er testen 

og det, der fortæller dig, om du har været 

grundig og dyb nok i formuleringen af dette.

Dit formål vil udvikle sig over tid, men du 

er nødt til at starte et sted, da det kommer 

til at hjælpe dig med at træffe beslutninger, 

håndtere udfordrende situationer samt sætte 

grænser for, hvad du vil være med til og ikke 

være med til. Hvad du kan stå inde for, og 

hvad du ikke kan stå inde for. Det bliver et 

filter, der hjælper dig med, om du skal gå 

til højre eller venstre frem for bare at følge 

andres holdninger eller forventninger til dig 

som leder.

Tjekspørgsmål til dit formål:

 � Er det inspirerende og engagerende for 

dig?

 � Fortæller det klart noget om, hvem du er, 

og hvad du tror på?

4

DIT FORMÅL SOM LEDER

Start med spørgsmål som: 

 � Hvorfor er det egentlig, jeg gerne vil være 

leder? 

 � Hvad er mine motiver for at være leder? 

 � Hvad er det i ledelse, jeg finder stærkt 

engagerende? 

 � Hvorfor skal andre mennesker følge mig 

som leder?

Dit formål med at være leder er det, der 

berettiger dig til at have lederrollen. Det 

er kernen i dit ledelsesfundament og det, 

der gør det legitimt, at netop du er leder. 

Dit formål med at være leder bør indeholde 

noget, der rækker ud over dig selv. Det bør 

være relateret til den større opgave, din 

virksomhed er drevet af at lykkes med, og 

det bør også omhandle dem, du er leder for. 

Ledelse eksisterer slet ikke uden opgaver 

eller mennesker, så det starter der. 
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Som leder er du særligt forpligtet til at sikre  

sammenhæng mellem det, du siger, og det, 

du efterfølgende gør, qua den rolle, du nu 

er trådt ind i. En tydelig formulering af dine 

ledelsesværdier og udlevelse af disse er 

et værdifuldt redskab til at lede og influere 

andre mennesker, hvilket er en del af dit job 

nu. Når dine ledelsesværdier er klare, så vil 

dine handlinger og beslutninger også blive 

det, hvis du rent faktisk gør det, dine værdier 

fortæller dig. Inddrag dit team i, hvad dine 

ledelsesværdier er, og hjælp dem med at 

formulere deres egne værdier samt det, der 

binder teamet sammen. 

Giv dit team enkle eksempler på, hvordan 

dine ledelsesværdier har guidet dig tidligere, 

og hvordan de kan forvente, at det vil influere 

på det, du fremadrettet gør og den måde, du 

træffer beslutninger på. Det gør dig tydelig 

som leder og gør, at I ikke behøver være 

enige i alt, hvad der besluttes, men at dit 

team altid ved, hvor de har dig. 

Når du begynder at dele, hvad der er 

vigtigt for dig, begynder du også at skabe 

et tillidsfuldt miljø. Ikke at du skal dele alt, 

men ved at kommunikere det, der betyder 

noget for dig, og hvad du forventer af andre, 

så forstår dit team bedre dine valg, og 

eventuelle misforståelser vil nemmere bliver 

ryddet af vejen.

 � Er det potentielt inspirerende og 

engagerende for andre end dig?

 � Vil det kunne bruges til at træffe 

ledelsesmæssige beslutninger ud 

fra og komme igennem udfordrende 

situationer?

DINE VÆRDIER SOM LEDER

Start med spørgsmål som: 

 � Hvad er det grundlæggende, der er 

vigtigt for mig – og hvorfor?

 � Hvad har historisk præget mine valg og 

beslutninger i vanskelige situationer?

 � Hvad bliver jeg stærkt indigneret over – 

og hvorfor?

 � Hvad tror jeg grundlæggende på i forhold 

til at lede andre mennesker og skabe 

resultater som leder?

Dine ledelsesværdier er dit trossystem og 

det, du forventer af dig selv, samt hvad andre 

kan forvente af dig. Det skal virkelig betyde 

noget for dig og definere dig som person og 

som leder. Når dette er på plads og udleves, 

så skaber det tillid til dig og tillid til, at de 

beslutninger, du træffer, er troværdige.
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I mødet med virkeligheden vil dine værdier 

blive udfordret, og det kan være, at du 

bliver nødt til at nuancere dem løbende, 

da du har til opgave både at udfylde de 

forventninger, din virksomhed har til dig, 

de forventninger, kolleger, medarbejdere 

og samarbejdspartnere har til dig, samt 

ikke mindst de forventninger, du har til dig 

selv. Det er ikke altid, at disse forskellige 

elementer er i fuld overensstemmelse, så der 

skal du være bevidst om, hvordan balancen 

ser ud – uden at gå grundlæggende på 

kompromis med det, du tror på eller det, 

virksomheden tror på. Kig derfor også på, 

hvordan sammenhængen er mellem dine 

egne ledelsesværdier og de værdier, der 

præger din virksomhed.

Hvor er der god overensstemmelse, og 

hvor kan der muligvis være udfordringer? 

Pas på med at falde i fælden med at 

realisere kortsigtede gevinster, hvor du 

langsigtet kan komme til at betale en for 

stor pris i forhold til at realisere dit formål 

som leder (eksempelvis ved at træffe 

rationelle og økonomiske beslutninger, der 

kortsigtet er værdifulde, men som langsigtet 

underminerer dit og virksomhedens formål). 

Omvendt skal du være villig til at betale en 

mulig kortsigtet pris for at opnå en mere 

langsigtet gevinst (eksempelvis betale med 

din tid, for at medarbejderne bliver 

dygtigere inden for et område). Drøft dine 

ledelsesværdier med din leder – ikke som 

en enten-eller-diskussion, men som en 

afstemning af, hvordan I kan håndtere 

mulige dilemmaer, der kan opstå, hvorfor 

disse værdier er vigtige for dig, samt hvordan 

jeres samarbejde bedst kan afspejle jeres 

fælles værdier. 

Tjekspørgsmål til dine værdier:

 � Angiver dine ledelsesværdier en klar 

retning for dig og andre?

 � Er der kant i dine ledelsesværdier, så de 

fortæller noget om den, du er?

 � Er de formuleret som dine ledelses-

værdier og ikke på en måde, hvor det 

kunne være enhver andens?

 � Afspejler dine ledelsesværdier det, der er 

helt afgørende for dig, og dermed også 

noget, du er villig til at kæmpe for?

 � Vil ledelsesværdierne hjælpe dig med at 

være tydelig som leder og hjælpe andre 

til at forstå, hvad du står for, og hvorfor du 

gør det, du gør?
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Tænk dine aftryk på forskellige niveauer, så 

du har ambitioner, der handler om:

 � Forretningen og de aftryk, du ønsker at 

medvirke til i forhold til virksomhedens 

formål og strategi. 

 � Kunderne og de behov og den 

værdiskabelse, de efterspørger.

 � Kolleger og det, du har hjulpet dem til at 

skabe og udvikle i deres rolle som leder.

 � Medarbejderne og de positive aftryk, du 

har medvirket til hos dem, som de ellers 

ikke ville have oplevet, hvis ikke du havde 

været deres leder.

 � Dig selv og den udvikling og læring, du 

oplever ved at være leder.

Dine aftryk får en ekstra kraft, når du 

videreudvikler dem sammen med andre 

og også hjælper dine medarbejdere med 

at formulere deres aftryk og efterfølgende 

gør det sammen som team. Det vil give jer 

fordelen af, at I meget konkret har et fælles 

billede af, hvornår I er lykkes, og hvad I måler 

jer op imod. Så vil du som leder hele tiden 

have en retning og mål at lede henimod, 

hvilket gør dit arbejde mere enkelt og 

overskueligt.

DINE AFTRYK SOM LEDER

Start med spørgsmål som: 

 � Hvilke konkrete resultater vil jeg være 

stolt over at have medvirket til?

 � Hvilke aftryk vil fortælle mig, at jeg har 

udlevet mit formål som leder?

 � Hvilke ambitiøse aftryk vil være et direkte 

svar på det, der ligger i min lederrolle?

Hvor værdierne er måden, hvorpå du agerer, 

så er dine aftryk det, du konkret ønsker at 

realisere. Ledelse handler i høj grad om at 

skabe noget og realisere noget værdifuldt, 

der endnu ikke eksisterer. Du har som leder 

muligheden for at medvirke til at sætte 

aftryk, der skaber værdi for virksomheden, 

jeres kunder og dine medarbejdere. Det 

er gaven ved ledelse og en stor del af det 

payoff, du kan få i lederrollen. Du bør derfor 

være tydelig i de aftryk, du ønsker at være 

med til at sætte og det, du vil være stolt 

af at have bidraget til, som har skabt stor 

værdi. Det er igennem dine aftryk, at du har 

muligheden for at opleve den konkrete værdi 

af dit arbejde som leder, hvor du og andre 

har oplevet en reel forskel af værdi.
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Sørg for at få afstemt teamets aftryk i og 

uden for virksomheden, så det reelt afspejler 

det, jeres interne og eksterne kunder 

efterspørger, samt hænger sammen med 

det, din leder forventer. 

Tjekspørgsmål til dine aftryk som leder:

 � Hvilke konkrete aftryk vil være en 

naturlig konsekvens af dit formål og 

ledelsesværdier?

 � Hvilke karrierehøjdepunkter vil du være 

stolt af at have medvirket til for dine 

medarbejdere?

 � Hvad vil være konkrete aftryk, der 

direkte flugter med dit teams formål og 

forventede værdiskabelse?

 � Hvad kunne være aftryk, der indikerer, at 

du har hjulpet ledelseskolleger med at 

lykkes?

 � Hvilke aftryk bliver afgørende for at 

realisere virksomhedens formål og 

strategi?

 � Hvilke aftryk vil fortælle dig, at du selv har 

udviklet dig som leder?

DINE HANDLINGER SOM LEDER

Start med spørgsmål som: 

 � Hvilke vaner og handlinger vil konkret 

realisere mine ønskede aftryk?

 � Hvad er de oplagte handlingsmæssige 

konsekvenser af mit formål, mine 

ledelsesværdier og ønskede aftryk?

 � Hvad vil jeg holde mig selv op på, og hvad 

bør min leder, kolleger og medarbejdere 

holde mig op på?

Der er brugt milliarder af timer på at 

formulere strategiplaner i virksomheder 

og udviklingsplaner for ledere og 

medarbejdere, der aldrig er blevet til 

noget. Skil dig ud fra flokken ved at gøre 

noget ved det, du siger. Som leder er dine 

evner til at eksekvere det, der konverterer 

udtrykte ambitioner til handling og ønsker 

til resultater. At du evner at få ting til at 

ske, gør det også nemmere for andre 

at se, hvordan en ønsket fremtid kan se 

ud, og det meste af din troværdighed og 

tilliden til dig som leder er netop bygget på 

sammenhængen mellem det, du siger, og 

om du så efterfølgende rent faktisk gør det.
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Det er at tage dine egne formuleringer og 

ambitioner alvorligt nok til at bringe dem 

fra papiret ud i virkeligheden. Du kan være 

helt sikker på, at det vil blive udfordret i 

dagligdagen, men det er netop her, alle de 

fine formuleringer skal stå deres prøve. Er 

de så vigtige for dig, at du er villig til at gøre 

noget ved det? Er formuleringerne afgørende 

for din og virksomhedens succes? Spørgsmål 

som disse vil blive relevante og nødvendige 

at stille undervejs, som en test og vurdering 

af deres reelle værdi og nytte. 

Dine handlinger som leder skal altså 

være meget praktiske og er bygget på, 

hvor disciplineret du vælger at være i din 

dagligdag. Det kræver tid, energi, og at de 

øvrige elementer i dit ledelsesgrundlag rent 

faktisk er meningsfulde, engagerende og 

værdiskabende. Hvis ikke, så vil du hurtigt 

miste interessen og bruge din tid på noget 

andet. Tjekspørgsmål til dine aftryk som 

leder:

 � Hvilke konkrete handlinger er en 

logisk forlængelse af mit formål, 

ledelsesværdier og ønsket aftryk?

 � Hvilke ugentlige vaner vil medvirke til, at 

jeg lever mit ledelsesgrundlag?

 � Hvilke væsentligste forudsætninger skal 

være til stede, for at jeg rent faktisk gør 

det?

 � Hvilke forstyrrelser eller forhindringer kan 

stå i vejen for, at jeg eksekverer på mine 

ambitioner?

 � Hvad vælger jeg at gøre ved disse mulige 

forstyrrelser eller forhindringer allerede 

nu?

FOKUS PÅ TEAMET DU LEDER

En væsentlig del af dit skifte ind i ledelse 

er, at du nu er leder af et team. Et team, der 

skal have sit eget formål, værdier, aftryk og 

handlinger, og som er bundet sammen af 

den værdi, der skal skabes, de opgaver, der 

understøtter denne ønskede værdiskabelse, 

samt de relationer og det samarbejde, der 

skal få det hele til at ske. Helt overordnet så 

kan du komme langt i din ledelse af dit team 

ved at fokusere på følgende:

 � Formål og værdi. 

 � Klarhed og accept.

 � Engagement og energi.



10

Formål og værdi

Hvis du i alle aktiviteter og opgaver har 

et skarpt fokus på, hvorfor (formål) denne 

aktivitet eller opgave skal gennemføres, 

samt hvad der konkret skal komme ud 

af det (værdi), så er du langt. Det er de 

to håndtag, du hele tiden skal have fat i, 

hvorimod alt derimellem (processen) kan 

og skal variere afhængigt af aktiviteten eller 

opgavens karakter samt dem, der udfører 

det. Mellemrummet mellem formål og 

værdi er der, du har mulighed for at give 

medarbejderne plads til at bruge deres 

faglighed, og hvor du nogle gange også skal 

udfordre dig selv på at give slip. Du behøver 

ikke altid være dybt involveret i denne 

proces, men mere have en sparrende rolle, 

der både kan sikre fremdrift og den rette 

kvalitet undervejs. Spørgsmål, der kan hjælpe 

dig:

 � Hvorfor er denne opgave vigtig for os, 

vores interessenter og kunder?

 � Hvad vil der ske, hvis ikke vi lykkes godt 

med denne opgave?

 � Hvilken konkret værdiskabelse vil en god 

løsning af denne opgave bidrage til – og 

værdi for hvem?

Klarhed og accept

Hver medarbejder i dit team bør være klar 

over, hvilken rolle vedkommende har, 

hvad der forventes i denne rolle, hvilke 

ansvarsområder der er tilknyttet, og hvordan 

dette bedst kan spille sammen med resten 

af teamet. Alt dette kan man skrive sig ud 

af, men det sikrer ikke nødvendigvis accept 

og indsigt fra medarbejderens side af. Det 

er de færreste mennesker, der bliver stærkt 

motiverede af, at andre fortæller dem, 

præcis hvad de skal gøre og hvordan. Alle har 

brug for en vis grad af indflydelse på dette.

Derfor er det vigtigt, at du bruger tid på, at I 

sammen får skabt denne klarhed og accept. 

Der vil være elementer, der er givet, set 

fra virksomhedens side af, som er en klar 

og nødvendig forventning, og der vil også 

være elementer, der mere er til diskussion 

og mulige at influere for medarbejderen. 

Snak om begge dele, og vær så præcis som 

mulig, så I begge ved, hvad medarbejderens 

primære ansvar er, hvorfor disse områder 

er værdi- og meningsfulde, hvordan dette 

ansvar bedst muligt udmøntes, og hvilke 

former for resultater og samarbejde der 

hjælper med at skabe den ønskede værdi. 

Spørgsmål, der kan hjælpe dig: 

 � Hvor kan du bedst bidrage til, at vi lykkes 

med vores mål som team?
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 � Hvor får vores interessenter og kunder 

mest ud af det, du er god til?

 � Hvilke ansvarsområder er det afgørende, 

du har, og hvorfor?

 � Hvordan kan jeg som leder hjælpe med, 

at du lykkes med dette?

Engagement og energi

Det er essentielt, at du har et klart billede 

af, hvad der driver dine medarbejdere. 

Hvorfor de har valgt at være en del af jeres 

virksomhed, og hvilke dele af deres arbejde 

de finder interessant og måske endda også 

inspirerende. Du skal have en forståelse af 

det, der giver og tager deres energi i deres 

daglige arbejde. Hvis du kobler de områder, 

hvor dine medarbejdere har høj energi, med 

de områder, hvor de ofte lykkes godt, så har 

du fat i noget meget interessant. Det er netop 

her, dine medarbejderes styrker befinder sig, 

og hvor de både vil skabe høj værdi, samtidig 

med at de vil finde det motiverende at bruge 

tid på dette. Det betyder ikke, at de ikke 

også skal lave de opgaver, de finder mindre 

motiverende, men du skal have et blik for, om 

balancen mellem disse forskellige opgaver 

er god. Spørgsmål, der kan hjælpe dig:

 � Hvilke opgaver og aktiviteter giver dig 

mest energi i dit arbejde – og hvorfor?

 � Hvilke opgaver og aktiviteter oplever du 

kan skabe den største værdi – og hvorfor?

 � Hvordan sikrer vi, at du bruger dine 

styrker endnu mere, til gavn for dig og 

virksomheden?

 � Hvordan kan jeg hjælpe dig med at skabe 

mest mulig værdi og få bragt dine styrker 

i spil?

FALDGRUBER I DIT NYE JOB

Der er mange meget spændende ting 

ved jobbet som leder. Du får muligheder, 

der tidligere ikke har været tilgængelige, 

og kan sætte et meget konkret præg på 

virksomheden og menneskerne i denne. 

Der er dog også en række faldgruber, du 

bør være opmærksom på. Faldgruber, der 

kan være forhindringer eller stå i vejen for, 

at du lykkes som leder. En række af disse er 

følgende:

Tid og opgaver

Du vil givet blive presset på, hvordan du 

anvender din tid, så du er mest muligt 

effektiv og skaber den værdi, du og andre 

finder nødvendig. For mange nye ledere 

kommer det som en overraskelse, at jobbet 

med at lede andre lægges oven på en stor 
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del af det arbejde, de har lavet indtil nu. 

Ledelse bliver et tillæg til mange af de 

mere faglige og specialiserede opgaver, 

der også skal løses. En del af svaret her er 

naturligvis delegering og at gøre brug af 

dine medarbejderes faglige kompetencer, 

men det vil højst sandsynligt ikke bringe dig 

hele vejen. Der vil også være specialiserede 

opgaver, som du skal lave, samtidig med at 

du skal lede teamet.

Det behøver ikke handle om dig

At du eller andre oplever et ledelsesproblem 

i jeres virksomhed, behøver ikke betyde, at 

det er et lederproblem. Ledelse er i høj grad 

en proces, der involverer flere parter, så pas 

på med at tage for meget på dine skuldre. 

Du udgør en del af en samlet kæde, der skal 

fungere, og skal helt sikkert tage din del af 

ansvaret. Men ledelsesproblemer handler 

sjældent om det enkelte individ, selvom du 

vil opleve, at nogle gerne vil se det sådan. 

Det kan være ret så belejligt for andre at 

pege fingre ad dig frem for at kigge på, 

hvordan systemet spiller sammen. 

Accept af jobbet

Hvis du er begejstret for at have fået titlen 

som leder, men ikke accepterer de vilkår, der 

følger med, så er du i problemer. Du skal på 

et tidspunkt have en accept af, at der er sket

grundlæggende ændringer i, hvordan du 

lykkes, i forhold til hvad du har været vant 

til. Der vil være nye typer af opgaver, du skal 

lave, nye kompetencer, der skal udvikles, 

og andre ting, du skal bruge din tid på end 

tidligere. Ikke nok med at nye færdigheder 

og kompetencer skal tillæres, så er der 

gamle vaner, der skal aflæres. Der vil være 

kompetencer, færdigheder og adfærd, som 

du tidligere har været succesfuld med, som 

ikke længere er nyttige for dig. Nogle af dem 

vil muligvis direkte stå i vejen for, at du lykkes 

i jobbet som leder. Gør dig derfor klart, hvilke 

elementer der ikke længere vil være nyttige 

for dig, som du bliver nødt til at lægge bag 

dig. Det kan være alt fra dit mind-set og 

måder at tænke på, dine handlinger, dine 

måder at samarbejde på og måder at skabe 

resultater på. 

Når du skal lede tidligere kolleger

Mange nye ledere kan stå i den situation, 

at de nu er ledere for tidligere kolleger. 

Det betyder, at der skal ske et skifte i 

relationerne, hvor der nu lægges en mere 

formel dimension på, da du nu er deres leder. 

Udfordringen kan for dig selv blandt 

andet bestå i, at du både ønsker at været 

accepteret og produktiv på samme tid. At 

du skal balancere det at skabe frugtbare 

relationer med andre, samtidig med at du er
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afhængig af, at de samme mennesker leverer 

det, I har brug for. For dine nye medarbejdere 

kan det være en udfordring at se dig i den 

nye rolle og dermed træde ud af dele af 

jeres tidligere fællesskab. Lad være med 

at gemme det væk, men drøft netop skiftet 

med dine medarbejdere og de spørgsmål 

eller den undren, de måtte have. De skal 

igennem en proces, hvor det er naturligt for 

dem at se dig som lederen af teamet, og give 

dig deres accept af dig i rollen. Dette handler 

blandt andet om den grad af autoritet, du har. 

Din autoritet i den nye lederrolle kommer tre 

steder fra:

 � Fra din leder og virksomheden. De skal 

give dig den nødvendige autoritet ved at 

tydeliggøre, hvorfor du er den nye leder, 

hvilket mandat du har samt en tydelig og 

formaliseret opbakning til dig. Jo klarere 

og tydeligere autoriseringen ovenfra er, jo 

nemmere bliver det for medarbejderne at 

se og acceptere dig i rollen. 

 � Fra dine medarbejdere og kolleger. 

Dine medarbejdere og kolleger skal 

ligeledes autorisere dig i rollen som 

leder. De skal have tillid til, at du kan 

balancere forskellige forventninger 

samt skabe et miljø, der både tilgodeser 

resultatskabelse og engagement.

 � Fra dig selv. Jo mere tro andre har på 

dig i rollen som leder, jo nemmere vil 

det også være, at du selv ser dig som en 

leder, når du kigger dig i spejlet. At du har 

tillid til dig selv i rollen samt accepterer 

de grundvilkår, der hører med. Et klart 

ledelsesfundament vil også være en stor 

hjælp for dig i denne proces. 

Fantasier om lederrollen

Vi har alle vores egne billeder af, hvad en 

leder bør gøre og kunne, hvilket farver vores 

adfærd og måder at se vores egne ledere 

på. Vi måler dem op imod vores billede af 

”god ledelse”. Det kommer også til at ske 

for dig. Der vil være medarbejdere og andre 

ledere, der forventer bestemte egenskaber 

og handlinger fra dig, ikke nødvendigvis med 

udgangspunkt i, hvad der er rimeligt eller 

muligt, men også med udgangspunkt i, hvad 

der er ønskværdigt og farvet af deres egne 

billeder og forventninger. Håndtér dette ved 

løbende forventningsafstemning, der gør det 

klart, hvad der er rimeligt og ikke rimeligt, 

samt hvad andre med rette kan forvente 

samt ikke forvente. 

Konfliktende interesser

I jobbet som leder vil du møde konfliktende 

interesser fra de forskellige snitflader, du har. 
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Det er f.eks. ikke altid sikkert, at du 

oplever overensstemmelse mellem 

det, der overordnet er behovene, set fra 

virksomhedens side af, og så de behov, 

dine medarbejdere udtrykker. Dette er et 

grundvilkår, der ikke går over – dog kan du 

komme en del af vejen ved at fokusere på 

følgende tre elementer:

 � Retning – er der en fælles enighed om, 

hvilken retning I skal i? Er formål, strategi, 

målsætninger og forudsætninger for at 

lykkes klare?

 � Sammenhæng – er roller og ansvar 

fuldt ud kendt af alle? Ved hver enkelt, 

hvordan de kan bidrage til målene, samt 

hvad de øvrige i teamet bidrager med?

 � Engagement – er alle engagerede og 

dedikerede til jeres fælles opgave og de 

mål, I søger at opnå?

Disse opgaver bør både være fokuseret på 

kort og lang sigt samt på et operationelt 

og strategisk niveau. Alle fire niveauer er i 

spil samtidig, og din opgave er at have en 

bevidsthed om, hvor du skal lægge dit fokus 

i en given situation på disse akser.  

 � Give feedback ofte og på en effektiv 

måde, der sikrer fokus på det vigtigste 

og hjælper medarbejdere med at skabe 

værdi. 

 � Delegere opgaver, der sikrer fremdrift, 

værdiskabelse, og at de enkelte 

medarbejdere bliver dygtigere til deres 

arbejde.

 � Hjælpe med at formulere konkrete 

og engagerende mål sammen med 

medarbejderne, der både handler 

om deres individuelle udvikling og 

virksomhedens ønskede værdiskabelse.

 � Sikre, at dine medarbejdere har 

muligheder for at gøre deres arbejde 

med størst mulig effekt og engagement. 

Du vil skulle rydde sten af vejen for dem 

og tage de nødvendige kampe.

 � Understøtte samarbejde og team-

udvikling, forbinde de rette mennesker 

og igangsætte de rette dialoger om de 

rette ting.

Hvis vi bevæger os fra det overordnede 

niveau ned til de mere specifikke aktiviteter, 

der er vigtige for dig som ny leder, så skal du 

have blik for en række opgaver. 

KONKRETE OPGAVER DU HELE 

TIDEN SKAL HAVE BLIK FOR
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 � Tæt koordinering med dine ledelses-

kolleger,  både inden for egen 

forretningsenhed, men også på tværs af 

forretningsenheder. 

 � Fokuserede dialoger med din leder om 

fremdrift og værdiskabelse i dit team 

samt feedback og understøttelse af dig 

i rollen som ny leder. Derudover skal du 

også have mere strategiske dialoger med 

din leder, fokuseret på forretningen og 

værdiskabelse for jeres kunder.

 � Anvende tid på og have dialoger med 

mennesker omkring dig, der har interesse 

i og evner til at hjælpe dig med at lykkes 

som ny leder.

Du kan ikke gennemføre alle disse aktiviteter 

samtidig, men du bør sikre dig, at de alle får 

opmærksomhed løbende, så du har den rette 

balance og fokus på forretningens behov, 

dine medarbejderes behov og dine behov. 

Vurdér jævnligt, hvordan du balancerer disse 

opgaver, hvad effekterne af det, du bruger 

din tid på, er, samt hvor du muligvis har brug 

for at justere, hvad du prioriterer. Få din leder 

og en mentor til at hjælpe dig, give feedback 

og dele deres erfaringer med at balancere 

deres tid på en effektiv måde.

DINE NÆSTE 100 DAGE

De første 100 dage i lederjobbet er en tilpas 

lang, men også overskuelig periode at 

arbejde ud fra. Her har du muligheden for at 

sætte retning for dit lederskab, opbygge den 

nødvendige indsigt samt starte på at udvikle 

de rette relationer. 

 � Start med dit ledelsesgrundlag og få 

dybde ind i dette, så det opleves som en 

hjælp for dig samt en tydelighed over for 

andre. 

 � Gennemfør en tydelig forventnings-

afstemning med din egen leder. Hvornår 

er du en succes i rollen som leder? Hvilke 

forventninger knytter der sig til jobbet, 

både i forhold til forretningsmæssig 

værdiskabelse og udvikl ing af 

medarbejdere? Hvilke forventninger 

er der til dit samarbejde med dine 

ledelseskolleger, din leder samt jeres 

samarbejdspartnere og kunder?

 � Vær klar over dine forventninger til 

din leder og de behov, du har, for at 

trives i jobbet samt levere. Del dit 

ledelsesgrundlag med din leder, og få 

yderligere input til dette.
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 � Sæt dig grundigt ind i, hvorfor dine 

medarbejdere er i jeres virksomhed. 

Hvad driver og motiverer dem? Hvad 

bliver de stærkt engageret i? Hvornår har 

de mulighed for at lave arbejde med høj 

kvalitet? Hvad kan stå i vejen for deres 

engagement og værdiskabelse?

 � Få dig en mentor. En mere erfaren leder i 

eller uden for din virksomhed, afhængigt 

af hvad du primært søger af udbytte med 

en mentor. Brug denne mentor meget 

aktivt, og få vedkommende til at hjælpe 

dig med dit ledelsesgrundlag samt med 

at få det til at leve i praksis.

 � Sæt dine egne mål for succes op for de 

første 100 dage. Det kan f.eks. handle 

om, hvad du vil opnå af resultater, hvilke 

læringer du skal have, hvilke erfaringer 

du skal igennem, og hvordan du styrker 

dit netværk.

Endnu en gang tillykke med jobbet. Nyd det 

og de muligheder, det giver, og glem aldrig, 

at dit job nu mere handler om andre end 

om dig. Det handler om, at du har til opgave 

at hjælpe andre med at lykkes – at skabe 

tryghed, så de tør eksperimentere, innovere 

og levere. Du giver nu din tid og energi til 

andre, så de kan give det samme til dem, 

jeres virksomhed er her for.


