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Ledelse…………



Lederrollen

• Ledelse er en rolle med nogle tilhørende opgaver

– Pligter, ansvar, beføjelser

• Uklare lederroller og -beføjelser skaber ROD

– Konflikter, magtkampe, misundelse, konspirationsteorier

– Ledere og medarbejdere mister fokus

• Ledelse skaber modstand, fordi nogen måske vil noget 
andet



Organisationer er 
sociale hierarkier

– ikke demokratier

• Alle i organisationen deponerer noget af deres autonomi

• Der er en rangorden – lederskab og følgeskab

• Der er sociale normsæt – hvad du må/ikke må sige/gøre/mene

• Der er sanktioner, belønning, straf, ekskludering

Inge Schützsack Holm, Det personlige lederskab



Lederen er rollemodel

• Lederne er i deres handlinger både kulturbærere og –
skabere

• ..men det er de færreste ledere, der er klar over, hvor eksponerede de 
egentlig er i organisationen 

• Omgivelserne orienterer sig mere mod ledernes 
handlinger og mindre mod de nedskrevne politikker 
mm.

• Som leder kan du skabe engagement og konkrete 
billeder af værdier og visioner gennem dine handlinger 
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Ledelse og faglighed

Leder

…balancering 
mellem ledelse og 
fag – hvor meget 

og hvor lidt?

Ledelsesprofessionel

Hierarki som kilde til 
autoritet

Økonomi og effektivitet et 
vigtigt mål

Fokus på strategi, 
organisering, arbejdsmiljø

Motiverer ansatte til brug af 
deres viden, samarbejde og 

commitment

Fagprofessionel

Faglig viden som kilde til 
autoritet 

Fagteknisk kompetence et 
vigtigt mål

Fokus på daglig drift og faglig 
kvalitet

Planlægger, tilrettelægger og 
kontrollerer det daglige 

arbejde



Leadership Pipeline

Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl

Tillæring

&

Aflæring



Faglighed og ledelse –
min udviklingsvej

Kemiingeniør, 

eksternt miljø

Ledelseskonsulent, 

underviser, forfatter 

i PraxisConsult

Projektleder, 

eksternt miljø

Projektleder, 

standardisering, 

eksternt miljø

Afdelingschef, 

standardisering, 

IT/Tele/Elektroteknik
Direktør, 

standardisering

Vicedirektør, 

Folketingets 

Administration



Dine ledelsesfunktioner

…at lede organisationen sikkert ind i fremtiden, tegne 
visionen, lægge strategien og få den kommunikeret og 

forankret, så dine medarbejdere vil med på rejsen

…at lede dagligdagen med 
prioritering af ressourcer og 

optimering af processer

…at sikre 
kvaliteten af det 

produkt/den 
ydelse, som 

organisationen 
leverer

…at sikre udvikling, 
motivation, 
fællesskab, 

kommunikation og 
feedback, så 

medarbejderne 
yder deres bedste



Så er det din tur:
Dine ledelsesfunktioner?

…at lede organisationen sikkert ind i fremtiden, 
tegne visionen, lægge strategien og få den 

kommunikeret og forankret, så dine 
medarbejdere vil med på rejsen

…at lede dagligdagen med prioritering af 
ressourcer og optimering af processer

…at sikre kvaliteten af 
det produkt/den 

ydelse, som 
organisationen leverer

…at sikre udvikling, 
motivation, fællesskab, 

kommunikation og feedback, 
så medarbejderne yder deres 

bedste IIII

Strategisk 
ledelse

% ?
Drifts-
ledelse

% ? Personale-
ledelse

% ?

Faglig 
ledelse

% ?

6 minutters summetid: Mere eller mindre fokus? Hvad ville være effekten?



Autorisationen til ledelse 

– hvor kommer den fra?



”Indefra”

Personligt lederskab

Selvindsigt

Emotionel intelligens

”Oppefra”
Formelt lederskab

Bemyndigelse

Tydelig ansvarsfordeling

”Nedefra”
Funktionelt lederskab

Medarbejderanerkendt

Frivilligt følgeskab

Autorisation i tre retninger

Frit efter Obholzer



Ambivalens i ledelse

Del af fællesskabet
(socialt og fagligt)

Sammen med de andre
(opgaveløsningen)



Autoritet i ledelse: Tre vigtige faktorer

• Vise venligtsindet bestemthed

– Balance mellem at imødekomme/anerkende og at stille tydelige 
krav

• Udfylde lederrollen balanceret og fleksibelt

– Uden at blive hverken hjælpeløs eller fjendtlig

• Bruge/udvikle sin emotionelle intelligens

– Selvindsigt – forstå sig selv

– Selvbeherskelse – kontrollere sig selv

– Social forståelse – forstå andre

– Social kompetence – indgå i og skabe samarbejde
Daniel Goleman



Personligt lederskab
Det personlige lederskab befinder sig i spændingsfeltet mellem personen og rollen. Man kan sige, 
at det er skismaet mellem 'indersiden' og 'ydersiden' i dit lederskab, der er i spil. 

Ved indersiden forstås dine egne tanker og følelser om din rolle og dine opgaver (Ledelse 
indefra). Hvilke drømme, håb og forestillinger gør du dig i forbindelse med opgaverne? Hvad var 
det bedste, der kunne ske? Og det værste? Hvad har du med i din egen personlige rygsæk? Hvilke 
personlige værdier har du? 

Ved ydersiden forstås den opgave, som du skal løse (Ledelse oppefra og Ledelse nedefra). Hvilke 
forventninger har din chef til dig? Hvilke har kolleger og andre ansatte? Hvilke værdier forventer 
dine omgivelser, at du skal udleve gennem din ledelsesrolle? 

Du tænker måske, at du i din ledelsesrolle har brug for at blive ”klædt på til lederskabet”. I 
virkeligheden handler det måske lige så meget om, at du skal ”klædes af til lederskabet”. 



Personligt lederskab

Du skal finde ud af, hvordan du reagerer i forskellige situationer, som du ikke kan forudse, og hvor 
du kan føle dig uden fast grund under fødderne, eksempelvis ved en konflikt i dit team. Hvordan 
holder du hovedet koldt og rummer de andres følelser, uden at du lader dig rive med af dine 
egne? 

Træning i uforudsete og ukontrollerbare situationer er vigtigt for dig, når du skal arbejde med dit 
personlige lederskab, din selvindsigt og din udvikling, for du er i virkeligheden dit eget vigtigste 
”værktøj”. 

Du skal kende din egen automatreaktion, dvs. de adfærdsmønstre, som ubevidst aktiveres hos 
dig, når du konfronteres med en udfordring, som gør dig usikker - angriber du eller flygter du? 

Du skal kende din egen begrænsning - hvornår kan du selv klare situationen, og hvornår må du 
bede om hjælp?

Ledelse uden personaleansvar, Akademisk Forlag 2016





”Klædes af til ledelse”

Mod

Nysgerrighed

Finde sin stil

Stå ved sin stil

Genkende og håndtere egne følelser 



Ledelse indad: Selvindsigt

Dine tanker 
påvirker dine 
følelser og dine 
handlinger

Tanker

Følelser

Handling

Overbevisninger

Roller

Idealer

Værdier

Familie

Kultur

Samfund

…….

Indre 

spænding

Handletrang

?    !



Selvindsigt behersker handletrangen

Positiv formåen

• Beslutte

• Gøre

• Planlægge

• Handle

• Skabe bevægelse

• Skabe forandring

Negativ formåen

• Ikke-beslutte

• Vente

• Overveje

• Tåle roen

• Finde ro

• Være med det, der er

Inge Schützsack Holm, Det personlige lederskab

Forblive i en tilstand af 
spændingsophobning

Trangen til at handle



3 minutters summetid

• Hvordan oplever du din personlig autoritet i din rolle som 
leder?

• Hvor god er du til at ”forlænge mellemrummet mellem 
impuls og handling”?



”Tappers and listeners”

Elizabeth Newton, 1990



Fatter du ikke, 
hvad jeg tænker..?!

Antagelse: 50% vil gætte rigtigt

Fakta: 2,5% gætter rigtigt

Nej. Vi er ikke tankelæsere…

Der er ubalance i informationsniveauet

✓Hvad kan jeg gøre 
anderledes?

http://www.meadin.com/tag_%E9%A2%86%E5%AF%BC%E8%80%85.shtml


Hvorfor går vi på arbejde?

Noget at leve for Noget at leve af

Nogle at leve med



Hvad er vores fokus på 
arbejdet?

Struktur og 
organisering?

Handling og 
resultater?

Udvikling og 
fornyelse?

Fællesskab og 
relationer?



Struktur og organisering

Omhu

Fokus på detajler

Orden

Regler Kontrol

Rutiner

Grundighed

Systematik

Punktlighed

Selvdisciplin

Planlægning

Retningslinier

Gennemprøvede metoder

Planer

Givne rammer

Analyse



Udvikling og fornyelse

Koncepter



Handling og resultater

Kortsigtede resultater

Direkte Til tiden

Energisk

Utålmodig

Effektivitet

Hurtige resultater
Handlekraft

Tidsudnyttelse

Konkrete resultater

Resultatskabende



Fællesskab og relationer



3 minutters summetid

• De andre er ikke mærkelige….

• …. men måske er de anderledes end dig?

c



Lederen går forrest 
– og bagest

• “Det er en udbredt forestilling, at 
lederen skal være en, der går forrest. 

• Men lige så ofte er der brug for en leder, 
der går bagest og hjælper dem, der går 
for langsomt, giver gode råd til dem, der 
snubler osv. 

• Den leder, der sender 10 mand i 
forvejen, får nogle gange udrettet mere 
end den, der insisterer på altid selv at gå 
forrest.”

Mette Marie Langenge, HK/Kommunal

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://helsebloggen.b.uib.no/2012/12/19/le-del-se-ledelse-og-universitetsvalget-2013/&ei=TGyaVYblNoraUbaRnoAK&psig=AFQjCNEGtSfiTkvA3e5oJSvoCA1ZFt_rUg&ust=1436270024993589
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://helsebloggen.b.uib.no/2012/12/19/le-del-se-ledelse-og-universitetsvalget-2013/&ei=TGyaVYblNoraUbaRnoAK&psig=AFQjCNEGtSfiTkvA3e5oJSvoCA1ZFt_rUg&ust=1436270024993589


Du er leder hele tiden…

• … og alle situationer og øjeblikke kan være en 
mulighed for at udøve ledelse

• Balancer dine ledelsesfunktioner

• Vær bevidst og brug dig selv

• Vær opmærksom og skab mellemrum

• Tag højde for og brug forskellene

• Gå forrest og bagest

• Udnyt mulighederne for ledelse – hele tiden



Oplæg til snak i kaffepausen….  
(og til refleksion, når du kommer hjem…)

Kender du dine styrker og udfordringer som leder?

Er du afklaret omkring balanceringen af faglighed og 
lederskab?

Ved dine medarbejdere, hvad du forventer af dem?
Ved du, hvad dine medarbejdere forventer af dig?

Er du bevidst om, hvad ledelse er for dig?
Er du den leder, du gerne vil være?

Hvad er din mission som leder?
Hvad vil du med dit lederskab?


