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Vi er tre, der er gået sammen om at bygge dette hus om ledelse.
Huset er bygget for at hjælpe dig til at reflektere over, hvad god ledelse er i din ledelsesopgave.

Kresten Kragh-Schmidt 
er den erfarne strategiske leder, der er medlem af direktionen i en stor humanitær organisation, og som har en bred ledererfaring.

Helene Riis Lindholm
er den nye leder, der er i gang med at skabe sit ledelsesrum og derfor reflekterer over, hvad god ledelse er.

Pernille Aagaard
er den erfarne HR-konsulent, der har set mange eksempler på god og dårlig ledelse.

Hvem har bygget ledelseshuset?
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Kresten Kragh-Schmidt
kks@ditledelseshus.dk

Kresten Kragh-Schmidt (f. 1966) er cand.merc. i styring og ledelse 
og MBA fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Han er 
vicegeneralsekretær i en stor humanitær/diakonal organisation, 
hvor han beskæftiger sig med ledelse og forretningsudvikling. 
Sidder desuden i brancheorganisationens bestyrelse. Har tidlig-
ere været udviklingschef og managementkonsulent. Er forfatter 
til publikationer om strategi, lean og outsourcingbeslutninger.

Helene Riis Lindholm
hrl@ditledelseshus.dk

Helene Riis Lindholm (f. 1975) er cand.mag. og chef for en in-
novationsafdeling i en stor arbejdsmarkedsorganisation. Har i 
en årrække arbejdet som udviklingskonsulent med forandrings-
ledelse, projektledelse og leanledelse.

Pernille Aagaard
paa@ditledelseshus.dk

Pernille Aagaard (f. 1958) er uddannet lærer og har efteruddan-
net sig inden for bl.a. systemisk og anerkendende ledelse (At-
tractor), ledelsesbaseret coaching (Attractor/Rambøl), supervi-
sion (Kempler Instituttet) og  stressvejledning (Center for stress 
og trivsel). Har været leder i en frivillig organisation og er nu 
HR-konsulent i en stor arbejdsmarkedsorganisation.

Marianne Jespersen 
marianne@mariannejespersen.dk

Marianne Jespersen (f. 1962) er uddannet bygningsarkitekt. 
Selvstændig virksomhed siden 2004 som tegner, illustrator og 
layouter. Medejer af KampagneKompagniet. Underviser i cro-
quistegning.

Karina Rask Nordtorp
karinanordtorp@gmail.com

Karina Rask Nordtorp (f. 1976) arbejder som kommunikations-
medarbejder på Kulturprinsen. Hun er uddannet Art Director og 
cand.mag. i kunsthistorie med faglig formidling fra Danmarks 
Journalisthøjskole. Hun har arbejdet som kulturkonsulent i 
Silkeborg Kommune og som kommunikationsmedarbejder på 
Børnekulturhuset i Aarhus. Sideløbende arbejder hun freelance 
som grafisk designer.



5Tilbage til ledelseshuset

Hvad er god ledelse, og hvad er det vigtigste i ledelse?
Det har forfatterne ikke et entydigt svar på – men vi har dog et bud på, i hvilken retning du skal se.
Samfundet ændrer sig, måden at nå ud med sin mission og drive forretning på ændrer sig, medarbejderne ændrer sig, og hvad, der 
er god og dårlig ledelse, skifter derfor også.

Bevidst ledelse
For os at se handler god ledelse først og fremmest om, at du ved, hvad du gør som leder – og hvorfor du gør det.
Med andre ord er den gode leder den, der reflekterer over sin ledelse og handler bevidst.
Ordet ’bevidst’ stammer fra ordet vide og at vide besked. Begrebet bevidst ledelse handler altså om viden og om at få en dybere ind-
sigt. Men længere tilbage i tiden stammer ordet bevidst fra det tyske ord ’bewissen’. Det betyder ’at vide’, men det betyder også ’at 
finde sig til rette’. Bevidst ledelse handler altså om – ud fra en dybere indsigt i ledelseshåndværket – at reflektere sin ledelsespraksis 
og derudfra finde sig til rette som leder.

Ledelseshusets opbygning
Vi har valgt nogle ledelsesdiscipliner ud, som vi finder særligt væsentlige at reflektere over for at være en god leder, og vi har derefter 
sat dem sammen i et hus – dit ledelseshus.
Huset består dels af nogle fundamenter, som vi mener, bør være grundlæggende for enhver form for ledelse, og dels af nogle rum, 
som kan være større eller mindre. Størrelsen afhænger af ledelsesopgaven og det hierarkiske niveau, ledelsesopgaven udfolder sig 
på.
Hvert fundament og hvert rum i huset forklarer først ledelsesdisciplinen i kort form og hjælper dig derefter til at reflektere over din 
egen ledelse gennem nogle værktøjer. Til nogle af værktøjerne er der derudover en case, der beskriver, hvordan en leder har omsat 
sine refleksioner til praksis. 

Du kommer rundt i dit ledelseshus ved at trykke på de forskellige dele af huset. Vi håber, at besøgene i de enkelte rum kan hjælpe dig 
i din egen refleksion over, hvilken leder du ønsker at være, hjælpe dig med at evaluere din egen ledelse og lade det være grobund for 
din egen udvikling. Vi håber også, at det vil være inspiration for dig, når du bygger videre på dit eget ledelseshus. For synes du, der 
mangler nogle rum i huset, så udvid det. Huse har nemlig den fordel, at der kan bygges til!

God refleksion over din ledelsespraksis!

Sådan bruger du dit ledelseshus
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Ledelse med integritet

Anerkendende ledelse

Den delegerende og synlige leder

Den strategisk bevidste leder

Indhold
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Den taktik-bevidste leder

Den kundebevidste leder

Den effektivitetsbevidste leder

Den kreativt bevidste leder

Den systemisk bevidste leder
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Du bør som leder være meget bevidst om det 
grundlag, din ledelse hviler på. En god leder har et 
indre kompas til at vise vej. At kende sig selv – vide, 
hvad man står for og dernæst vide, hvor man vil 
hen – betyder, at man viser en sammenhængende 
adfærd og dermed bliver troværdig som leder. Le-
delse med integritet handler med andre ord om at 
have sig selv med i, hvad man gør som leder.

På næste side kan du se et værktøj til, hvordan du 
kan arbejde med at blive bevidst om dit livsgrund-
lag og din tilgang til ledelsesopgaven.

Ledelse med integritet
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Dit livssyn
Dit livssyn afspejler den måde, du lever dit liv på. Vi bygger vores livssyn på det kristne menneskesyn og kristne værdier. Det betyder, 
at vi mener, at vi er skabt af Gud, og at vi som mennesker i samspillet med andre mennesker rummer et fantastisk potentiale, som vi 
har pligt til at udvikle og bruge. På samme tid er vi begrænsede og har brug for hjælp til at magte vores liv. 

Hvad er dit syn på mennesket? Rummer vi som mennesker potentielt alt, vi har brug for, eller er der grænser for vores kunnen? • 
Hvor går grænserne?
Kan vi alene hente hjælp i os selv? Eller hos andre? Eller hos Gud?• 
Hvilke konsekvenser får dit livssyn for den måde, hvorpå du møder den kompetente medarbejder? Og for den måde, hvorpå du • 
møder den dårligt præsterende medarbejder?
Hvilke konsekvenser får dit livssyn for den måde, hvorpå du ser dig selv som leder?• 

Din mission i livet
Mission i livet handler om, hvad vi anser som formålet med vores liv – og hvad vores opgave(r) i livet er.
Din mission afhænger af det grundlæggende livssyn, du møder livet med. En af forfatterne giver et eksempel på sin mission.

Helene ser det som sin mission at aktivere potentiale og understøtte udvikling hos medarbejdere/medmennesker i en anerkendelse 
af, at hvert menneske er værdifuldt.  

Hvad ser du som din mission i livet?
Hvilke konsekvenser får det for de opgaver, du tager på dig?• 
Hvordan hænger din mission sammen med det at være leder?• 

Dine fundamentale værdier
Dine fundamentale værdier er en konsekvens af dit livssyn og din mission i livet. Værdier fungerer som det kompas, der leder os i den 
rigtige retning – altså den grundlæggende retning, vi hver især har valgt.
 

Værktøj til ledelse med integritet

Sådan bruger du værktøjet:

For at afklare dit eget grund-
forhold til tilværelsen og dig 
selv kan det være en hjælp at 
reflektere over disse tanker og 
de tilhørende spørgsmål:

Dit livssyn1. 
Din mission i livet2. 
Dine fundamentale værdier3. 
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Som eksempel kan du se, hvordan samme livssyn og mission hos to af forfatterne udmønter 
sig i forskellige værdier.

Pernille styrer efter disse tre værdier: Værdsættelse, ordentlighed og mangfoldighed. 

Kresten styrer efter værdierne loyalitet, synlighed og kompetence.

Hvilke værdier styrer du efter?• 
Hvordan er du nået frem til netop disse værdier?• 
Hvordan sætter du dem i spil i relation til andre mennesker?• 

Vil du vide mere?

Kierkegaard og ledelse
Kirstine Andersen
Frydenlund, 2006

»... fordi den kobler filosofi med 
ledelseshverdag
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Et andet fundament i dit ledelseshus er anerkendelse. Anerkendelse er ikke en ledelsesmetode, men en grundlæggende indstilling 
og tilgang til andre mennesker. 

Som anerkendende leder forstår du, at forudsætningen for udvikling, forandring og succes ligger i relationerne. Både relationen mel-
lem dig som leder og dine medarbejdere og relationen medarbejderne imellem. I dit ledelsesarbejde handler det altså om at skabe 
og styrke relationer, og her kan du finde inspiration i Appreciative Inquiry (forkortet AI), som kan oversættes som ’værdsættende 
spørgen’, ’anerkendende udforskning/tilgang’ eller ’værdsættende kommunikation’. 

Anerkendende ledelse
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Meningsfuld handling, muligheder og positive visioner

Kendetegnende for dig som anerkendende leder er, at du:
Erkender, at alle ønsker at handle meningsfuldt• 
Ser muligheder frem for fejl • 
Fokuserer på positive ønskede visioner for fremtiden• 

Udgangspunktet for den anerkendende tilgang ligger i en opfattelse af, at alle – både leder 
og medarbejdere – altid handler ud fra det, de antager, er det mest meningsfulde at gøre i 
situationen. Det er ikke ensbetydende med, at handlingerne er hensigtsmæssige for andre 
og dermed skal accepteres. Men ved at spørge aktivt ind til og anerkende den andens hold-
ninger og handlinger som meningsfulde, kan vi møde hinanden på nye måder og dermed 
åbne for nye handlinger. Som anerkendende leder fokuserer du ikke på fejl, men engagerer 
medarbejderne i aktivt og systematisk at lære af deres egne succeser og best practise. Er-
faringen viser, at både mennesker og organisationer har en tendens til at forandre sig i den 
retning, deres positive forestillinger peger, så positive visioner for fremtiden er den mest 
afgørende forudsætning for udvikling.

5D-modellen, som du kan se på næste side, er et værktøj til at arbejde med anerkendelse i 
din ledelse. Den tager netop udgangspunkt i positive visioner for fremtiden.

Vil du vide mere?

Anerkendende udviklingsledelse
Thorkild M. Søholm og Asbjørn Molly
Erhvervspsykologi, volume 4,
nummer 1, marts 2006

»... fordi den giver en praksisnær 
beskrivelse af den bevidst anerken-
dende leder

Lean Administration
og medarbejdertrivsel
Kresten Kragh-Schmidt m.fl.
Børsens Ledelseshåndbog 
Effektivisering, 2010

»... fordi den indeholder et konkret 
forslag til, hvordan den anerken-
dende tilgang kobles med effektivitet

Anerkendelse i kristent perspektiv
Carsten Hjort Pedersen m.fl.
Kristent Pædagogisk Institut, 2011

»... fordi den giver et kristent bidrag 
til den anerkendende tilgang
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Et andet værktøj til den anerkendende leder finder du i afsnittet om ‘Den systemisk bevidste leder’.

Start her

Doing:

Den femte fase, hvor leder og medarbejder med hinanden aftaler, hvordan 
forandringerne skal blive til virkelighed.

Eksempel:
Hvad har leder og medarbejder opnået med de samtaler, de har haft? Hvad 
skal der til, for at både leder og medarbejder synes, at forandringen har 
været en succes næste gang, de mødes?

Designing:

Den fjerde fase, hvor medarbejder og leder sammen planlægger, hvad der 
skal til for at gøre drømmene til virkelighed.

Eksempel:
Hvis man gør det, man plejer at gøre, får man det, man plejer at få.
Her fokuseres på, hvordan medarbejderen kan handle anderledes, for at 
drømmen om fremtiden kan blive virkelighed. Hvordan skal lederen handle 
anderledes? Hvordan skal kollegerne handle anderledes?

Dreaming:

Den tredje fase, hvor leder og medarbejder i fællesskab drømmer om, 
hvordan medarbejderen performer, når det er godt.

Eksempel:
Her fokuseres på, hvor godt medarbejderen løser opgaver på egen hånd, 
hvor godt medarbejderen samarbejder med andre, og hvor tilfreds lederen 
er med medarbejderens performance.

Defining:

Den første fase, hvor udfordringen beskrives, og aftaler laves for det forløb, 
leder og medarbejder skal i gang med.

Eksempel:
En medarbejder performer ikke optimalt.
Leder og medarbejder aftaler en række coachende samtaler og sætter 
sammen et mål: Hvad vil vi opnå med disse samtaler?

Discovering:

Den anden fase, hvor leder og medarbejder sammen udforsker og finder 
ressourcer, potentialer og tidligere best practice.

Eksempel:
I stedet for at fokusere på medarbejderens dårlige performance, fokuserer 
den anerkendende leder på medarbejderens ressourcer.
På hvilke områder fungerer medarbejderen godt? Hvornår fungerer 
medarbejderen bedst?
Hvilke uudnyttede potentialer ligger i medarbejderen?
Hvad skal der til, for at disse potentialer kan udfoldes?
Kort sagt: Hvad er medarbejderens best practice?

Værktøj til anerkendende ledelse

Sådan bruger du værktøjet:

Værktøjet kan bruges til mange 
forskellige udviklingsprocesser.

F.eks. som dialogværktøj eller 
udvikling af virksomhedens 
kultur.

Arbejd dig igennem faserne i 
urets retning.
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Om caset
Pia har gennemgået værktøjet og givet input til følgende punkter:
  
Discovering – at finde ressourcer
Pia Ørskov fortæller: ”Vi ønsker at være mere end en god forretning! I Creativ Company er medarbejderne mere end en vigtig res-
source. De er først og fremmest mennesker. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har en god faglig baggrund og uddannelse. 
Men vi ser altid bredere på den enkeltes kompetencer, kvalifikationer og kapacitet og forsøger at bygge jobbet op omkring, hvad 
medarbejderne kan og er interesserede i at beskæftige sig med.”

Dreaming – at fokusere på fremtiden
”I Creativ Company tror vi på fællesskab, gensidighed, sammenhæng og mening i livet og i arbejdslivet. Og vi ser, at dette perspektiv 
skaber stolthed, samhørighed og værdighed, og at vi derfor finder plads til forskellighed, mangfoldighed og personlighed. Det er der-
for ikke ualmindeligt, at man bliver ansat til en bestemt funktion, men udvikler sig igennem ’drømmefabrikken’ og efterhånden finder 
sig til rette i en anden funktion, som er mere skræddersyet til ens drømme, ønsker, personlige og faglige kompetencer.”

Designing – at skabe fremtiden
”Vi har udviklet flere redskaber til at fastholde, at det er denne tilgang, vi ønsker til det at gå på arbejde og til det at udvikle sig 
igennem sit arbejde. Det ene redskab hedder ’De mange regnskaber’: Vi måler en gang om året alle medarbejderes holdninger til 
12 forskellige ’regnskaber’, som f.eks. socialt ansvar, ledelse, stress, miljø, udvikling og sundhed. Den samlede opgørelse bruger vi 
ledelsesmæssigt til at holde øje med, om det vi siger, også er det, vi gør – efter vores medarbejderes opfattelse. Desuden bliver 
afdelingernes opgørelser brugt, som en del af den årlige TUS, teamudviklingssamtale, hvor vi fokuserer på ansvarlighed over for hin-
anden og organisationen. Ansvaret for egen udvikling ligger hos den enkelte, men vi sætter igennem bl.a. TUS rammerne for, at det 
kan lade sig gøre. TUS er det forum, hvor det forventes, at man stiller spørgsmål, søger at finde svar, giver feedback og feedforward 
og dermed får direkte indflydelse på sine arbejdsforhold og udviklingsmuligheder.”

Case til anerkendende ledelse

Case:

Pia Ørskov,
HR-chef i Creativ Company

Hvad er Creativ Company a/s?
Er leverandør af hobbyartikler 
med 100 medarbejdere i 
Danmark og 26 medarbejdere 
i afdelinger i Sverige, Norge, 
Finland, Holland, Tyskland, 
England og Kina.

Virksomheden har fået flere 
anerkendelser og priser for sit 
gode arbejdsmiljø, sin helt sær-
lige arbejdskultur og sit sociale 
engagement. 

fortsættes på næste side
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Doing – fremtiden bliver virkelighed
”Denne tankegang og holdning har udmøntet sig i utallige gode ’udviklingshistorier’ i vores hverdag i Creativ Company. Ikke kun kar-
riereudviklingshistorien om rengøringsassistenten, der nu er kreativ redaktør og leder for seks kolleger. Men i høj grad også historier 
om mennesker, der var dømt ude af samfundet, men som har fundet en plads på arbejdsmarkedet hos os. I et brev til os forklarer en 
bror til en af vores medarbejdere, hvad det har betydet for ham og hele familien, at hans bror efter en lang sygemelding med stress 
fik en chance hos os og blev set og mødt som et menneske og ikke bare en ressource: ”Allerede fra første dag kunne jeg mærke en 
forskel – en forskel som i dag har betydet alt for min bror og for os som familie. Min bror er ikke længere hæmmet og føler sig aldrig 
valgt fra pga. sygdom. Det har jeg til tider ikke troet ville blive muligt på noget tidspunkt. Tro mig, når jeg siger, at den udvikling, min 
bror har været igennem, har været helt utrolig. I har givet ham det, som ingen andre har formået – hverken lægerne eller mig – 
nemlig troen på, at det hele ville blive godt en dag.”

Tak til HR-chef Pia Ørskov, Creativ Company a/s, for caset.
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Den delegerende og synlige leder

Der er grundlæggende to måder, du kan lede på. Ved at monopolisere information og beslutningstagning 
omkring dig selv. Eller ved at være en delegerende og synlig leder. For os at se lykkes du bedst som leder 
ved at være delegerende og synlig. For ledelse er dybest set at levere resultater gennem sine medarbej-
dere. Det gør du ved i samarbejde med egen leder, ledelseskolleger og medarbejderne at sætte målet og 
kursen, få medarbejderne med dig, skabe rammer indenfor hvilke, der skal handles, få tingene til at ske i 
praksis og udvikle medarbejderne til selv at finde svarene frem mod målet.

Delegerende leder
For at kunne levere resultater deler den delegerende leder ud af information og beslutningstagning. Den 
dygtige medarbejder handler dernæst inden for rammer, giver information til kolleger og dig som leder 
og beslutter selv på baggrund af den information, han får tilbage. Som delegerende og synlig leder slipper 
du dine medarbejdere løs på opgaverne. 

Synlig leder
Som lederen er du bevidst om, hvad du gør, og du er syn-
lig over for dine medarbejdere. Det betyder blandt andet, 
at du står frem med dine beslutninger, argumenterer for 
dem og ikke er bange for at få din mening gjort til genstand 
for dialog. Du kan som leder også lave om på dine beslut-
ninger undervejs. Du er hele tiden i stand til at holde må-
let og kursen for øje for dig selv og dine medarbejdere.

At være den delegerende og synlige leder handler om at 
kunne holde ledelsesmæssigt fokus mange steder. Værk-
tøjet på næste side viser en række håndtag ift. det at lede 
medarbejdere på en måde, så de med arbejdsglæde og 
motivation handler i lyset af målet og kursen.

Vil du vide mere?

Den afgørende faktor – otte 
fortællinger om lederskaber
Jette Skeem
Børsens Forlag, 2009

»... fordi bogen via cases får mig 
som leder til at tænke over, hvordan 
jeg egentlig leder

Tillidsskabende ledelse
Bent Jacobsen
Lohses Forlag, 2005

»... fordi den uden at slippe taget 
i ledernes integritet giver en nyttig 
oversigt over emner inden for ledelse 
på en meget praktisk måde
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Du skal give visionen kraft og 
retning - du skal også turde 
reformulere den

Du skal hele tiden skabe mening

Tænk i at sætte
målet og kursen:

Værktøj til den delegerende og synlige leder

Du skal dele dine folk op.
Hvem bidrager, og hvem gør ikke
– og du skal reagere på det

Du skal være god til at konsekvens-
beregne: Fordele, ulemper, hvad 
koster det at indføre ideen, hvad 
koster det at lade være?

Du skal finde dine medarbejderes 
fascinations-punkter – massér dem

Du skal være synlig og tilgængelig

Du skal være klar og konkret i din tale

Du skal være god til at afkode 
signaler hos dine medarbejdere

Du skal have fokus på succeser 
frem for fiaskoer

Din intuition skal være god

Du skal hele tiden huske at under-
støtte de rigtige værdier

Du skal sammensætte de rigtige hold

Du skal altid være på forkantDu skal altid huske at blive på 
overfladen af problemet

Du skal hele tiden drage syntese af 
informationer og inspirationer ved 
inddragelse af dine medarbejdere

Du skal formulere rammer frem
mod målene

Du skal turde reagere på proble-
mer – og du skal også gøre det

Du skal kunne skære alt overflødigt 
fra og komme ind til benet

Du skal være god til at stille de 
rigtige spørgsmål – spørgsmål, der 
udvider beslutningsgrundlaget og 
fremmer kreativiteten

Tænk i at skabe rammer, som medarbejderne kan arbejde indenfor:

Få medarbejderne
med dig:

Du skal rekruttere de rigtige

Du skal uddelegere og give ansvar

Sådan bruger du værktøjet:

Læs først værktøjet.1. 
Tænk samtidig på, hvilke  2. 
elementer i værktøjet, 
du har succes med i din 
ledelse.
Notér dernæst, hvor du har 3. 
udfordringer.
Tænk også over, om der er 4. 
flere aspekter, der burde 
være en del af din ledelse, 
og som ville være gode, 
men som ikke er nævnt her. 
Notér og vurdér dem.
Til slut, hvad vil du gøre ved 5. 
de aspekter, hvor du har 
udfordringer? Notér det.
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Case til den delegerende og synlige leder

Case:

Aase Bang, direktør i Kristelig Fagbevægelse

Hvad er Krifa – Kristelig Fagbevægelse?
En fagforening og a-kasse med 190.000 medlemmer. Krifa har 16 lokalafdelinger, hovedkontor i Randers og 750 medarbejdere.

Sådan tænker direktør Aase Bang ledelse:
”Jeg deler ledelse i 3 dele: Personaleledelse, driftsledelse og strategisk ledelse. Det er forskelligt, hvad jeg skal gøre i hver disciplin:

Personaleledelse:
Her har jeg øje for den enkelte medarbejder. Ethvert menneske ønsker at blive hørt og set, og det gør medarbejderne også. Jeg kalendersæt-
ter samtaler en gang om måneden med hver person, der refererer til mig. 

Driftsledelse:
I driftsledelsen sætter jeg hele tiden mål for/sammen med driftsenhederne. Det kan være, at der skal ske besparelser. Hvordan det skal gøres, 
må medarbejderne selv være med til at pege på. Selvfølgelig er jeg der som sparringspartner. Ved at finde besparelser i driften kan der blive 
penge til innovation.

Strategisk ledelse:
Her skal jeg som leder sætte rammer for innovation. Jeg behøver ikke selv at være kreativ, men jeg skal kunne se vigtigheden af balancen mel-
lem drift og innovation. Derfor skal der være ressourcer og penge til strategi, og lederen skal kommunikere strategien, så alle medarbejdere 
ved i hvilken retning, de skal gå!

Mine fornemste opgaver som leder er, at mine medarbejdere lykkes, at virksomheden tjener penge, og at kunderne er tilfredse.”
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Om caset
Aase har arbejdet med værktøjet og gennemgået punkt 1-5 (jf. ‘Sådan bruger du værktøjet’). 
Følgende punkter er udvalgte refleksioner:

2. Her er jeg god:
Du skal være god til at afkode signaler hos dine medarbejdere
”Jeg ønsker at kende mine medarbejdere godt. Derfor har jeg jævnlige samtaler, hvor der er tid og rum til kendskab. Jeg går også tæt 
på dem i det daglige. Jeg ser dem i øjnene rent bogstaveligt. Jeg kigger på deres kropssprog. Jeg aflæser, hvordan de har det og tør 
derfor også godt spørge ind, når de udviser en anden adfærd, end de plejer.”

3. Her er jeg udfordret:
Du skal uddelegere og give ansvar
”Jeg stoler meget på mine medarbejdere, og derfor tør jeg sagtens give ansvaret videre. Jeg beder om et højt informationsniveau 
fra dem. Jeg har en tendens til at være hurtig til at handle, hvis jeg hører, at der er noget galt. Den eneste måde medarbejderen kan 
’neutralisere’ mig på er ved at informere mig hurtigt. Så blander jeg mig ikke, for nu ved jeg, at der er nogen, som tager sig af det!”

5. Hvad vil du gøre ved din udfordring?
”Jeg er meget opmærksom på min svaghed. Derfor fortæller jeg om min svaghed til dem, som refererer til mig. Jeg giver dem værk-
tøjet til at ’neutralisere’ mig – nemlig, at de giver mig meget information”.

Tak til direktør Aase Bang, Kristelig Fagbevægelse, for caset.
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Den strategisk bevidste leder

Den strategisk bevidste leder er optaget af spørgsmålet ’Hvor skal vi hen med vores virksomhed?’ Lederen er nysgerrig på at opdage 
og udvikle nye forretnings- og produktmuligheder og ved, at det er afgørende for at lykkes. 

Selve udviklingen og valget af strategi kan gøres på forskellige måder alt efter temperament. En gængs tilgang ses herunder. 

Det er nødvendigt at udarbejde analyser af både virksomhedens omgivelser og de interne forhold i virksomheden. Analyserne giver 
inputs til mulige strategier og kvalificerer valget af strategi. En strategi er noget, man bruger og ikke bare noget, man har på et stykke 
papir. Derfor bruger den strategisk bevidste leder strategien som et pejlemærke, når der skal træffes afgørende valg – ligger det i tråd 
med strategien?

Mission
Hvorfor er vi her?

Vision

Hvad 
drømmer 

vi om?

Strategiske 
muligheder

A, B, C

Valg af 
strategi

Implemen-
tering af 
strategi

Forsvars-strategier

Offensive strategier

Trusler

Muligheder

Svagheder

Styrker

Ekstern analyse

Analyse af overordnede 
teknologiske, politiske, 
økonomiske og socio-
kulturelle faktorer og 
analyse af konkurrence-
situationen inden for 
branchen.

Intern analyse 

Kortlægge eksisterende 
ressourcer og kompe-
tencer i virksomheden.
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Som hjælp til at udforme en strategi kan SWOT-analysen bruges. SWOT står for organisa-
tionens styrker (Strengths), organisationens svagheder (Weaknesses), muligheder i forhold 
til omgivelserne (Opportunities) og trusler fra omgivelserne (Threats). Det er en analyse, 
der samler både eksterne og interne forhold. Den bruges ved at udfylde de fire kasser med 
vurdering af trusler og muligheder i virksomhedens omgivelser og svagheder og styrker i 
virksomheden. Ved at overveje forsvar mod trusler, udnyttelse af styrker eller ved at kombi-
nere f.eks. muligheder med styrker skabes et afsæt for en strategi.

Strategisk handleplan

Forsvars-strategier

Offensive strategier

Trusler

Muligheder

Svagheder

Styrker

Værktøj til den strategisk bevidste leder

Sådan bruger du værktøjet:

Udfyld de 4 kasser i SWOT 1. 
med dine vurderinger af 
din virksomhed.
Kombiner kasserne og 2. 
skab derfra dine bud på en 
strategi og handlingsplan.

Vil du vide mere?

Strategi i vindervirksomheder
Jørgen Lægaard m. fl.
JP Bøger, 2003

»... fordi den let tilgængeligt kom-
mer omkring emnet

Strategic Management
Richard Lynch
FT Prentice Hall, 2009

»... fordi den grundigt og over-
skueligt kommer omkring emnet og 
bidrager med gode cases
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Strategiske overvejelser ud fra værktøjet:
Koblingen mellem denne mulighed og denne styrke vil betyde, at så skal vi…• 
Koblingen mellem denne svaghed og denne trussel vil betyde, at så skal vi…• 
Hvordan har vores styrker, svagheder, trusler og muligheder været - set i bakspejlet?• 
Har noget ændret sig?• 
Hvad betyder det for vores fremtidige strategi?• 

Eksempel fra en maskinfabrik, der laver pumper,
der er teknologisk simple, men tilpasset kundens behov

Finde strategiske samarbejdspartnere:
Producenter, der producerer store anlæg, hvor pumpen blot er en lille del, og 

hvor der er behov for, at pumpen tilpasses ind i anlægget.

Strategisk handleplan

Svagheder
Teknologien er simpel

Muligheder
Teknologien er simpel

Styrker
Tilpasning til kundens behov. 

Specialiseret rådgivning ift. kunden

Forsvars-strategier

Offensive strategier

Trusler
Konkurrenter med stordrift (stort 
volumen) kan fremstille billigere
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Den taktik-bevidste leder

For at lykkes som leder er det ikke nok, at du kan udvikle ideer, som du mener, kan være til gavn for virksomheden. Du er også af-
hængig af, at du kan ’sælge’ dine ideer og din dagsorden til dine chefkolleger og din egen chef. Første skridt er at beslutte sig for at 
gennemføre ideen. Derefter handler det for lederen om at kende sin organisations formelle og uformelle beslutningsfora godt og 
kunne manøvrere i dem. Ledelse med taktik er et socialt fænomen og foregår altså i relationen til de øvrige ledere i organisationen, 
dér hvor beslutninger påvirkes og tages.

Ledelse med taktik har mange ligheder med forandringsledelse. Traditionelt set er der to tilgange til forandringsledelse: 
Den psykologiske tilgang, hvor individer og grupper skal ledes gennem en forandring. 1. 
Projekttilgangen, hvor forandringen er projekter, der kræver målsætning, styring og organisering.2. 

Den afgørende forskel er, at ledelse med taktik handler om at påvirke beslutninger om forandringer og foregår leder til leder, hvor 
forandringsledelse og projektledelse handler om implementering af forandringer.

Værktøjet på næste side er en udfoldelse af kassen ’Ledelse med taktik’. Her kan du hente hjælp til at blive bevidst om, hvordan du 
kan påvirke beslutningsprocesser i din virksomhed. 

Leder
– 

Leder

Projektleder
– 

Gruppe, der skal
få forandringen
implementeret

Interessenthåndtering

Kommunikation

Social intelligens

Menneskekundskab

Kompetencer

Forandringsledelse Projektledelse

Ledelse med taktik

Beslutning af forandring

Implementering af forandring
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Ledelse med taktik
(uddybning af foranstående figur)

Kender du de øvrige 
lederes dagsorden?

Hvor og hvordan bliver 
beslutninger truffet i 
organisationen?

Tegn for dig selv de 
formelle og uformelle 
beslutningsfora

Tænk på en situation 
hvor du lykkedes i at 
påvirke beslutninger. 
Hvad gjorde du?

Tænk på en situation 
hvor det ikke lykkedes 
dig at få din idé 
igennem. Hvor gik det 
galt?

Hvor bevidst er du om 
hvordan du påvirker 
beslutninger og får 
ledelsesmæssig 
opbakning til dine 
ideer?

Hvem skal være med i 
din beslutning og 
hvorfor?

Udforske ideen ’Læse’ de øvrige 
lederes dagsorden Lægge taktik

’Sælge’                                                                                   
ideen og forhandle

Hvorfor vil du gerne 
have den gennemført?

Hvad er din idé?
Er ideen til gavn for 
organisationen?

Værktøj til den taktik-bevidste leder

Sådan bruger du værktøjet:

Gennemgå processen i 1. 
figuren
Overvej spørgsmålene 2. 
undervejs
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Den kundebevidste leder

Helt grundlæggende skal du som leder sikre dig, at virksomheden skaber et produkt, kunden rent faktisk har brug for, og som giver 
værdi for kunden. Et værdifuldt produkt vil for kunden sige, at det er værd at betale for.

Uanset, om du er i en produktionsvirksomhed eller en humanitær organisation, er der nogle fællestræk for, hvad kunder tillægger 
værdi:
• Kvalitet: Kvalitet i slutproduktet og kvalitet i frembringelsen af produktet.
 I administrative arbejdsgange handler det om betjeningen af kunden undervejs
• Levering: At levere i rette tid, sted og mængde. Og at kunne levere hurtigt
• Konkurrencedygtig pris: At producere uden unødige arbejdsopgaver og spild
• Sikkerhed og godt arbejdsmiljø for medarbejderne
Der er mange arbejdsopgaver undervejs frem til slutproduktet. For at øge værdien for slutkunden skal hele arbejdsgangen indrettes 
ud fra kundeværdi.

Værktøjet på næste side kan hjælpe dig til at få indblik i, hvad kunden efterspørger i din organisation.

Hvem er kunden?

Hvad er det kunden 
efterspørger?

Hvor opstår
kundeværdien?

• Borgeren
• Skatteyderen
• Byrådspolitikeren

• Konstant fokus på, hvad der  
 egentlig efterspørges af  
 borgeren
• Troværdighed og effektivitet  
 i løsningen af opgaverne

• Eleven
• Forældrene

• I arbejdsgangene
• I brevene
• I kundebetjeningen

• Gode karakterer
• Inspirerende indlæring

• I undervisningen
• I skole-hjem samtalerne

Den kommunale forvaltning Friskolen Produktionsvirksomheden Den humanitære organisation

• En kunde, der køber et   
 slutprodukt

• Kvalitet i slutproduktet
• God pris
• Leveret til rette tid, på rette  
 sted og i rette mængde

• I arbejdsgangene
• I slutproduktet
• I serviceringen af  
 kunden

• Bidragyderen

• Meningsfuldt at hjælpe 
• Se hvordan bidragyderens  
 bidrag gør en forskel
• Troværdighed og
 effektivitet i løsning af  
 opgaverne

• I takken for bidraget
• I bladet, nyhedsmails etc.
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Værktøj til den kundebevidste leder

’Din organisation eller afdeling’

Hvem er 
kunden?

Hvad er det 
kunden 
efterspørger?

Hvor opstår 
kunde-
værdien?

Opdater din viden
Opdater din viden om kunderne ved at spørge kunderne.

Værktøj hertil kunne være fokusgrupper.

Fokusgruppe

Formål:
Få feedback fra kunder på eksisterende produkter, arbejdsgange eller nye 
ideer.

Hvorfor:
Lille investering med relativ stor effekt.

Hvordan:
1. Fastlæg antallet af fokusgrupper og størrelsen af grupper
2. Fastlæg hvem der skal deltage (segmenter) 
3. Udform spørgsmål
4. Gennemfør fokusgruppeinterview
5. Nedskriv deltagernes kommentarer
6. Find temaer i kommentarerne
7. Hvad er det kunden efterspørger, og hvor opstår kundeværdien?

Brug din viden

Hvordan kan du bruge den viden i din organisation eller afdeling?

Hvor og hvordan kan du indarbejde kundeværdien i arbejdsgangene?

Opdater dit skema

Sådan bruger du værktøjet:

Udfyld skemaet for din 1. 
organisation eller din af-
deling.
Overvej dernæst om du 2. 
har brug for at få opdateret 
din viden.
Overvej nu hvad du vil 3. 
bruge din viden til.
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Effektivitet er evnen til at få:
de rigtige ting gjort• 
i den rigtige rækkefølge• 
i rette tid• 
godt nok• 
hurtigt nok• 
uden spild af ressourcer.• 

Effektivitet er noget, der opstår ud fra den måde arbejdet tilrettelægges på. Det centrale for dig som leder er at tænke i, om der er 
mulighed for at forbedre arbejdsgangene og arbejdspladsen omkring arbejdsgangene.

Syn for effektiviseringsmuligheder
Værktøjerne, du kan bruge til at blive opmærksom på effektivitetsmuligheder, er arbejdsgangsbeskrivelser og standardisering. 

En arbejdsgangsbeskrivelse er en beskrivelse af arbejdsgangen fra input til output. Den beskriver altså den række arbejdsopgaver, • 
der skal udføres, for at kunden får sit produkt/ydelse. Overblikket over arbejdsgangen giver ideer til forbedringer.
Standardisering betyder en beskrivelse af, hvordan man bedst udfører en arbejdsopgave. Når man først har en standard og følger • 
den, vil medarbejderne blive opmærksomme på afvigelser fra standarden. Afvigelserne bliver dermed forbedringspotentialer.

Der er mange metoder til at tilrettelægge arbejdet og tænke i forbedringer. Nedenstående figur viser to yderligheder.

Den effektivitetsbevidste leder

Arbejdsgangsbeskrivelser og standardisering

Her kan lean bruges til at
tilrettelægge arbejdsopgaverne

Her kan projektarbejdsformen
bruges til at tilrettelægge arbejdsopgaverne

Stort volumen, ensartede og 
rutineprægede opgaver i produk-
tion eller administration 

Èngangs- og ikke rutineprægede
opgaver i produktion eller admini-
stration
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Lean er en metode til at forbedre en hel arbejdsplads, hvor opbygning af arbejdsgangs-
beskrivelser og standarder er centrale. En projektorienteret arbejdsform sætter fokus på at 
få løst en opgave, der er af begrænset varighed, og som ikke er rutinepræget. Standardise-
ring er også her et centralt begreb. Standardisering kan her f.eks. være en beslutning om at 
lave projektplaner og projektformulering på en bestemt måde. 

Værktøjet på næste side viser en metode til effektivisering.

Vil du vide mere?

Lean Six Sigma Pocket Toolbook
Michael L. George
McGraw-Hill, 2005

»... fordi bogen præsenterer en ræk-
ke effektiviseringsværktøjer herunder 
arbejdsgangsanalysen

Opbygning af en
Lean-administration
Kresten Kragh-Schmidt m.fl.
Børsens Ledelseshåndbog Lean,
december 2007

»... fordi artiklen viser en teoretisk 
tilgang til effektivisering, et værktøj 
og en eksemplificering
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Leverandør Kunde

Udvælg vha. en 80/20 analyse: 80% af en eller anden
effekt kan forklares med 20% af de indvirkende
årsager – f.eks. 80% af omsætningen kommer
fra 20% af produkterne – Analyser dem

Tegn ideal-arbejdsgangen – hvor kundeværdien er tydelig

Lav en standard – tydelig beskrivelse af, hvordan I bedst 
gennemfører arbejdet i den pågældende arbejdsgang

Arbejdspladsen er 
hjemsted for mange 
arbejdsgange

Brug metoden 4S ned over arbejdspladsen:

- Sorter: Smid alt ’dødt’ ud og sorter   
 dernæst efter frekvens i brug
- Sæt i orden: Arranger så tingene står i  
 rækkefølge iht. arbejdsgangene
- Standardiser: Lav systemer
- Selvdiciplin: Byg en kultur bl.a. ved, at én  
 har ansvaret og regelmæssige audits

2.1 Afgrænsning:
- Definér: Leverandør, kunder, ydelser
- Definér snitflader: Input/output, andre arbejdsgange

2.2 Tegn og beskriv arbejdsgangen
- (én arbejdsopgave pr. kasse i arbejdsgangen)

2.3 Data pr. arbejdsopgave:
- Input/output (antal)
- Gennemløbstid
- Hvor er værditilvæksten?

2.4 Totalt pr. arbejdsgang:
- Kapacitet
- Ressourceforbrug
- Gennemløbstid/kvalitetsomkostninger
- Lageromkostninger
- Hvor er værditilvæksten?

2.5 Årsagsanalyse:
- Hvor er det kundeværdien specielt skabes i  
 arbejdsgangen?
- Årsager til ikke-værdiskabende aktiviteter
- Hvor er flaskehalsen?

1

2

3

4

5

Lav en arbejdsgangsanalyse for de vigtigste arbejdsgange

Værktøj til den effektivitetsbevidste leder

Sådan bruger du værktøjet:

Gennemgå trin 1. Udvælg 1. 
produkt/arbejdsgang.
Gennemgå trin 2-5.2. 
Reflekter over, hvor god du 3. 
er til at tænke i strukturer 
via sådan et værktøj.
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Om caset
Blå Kors Danmark har brugt værktøjet, og følgende punkter er udvalgte refleksioner:

Figuren fortsættes på næste side

Case til den effektivitetsbevidste leder

1
Arbejdsgangen er fra indslusning af beboere på en behandlingsinstitution.

Fremadrettet må et samlet behandlingsophold kun vare 8 uger mod i dag 12 uger. Der er 
derfor et krav om, at indslusningen af beboere foregår hurtigere. Det tager i det lys for lang 
tid at nå til, at en beboer har en opholdsplan.
Opholdsplanen er styrende for behandlingen i resten af opholdsperioden.

Kommunal misbrugs
behandler ringer

Møde ml. socialkon-
sulent, beboer og 
misbrugsbehandler

Skriftlig redegørelse 
udarb.af socialkon-
sulent 

Beslutning på 
socialudvalgsmøde 

2.1 2.2+

Tegn og beskriv arbejdsgangen:

Beboer i behandling på institution

1. uge 6. uge

Samtalebaseret
screening

Relationsskabelse

Kontaktperson laver
1. udkast til opholds-
plan

Beboer har en 
opholdsplan

Indhentning af 
oplysn. fra 
kommune

Udredning ved 
behandler

Møde ml. psykiater
og beboer

Udredning ved 
behandler

Tildeling af kontakt-
person

Hvad er 
Blå Kors Danmark?

En diakonal hjælpeorganisation, 
som arbejder med at forebygge 
og hjælpe mennesker, der har 
et alkoholmisbrug.

Organisationens kerneakti-
viteter er behandlingsinstitu-
tioner, botilbud og væresteder. 
Arbejdet finansieres af op-
holdsbetaling fra det offentlige, 
driftsoverenskomster med kom-
muner og 57 genbrugsbutikker.

Organisationen har en om-
sætning på 202 mio. kr., 340 
lønnede medarbejdere og 1550 
frivillige medarbejdere.
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Tak til forsknings- og innovationskonsulent, cand.oceon. Lone Bang-Møller,
Blå Kors Danmarks forsknings- og kvalitetsafdeling, for caset.

Kommunal bevilling 
og handleplan er 
klar

Kommunal 
misbrugsbehandler 
ringer

Kommunal handle-
plan følger med 
beboer

3

Tegn ideal-arbejdsgangen:

Beboer i behandling på institution

1. uge

Relationsskabelse

Ledelse screener
beboer på møde

Tildeling af kontakt-
person

Kontaktperson laver
1. udkast til opholds-
plan

Opholdsplan just. 
efter evt. tests, 
psykiatermøde

Beboer har en 
opholdsplan

Hvad er der galt med arbejdsgangen i 2.1. og 2.2.?
Årsagsanalyse:
Behandler/kontaktperson bruger tid på indhentning af oplysninger, som måske ikke betyder 
særligt meget eller på at opnå kontakt til kommune.
Megen ’død tid’ mellem møde med psykiater, udredning og kontaktperson, fordi relations-
skabelse, tilvænning til stedet etc. for beboer har været tidskrævende.

2.5

Efter behov:
Tests, psykiatermøde 
m.v. 2.- 3. uge
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Innovation er kreativitet, der bliver til noget!
Med andre ord skal du som leder ikke blot være kreativ for at være kreativ, men fordi kreativitet er forudsætningen for innovation. 
Og innovation er forudsætningen for, at hverken ledelse, medarbejdere eller organisationen går i stå.

Den kreativt bevidste leder
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Inkrementel og radikal innovation
Der er grundlæggende to former for innovation – inkrementel og radikal innovation. Den inkrementelle innovation betyder løbende 
forbedringer af det, man allerede er i gang med. Du er sammen med dine medarbejdere hele tiden opmærksom på, hvordan arbejdet 
tilrettelægges, hvornår arbejdet fungerer bedst muligt og på, om noget kan gøres anderledes og bedre. Der er altså tale om mindre 
ændringer og justeringer af det kendte. Men selv om der er tale om justeringer, kan det ofte medføre store resultater.

Kaizen er en fantastisk metode til løbende forbedringer. Det er en systematisk og handlingsbåret metode, hvor medarbejderne ved 
hjælp af en kaizentavle på et kaizenmøde kvalificerer de forslag til forbedringer i arbejdsgangene, som de selv har identificeret.
Kaizenmøderne ledes af en medarbejder for at understrege, at det er medarbejderne, der via deres ’hands on’ i hverdagen er de 
nærmeste til at identificere behovet for forbedringer.

På de følgende sider kan du se Kaizentavlen
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Idekassen

Implementering

Eff
ek
t

Prioriteringsmatrix

Svær let

la
v

hø
j

Det gør vi godt Spild Ideer

Kaizentavlen

Fortsættes næste side
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Aktivitetstavlen Forbedringshjulet
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Den radikale innovation betyder, at du tænker helt afgørende nyt og sætter noget helt nyt i 
gang. Radikal innovation opstår i en organisationskultur, der fremmer kreativitet og innova-
tion. Og som leder må du være bevidst om at skabe og understøtte en sådan kultur.

En kultur, der fremmer kreativitet og innovation i virksomheden, er kendetegnet ved:
Accept af, at kreativitet og deraf følgende innovation oftest sker uventet og oftest   • 
er et resultat af tilfældigheder frem for planlægning
En stærk, velkommunikeret og implementeret mission, vision og strategi• 
Erkendelse af, at kreativitet og innovation oftest skabes af individer, der anerkendes for • 
deres kreativitet
Fokus på ‘cross-over’ mellem forskellige fagligheder og stærk intern kommunikation• 

På næste side kan du se værktøjer, der kan hjælpe dig med at arbejde med inkrementel og 
radikal innovation i din virksomhed.

Vil du vide mere?

Kreativitet i virksomheden
Alan G. Robinson
Management Bogklubben, 1997

»...fordi den både forstår kreati-
vitetens og markedets vilkår

Lean Administration
og medarbejdertrivsel
Kresten Kragh-Schmidt m.fl.
Børsens Ledelseshåndbog Effektivi-
sering, 2010

»...fordi den indeholder en nærmere 
beskrivelse af den anerkendende 
Kaizen-tavle
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Sådan bruger du værktøjet:

Inkrementel innovation: 
Se på illustrationen side 1. 
34 - 35 og følg processen 
nedenfor.

Radikal innovation:
Brug spørgsmålene til 1. 
at danne ramme om en 
undersøgelse af kreati-
vitetskulturen i din organi-
sation. 
Udpeg handlinger på bag-2. 
grund af debatten, som 
kan forbedre kulturen – og 
dermed muligheden for 
radikal innovation i din 
organisation.

Værktøj til den kreativt bevidste leder

Inkrementel innovation
Forfatterne til dit ledelseshus har udviklet Kaizen-tavlen, så den i højere grad repræsenterer en anerkendende tilgang til løbende 
forbedringer. Det har vi bl.a. gjort ved at tilføje ’det gør vi godt’ til idé-kassen.

Vejledning til brug af Kaizen-tavlen:
Medarbejdere udfylder post-its med spild, ’det gør vi godt’ og ideer til forbedringer og hænger dem på tavlens ’ide-kasse’. 1. 
Til det ugentlige Kaizen-møde sørger tavleføreren for, at alle forbedringsforslag bliver præsenteret og prioriteret i forhold til tav-2. 
lens matrix. 
De forslag, der både har høj effekt og er nemme at implementere, føres over på ’aktivitetstavlen’. Og her sørger tavleføreren for, 3. 
at der bliver sat ansvarlig medarbejder og deadline på alle forslag.
På ’forbedringshjulet’ kan alle følge med i, hvor langt de enkelte forslag er kommet i implementeringen.4. 
De forslag, som medarbejderne har vurderet til at give høj effekt, men som er svære at implementere – for eksempel fordi de 5. 
involverer IT – formidles videre til de rette personer i virksomheden. Resten bliver hængende for at ’modnes’ og evt. danne muld 
for nye og bedre ideer.

Radikal innovation
Den vigtigste faktor for, at kreativiteten og dermed innovationen kan lykkes i organisationen er, at I som organisation har den rette 
kultur.

En række spørgsmål kan hjælpe jer til at afklare kulturen:
Har I stærke og letkommunikérbare mission(er), vision(er) og strategi(er), som alle ledere og medarbejdere og kunder/interes-1. 
senter kender og bakker op om?
Vil alle ledere og medarbejdere anerkende og bakke aktivt op om undren, ideer og løsninger? Har I et effektivt system, der bakker 2. 
dem op? Og ved alle, hvordan de bruger systemet?
Giver I plads til, anerkender I og bakker I individers uofficielle handlinger op? Har I selv inden for den seneste måned tænkt 3. 
kreativt omkring udfordringer, som ingen har bedt jer om? Og skaber I et miljø med muligheder for intern og ekstern ‘cross-over’ 
af faglighed?
Synliggør I internt de kreative og innovative handlinger, som skabes af medarbejdere, ledere og kunder/interessenter?4. 
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Som systemisk bevidst leder bygger du din ledelse på en forståelse af, at der i relationerne 
mellem mennesker opstår forskellige og komplekse opfattelser af virkeligheden. Du er som 
systemisk bevidst leder inspireret af den socialkonstruktionistiske teori. I sin yderste kon-
sekvens siger den, at der ikke er noget, der ’findes’. Den kan også fortolkes i en blødere 
form, hvor det betyder, at sproget skaber virkeligheden, og at der derfor eksisterer mange 
forskellige virkelighedsopfattelser. 

To måder at håndtere forskellige virkelighedsopfattelser
Du kan som leder møde de mange virkelighedsopfattelser på to grundlæggende forskellige 
måder:
1) Du kan vælge at sætte dit eget syn igennem, så din fortælling bliver den bærende 
fortælling. Men det er en kortsigtet løsning, der lukker for efterfølgende udvikling og in-
novation.
2) Som systemisk bevidst leder vil du vælge sammen med dine medarbejdere at gå på nys-
gerrig opdagelse i hinandens forskellige opfattelser af virkeligheden, så der åbner sig nye 
muligheder, der kan optimere drift og skabe innovation. Du vil som systemisk bevidst leder 
derfor konstant spørge ind til og udfordre de forskellige opfattelser af virkeligheden og sætte 
dem i spil med og mod hinanden, så I når frem til den bedste opgaveløsning. Dine evner til 
at skabe rum for nysgerrige, reflekterende og udviklende dialoger og din følsomhed over for 
sproget er derfor en vigtig ledelseskompetence.

Der findes mange forskellige værktøjer, der kan hjælpe dig som leder med at spørge ind til 
og udfordre de forskellige opfattelser af virkeligheden, der findes i virksomheden, så de kan 
sættes i spil med og mod hinanden. Et godt værktøj er ledelsesbaseret coaching, som bl.a. 
kan tage udgangspunkt i et spørgehjul. Du kan se værktøjet på næste side.

Den systemisk bevidste leder

Vil du vide mere?

Corporate networking
Christian Waldstrøm
Gyldendal Business, 2009

»...fordi den, baseret på forskning, 
sætter fokus på relationers betydning 
i virksomheder og organisationer

Systemisk ledelse i praksis
T. M. Søholm og A. Juhl
Erhvervspsykologi, volume 2,
nummer 1, marts 2004

»...fordi den giver en praksisnær 
beskrivelse af den systemisk bevidste 
leder

Ledelsesbaseret coaching
Thorkild Molly Søholm m.fl.
Børsens Forlag, 2006

»...fordi den giver en grundig ind-
føring i teorien bag ledelsesbaseret 
coaching på samme tid, som der er 
masser af ideer og spørgsmålstyper
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Værktøj til den systemisk bevidste leder

Sådan bruger du værktøjet:

Brug først lidt tid på selv 1. 
at reflektere over de første 
spørgsmål.
Brug derefter 2. 
spørgsmålene i figuren 
som udgangspunkt for 
ledelsesbaseret coaching. 
Start ved pilen.

Du starter med at stille dig selv nogle udfordrende spørgsmål:

Kender jeg reelt mine medarbejderes forskellige oplevelser af 
virkeligheden i vores organisation? Og hvad vil jeg bruge den 
viden til?

Er jeg tilstrækkelig bevidst om, at det jeg siger, ikke altid er det, 
medarbejderne hører?

Er jeg i stand til at spørge nysgerrigt, eller pådutter jeg mine 
medarbejdere mine opfattelser og mine løsninger?

Perspektiverende spørgsmål:

Jeg har lagt mærke til... og undrer mig 
over… hvilke tanker, har du gjort dig i den 
forbindelse?

Jeg har lagt mærke til… og er enormt 
nysgerrig omkring… hvilke overvejelser, 
der har ført dig frem til beslutningen… ?

Initiativafklarende spørgsmål:

Hvad skal der til for... ?

Hvad vil det første skridt skulle være?

Når vi møder ind i morgen, og det, vi 
ønsker, er sket – hvad er det første tegn
på forandring, vi får øje på?

Situationsafklarende spørgsmål:

 Hvad skal vi opnå med denne samtale?
 Hvad har vi nået, når vi er færdige?
 Hvem, hvad, hvornår... ?

Genererende spørgsmål:

 Hvad nu hvis… ?

 Kunne du forestille dig… ?

Kilde: Spørgsmål, der gør en forskel? Carsten Hornstrup m.fl.

http://macmannberg.dk/inspiration/macmann-bergs-publikationer/artikler-fra-macmann-berg/
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