
 •  Leverer du middelgode resultater, men ved inderst inde, at potentialet er 
større?

 •  Oplever du, at ”løb hurtigere” og ”arbejd flere timer” ikke virker, når du vil 
lykkes på et nyt niveau som leder?

 •  Er du bange for, at du ikke kan nå de ambitiøse mål indenfor normal arbejds-
tid, så det bliver på bekostning af helbred, fritid og familieliv, hvis du går efter 
dem?

 •  Undlader du at stile højere, fordi du tror, det kræver, at du skal være et ube-
hageligt og andet menneske, end du er?

Mange af os tror, at større succes i jobbet betyder større omkostninger privat el-
ler personligt. Men det behøver ikke at være enten-eller. Human Leadership er 
baseret på et både-og-mindset, der gør det muligt for dig både at udleve dine 
lederambitioner og at leve et liv, du ikke fortryder.

I HUMAN LEADERSHIP – 5 genveje til ambitiøse resultater og et liv, du ikke for-
tryder får du indsigter og værktøjer til at facilitere udvikling, så både du og dine 
medarbejdere kommer til at trives og lykkes på et nyt niveau. Du lærer også at 
styre udenom de 5 omveje, der oftest forhindrer ledere i at udleve potentialet  
–  ikkeledelse, knoklesporet, rollespil, tidsillusionen og lyseslukker. I stedet for at 
tage omvejene, der forsinker de ambitiøse resultater, kan du vælge de 5 genveje 
– forstå ledelse og mennesker, tag en helhjertet beslutning, vær en stemme, vær 
en rollemodel, og gør en positiv forskel – og lykkes hurtigere med dine mål.

I bogen møder du administrerende direktør Henrik Bodskov (IBM Danmark), nor-
disk direktør Jens Andersen (Ascom), partner Henrik Wellejus (Deloitte) og tidli-
gere koncernchef Stine Bosse (Tryg), der alle tror på det menneskelige potentiale 
og er bevidste om, hvor stor en rolle deres egen lederadfærd spiller i forhold til 
medarbejdernes trivsel og succes. CHRO Ulf Hahnemann (A.P. Møller-Mærsk) 
har skrevet forordet.

”Ledere skal give noget af sig selv, også selvom det er sårbart.  
Ellers er det svært at lykkes som leder. I min verden er ledelse 

 lavpraktisk, og ledelse handler om mennesker. Medmenneskelig ledelse 
er en både bæredygtig og langtidsholdbar løsning, og derfor  

vil jeg varmt anbefale alle ledere at læse denne bog.”

MADS NIPPER
CEO, Ørsted

HUMAN LEADERSHIP 

•  er for ambitiøse og medmenneskelige ledere
•  er et både-og-mindset, der sikrer, at du som 

leder maksimerer resultaterne, uden at det bli-
ver på bekostning af helbred, fritid og familieliv

•  giver afgørende indsigt i den betydning, du 
som leder har for holdet

•  kræver, at du som leder både tager din skarpe 
hjerne og dit store hjerte med på arbejde

• giver 5 genveje til at lykkes på et nyt niveau

Som HUMAN LEADER

•  forstår du, at ledelse handler om mennesker 
og om at eksekvere strategien gennem dine 
medarbejdere

•  har du taget en helhjertet beslutning om at 
ville lede andre mennesker, så de både trives 
og lykkes

•  har du modet til at være en stemme, til at se 
potentialet og til at sætte en ambitiøs retning

•  er du rollemodel for en både sund og effektiv 
adfærd, så I bruger tiden og energien på de ak-
tiviteter, der giver de resultater, I drømmer om

•  gør du en positiv forskel for dig selv, for dit 
hold og dermed også for resultaterne

Rie Dalsgaard 

Ledelseskonsulent, foredragsholder, facilitator 
og executive coach. Hun har en MBA og adskil-
lige certificeringer indenfor coaching, facilitering 
og ledelse. I 2004 grundlagde hun EMPOWER 
 PEOPLE, hvor hun hjælper ambitiøse og med-
menneskelige ledere med at udfolde poten-
tialet og skabe markant bedre resultater, uden 
at det bliver på bekostning af helbred, fritid og 
familieliv, så de kan facilitere, at deres medar-
bejdere gør det samme. Erfaringerne er nu sat 
på formel og blevet til HUMAN LEADERSHIP   
– 5 genveje til ambitiøse resultater og et liv, du ikke 
fortryder.
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Forord

Ledelse handler om at  
skabe tillid i organisationen  

– så både medarbejderne og resultaterne blomstrer

”Du forstår ingenting. Det er jer som ledere, der er problemet. 
I er ansvarlige for kulturen i virksomheden. Og medarbejderne 
strejker, fordi der er en dårlig kultur. Jeg er sur på dig og CEO’en, 
ikke på medarbejderne.”

Ordene ramte mig som et slag. Jeg var netop tiltrådt stillingen 
som HR-chef for Mars i Australien, og John Mars, en af de tre 
ejere, havde inviteret mig og CEO’en ud at spise for at høre til 
medarbejderne. Samme dag havde medarbejderne på fabrik-
kerne strejket. Og jeg havde netop lidt kækt spurgt, om John 
ikke var sur på sine strejkende medarbejdere. For jeg ville da 
være sur, hvis det var mig, der ejede firmaet, og medarbejderne 
ikke passede deres arbejde. Hans overraskende svar lærte mig 
noget helt grundlæggende om ledelse. Ledelse handler om at 
skabe tillid. Hvis medarbejderne ikke føler, at de kan komme og 
snakke og diskutere og have en dialog, så går de til en tredjepart 
eller bliver uengagerede og distancerede fra virksomheden og 
kunderne. Uanset at de bliver godt betalt, har gode pensions-
ordninger og så videre. God ledelse drejer sig om at skabe en 
atmosfære af tillid.
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Det fik jeg efterfølgende bekræftet, da jeg deltog i et for mig 
skelsættende lederkursus i Wien med den britiske professor i 
ledelsespraksis Lynda Gratton, der har skrevet ”Living Strategy”. 
I seks timer talte hun om, at alt i en organisation er forbundet 
 – hvis du ændrer på noget ét sted, påvirker det noget et andet 
sted. Organisationen er et fint forbundet system. Det hele hæn-
ger sammen, fordi du har med mennesker at gøre. Hun forkla-
rede også, at fordi mennesker har en sjæl og en stemning eller 
humør, har organisationen også en sjæl og en stemning. Or-
ganisationen består jo af mennesker. Og kun mennesker. Hun 
talte om to yderpunkter i organisationens stemning: ”afmagt” 
og ”håb”. Ledelse handler overordnet om, at lederen skal kunne 
tage en organisation fra den ene ekstrem, afmagt, til den anden 
ekstrem, håb. Medarbejderne skal have håb for fremtiden. At 
det, de arbejder med, er meningsfyldt og kan blive til noget. At 
de kan bidrage. Hvis der er tillid i organisationen, trives medar-
bejderne og får håb for fremtiden og virksomheden. Hvis der er 
tillid og håb, bliver medarbejderne trygge og bruger dermed den 
intelligens, vi selvfølgelig alle har. De bliver kreative, innovative, 
hurtige, fleksible og så videre. Og så kommer resultaterne.

Efter de to oplevelser – dundertalen og kurset – klikkede det for 
mig. HR og ledelse handler om at skabe trivsel og tillid i orga-
nisationen. At få folk ind i sådan en håbstilstand. Hvor de føler 
sig til rette, hvor de kan være dem, de gerne vil være, og hvor de 
bliver respekteret for det, de kan, og det, de står for. Kapaciteten 
og produktiviteten i organisationen brager i vejret. Netop fordi 
medarbejderne bliver løsningsorienterede, innovative, kreative 
og så videre.

Den bog, du sidder med i hånden, handler om netop det. At vi 
som ledere skal huske, at vi har med mennesker at gøre. At vi har 
et medansvar for, at vores medarbejdere trives – både menneske-
ligt og fagligt. At ledere arbejder med udvikling, ser potentialet og 
skaber mulighed for, at det kan udfolde sig. Bogen minder os også 
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om, at ledelse hverken kan eller skal outsources til HR. At ledelse 
er for dem, der virkelig vil lede mennesker. Hvis du ikke kan eller 
ikke har lyst til at lede mennesker, kan du ikke være en leder af 
mennesker. Hvis ikke du synes, det er sjovt eller spændende, så er 
det heller ikke noget for dig. Du skal ville ledelse. I bund og grund 
er det et privilegie og et enormt ansvar at lede andre.

Når man som leder vil skabe tillid og trivsel, skal der ofte sto-
re kulturforandringer til. Mange organisationer har længe haft 
drift og effektivitet i centrum fremfor medarbejderne. Det peger 
amerikanske Peter Block, der er ledelseskonsulent og forfatter til 
blandt andet ”The Empowered Manager”, på i sine analyser. Vi 
har hidtil dømt følelser ude på arbejdspladsen, slået ned på men-
neskets svagheder og forsøgt at kontrollere os ud af alting for at få 
lidt forudsigelighed ind i en ellers uforudsigelig verden. Fremti-
den er anderledes. Peter Block mener, at en ny ledelsesstil vinder 
ind. Hvor lederen er en slags vært for dygtige medarbejdere med 
de rette kompetencer og sørger for gode relationer mellem dem. 
Går forrest som rollemodel, har en klar vision og tager sig kærligt 
og ambitiøst af hver enkelt medarbejder. Mennesker kommer i 
fokus i fremtidens organisationslandskab. Og lederen, der lykkes, 
er den, der har modet og troen på, at transformation tager tid. 
Men som vedholdende holder fast i, at det er den rigtige vej at gå.

Som ledere kommer vi også indimellem til at tage en omvej. 
Omvejene her i bogen viser, hvor det ofte går galt. Genvejene 
guider dig gennem den transformation som leder, som Peter 
Block betegner som fremtidens leder. Og som Rie Dalsgaard 
igennem bogen også tegner et skarpt billede af. Lederen, der 
forstår ledelse og forstår mennesker. For det er mennesker, det 
handler om.

Kan vi skabe tillid, kan vi få meget større engagement. Til gavn 
for både ledere, medarbejdere og de kunder, der skal købe ens 
produkt/service. Et vigtigt princip for konstruktivt at udnytte 
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den tillid, der er skabt, og bygge endnu mere er, at det oftest 
er teamet eller organisationen, som har svaret på en problem-
stilling. Intelligensen er tilfældigt distribueret på tværs af en 
organisation. Den sidder ikke nødvendigvis i ledelsen. Ledel-
sens opgave er at udstikke retningslinjerne, men ikke at være de 
smarteste og have alle svarene. Teamet har svaret. Organisati-
onen er klog og har svaret. Bare spørg.

Som leder er det vigtigt at turde mene noget. Hvis man synes, 
man gør det rigtige, og at det kan gøre en forskel for medarbej-
derne, så er det bare derudad. Også hvis det betyder, at man skal 
gå imod den øvrige ledelse nogle gange. Jeg har lært en vigtig 
ting, som jeg ofte siger til de yngre medarbejdere: ”Som leder 
skal du lære at ignorere meget af, hvad andre siger. Alle har en 
mening om alting, men ofte er der ikke noget rigtigt svar.” Væl-
ger man at sige ”det er det her, vi gør”, så skal man forfølge det. 
Man må stole på sin mavefornemmelse og korrigere undervejs. 
En god analogi for mig er at forestille mig, at jeg står på kanten 
af en sort pukkelpist og ikke kan se pisten under mig, at tage 
skyklapper på og stole på min egen kompetence. Sige til mig 
selv: ”Jeg kan justere, efterhånden som jeg kommer ned ad den 
der pukkelpist.” Hvis man lytter til for mange, ender man med 
at stå stille. Start på rejsen, og korrigér undervejs.

Som ledere skal vi eje engagementet for det, vi står for og tror 
på. Og skabe samme følelse hos medarbejderne. Det afgørende 
er, at vi tør kaste os ud i ledelse, der faciliterer udvikling. Ledel-
se, der transformerer. Fra afmagt til håb. Fra kontrol til tillid. 
Med denne bog er du godt på vej til netop det.

Ulf Hahnemann
København, 2021

Ulf Hahnemann (f. 1964) (HA) har i 28 år været leder i Mars i blandt andet 
Norge, Australien og USA og siden 2016 CHRO hos A.P. Møller-Mærsk.
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Introduktion

HUMAN LEADERSHIP 
Vi må tilbage til start

Topleder, mellemleder, teamleder, uformel leder og linjeleder. 
Det skorter ikke på ledertitler i Danmark. Men leder vi? Måske, 
men noget tyder på, at vi i hvert fald ikke gør det rigtigt. Med 
de høje stress- og mistrivselstal, medierne præsenterer os for, er 
det indlysende, at vi er nødt til at ændre vores tilgang til ledelse.

Der findes rigtig mange ledelsesretninger og endnu flere ledel-
sesbøger, men det er, som om der mangler nogle, der som dren-
gen i ”Kejserens nye klæder” tør stå frem og sige det åbenlyse. 
Så nu gør jeg det. 

Ledelse handler om mennesker. 
Og ledere skal bruge tiden på ledelse af mennesker. 

Som leder har du et medansvar for, at dine medarbejdere  
både trives og lykkes.

Først når mennesker er omdrejningspunktet i ledelse, kan du 
virkelig rykke på de ambitiøse resultater og skabe trivsel. Først 
da kan du udfolde både dit eget, holdets og organisationens po-
tentiale. Og først da kan du som leder være med til at knække 
nogle af de kedelige statistikker om stress, mistrivsel og mang-
lende medarbejderengagement.
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I en årrække er ledelse blevet ophøjet til noget, der er svært. 
Men ledelse er faktisk ret enkelt. Måske bliver du provokeret nu. 
For du har måske læst dig igennem hyldemeter af ledelsesbø-
ger med teorier og analyser om alt det svære i ledelse. Set med 
mine øjne er ledelse lavpraktisk og behøver ikke at være svært. 
Det svære er, at vi som mennesker er følelsesstyrede. Når du har 
taget en helhjertet beslutning om, at du vil ledelse og vil arbejde 
med mennesker, så bliver ledelse meget lettere. Vil vi ledelse, 
er det afgørende, at vi som ledere forstår os lidt på og oprigtigt 
interesserer os for mennesker. For selv den mest geniale stra-
tegi er værdiløs, hvis vi ikke formår at eksekvere den igennem 
vores medarbejdere. Derfor handler ledelse om mennesker. Vi 
skal have ledelse ud af de akademiske tåger og ikke ophøje det 
til noget, det ikke er. Vi må tilbage til start.

HUMAN LEADERSHIP er for dig,  
der både er en ambitiøs og medmenneskelig leder.

Du ved, at dit potentiale er endnu større, og du vil gerne  
udfolde det og skabe ambitiøse resultater, uden at det  

bliver på bekostning af helbred, fritid og familie.

Måske er du ligesom mange andre ledere endt med at praktisere 
ikkeledelse – det, jeg kalder det, når en leder er ”inde-over-alt” 
eller ”fraværende”. Du har det enten bedst med at være med i 
detaljerne, så du har svært ved at give slip og uddelegere, eller 
du udviser blind tillid til dine medarbejdere og glemmer at være 
synlig som leder. Ingen af delene duer. Men det er menneskeligt, 
hvis du er endt der, for som leder er du også bare et menneske. 
Som mennesker er vi følelsesstyrede, og vi lader os styre af kom-
fortzonen (hvor vi føler os trygge og gør det, vi kender).
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Jeg ved, du har et større potentiale, og det er jeg ret overbevist 
om, at du også selv ved, siden du er i gang med at læse den her 
bog. Jeg vil gerne give dig et kærligt skub, så du finder modet 
til at udfolde dit potentiale i potentialezonen (hvor vi føler os 
utrygge, fordi vi skal gøre noget nyt). 

I bogen peger jeg på 5 genveje til ambitiøse resultater og til at 
leve et liv, du ikke fortryder. Jeg peger også på 5 omveje. For som 
mennesker er vi ofte vores egen største forhindring. Omvejene 
er 5 forhindringer drevet af komfortzonen, der typisk forhin-
drer ledere i at udfolde potentialet. Du kan godt nå målet ved at 
tage en omvej eller flere, men det tager længere tid. Vælger du 
genvejene, kommer du hurtigere frem, men det er ikke sikkert, 
at genvejene hverken er kønne eller komfortable. For genvejene 
kræver, at du er villig til at ændre adfærd og gøre noget (helt) 
andet, end du plejer – du skal ud i potentialezonen. Derud, hvor 
ting for en stund føles både svære, ukomfortable og måske end-
da farlige. Til gengæld er du med genvejene sikret den korteste 
vej til det, du drømmer om at opnå. I overskrifter lyder de 5 
omveje og 5 genveje sådan her:
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OMVEJ GENVEJ

1 · Ikkeledelse
Du er enten fraværende eller inde over 
alt som leder. For kontrollerende eller for 
konfliktsky. Du bruger tiden på ikkeledel-
se og forsømmer dit ledelsesansvar.

1 · Forstå ledelse og mennesker
Du får værktøjer til at forstå ledelse og 
til at italesætte adfærd og menneskelig 
udvikling. Ledelse handler om at gøre en 
positiv forskel for holdet.

2 · Knoklesporet 
Du tror, at du kan løbe dig til resultaterne. 
Du arbejder meget, fikser, løser alting 
selv og glemmer at uddelegere. Du har 
ikke taget en helhjertet beslutning om 
at være leder og har derfor ikke indtaget 
lederscenen.

2 · Tag en helhjertet beslutning
Du får værktøjer til at forstå forskellen 
på en halv- og helhjertet beslutning og 
indblik i lederens arbejdsvilkår. Du bliver 
guidet til at træffe din beslutning, om 
ledelse overhovedet er noget for dig.

3 · Rollespil   
Du holder igen, tør ikke helt stå frem 
med, hvem du er som leder, og føler dig 
usikker i lederrollen. Du identificerer 
dig ikke med at være leder, du er ikke 
komfortabel med ledelsesopgaverne og 
tydelig i din kommunikation, og du prø-
ver derfor at regne ud, hvordan du skal 
være som leder.

3 · Vær en stemme
Du får indsigt i, at du er dit eget vigtigste 
ledelsesværktøj, og at ledelse er en lav-
praktisk disciplin, som kræver, at du er 
nærværende og agerer som leder, ikke 
specialist. Du lancerer dit ledelsesfunda-
ment, så du kan kommunikere, hvad du 
står for som menneske og som leder.

4 · Tidsillusionen                     
Du drømmer hele tiden om mere tid 
og glemmer at være realistisk omkring 
den tid, der er. Du er ikke bevidst om, 
at din adfærd skaber ringe i vandet. Du 
tager ikke fuldt ansvar for din tid, for dit 
liv, for dine resultater.

4 · Vær en rollemodel
Du får værktøjer til at forstå tid og prio-
ritere din tid, så du bruger tid på det, der 
skaber størst værdi. Du bliver rollemodel 
for sund og effektiv adfærd og træner 
dagligt i potentialezonen for at opnå de 
resultater og det liv, du drømmer om.

5 · Lyseslukker                    
Du klapper potentialet sammen ved ikke 
at facilitere et trygt miljø for udvikling for 
dine medarbejdere. Du hjælper dem ikke 
med at trives og lykkes og gør derfor ikke 
den positive forskel for dit hold, som er 
din primære opgave som leder.

5 · Gør en positiv forskel
Du træner de 6 ledelseskompetencer 
i ledelseshjulet: relationer, retning, 
rammer, rytme, regler og resultater. De 
holder dig på sporet i forhold til at skabe 
et trygt miljø, som du og dine medarbej-
dere kan udvikle jer i, så I alle både trives 
og lykkes.
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Måske kan du nikke genkendende til de fleste af omvejene, må-
ske kun nogle få. Uanset hvor mange du har begivet dig ud på, 
vil du opleve stor forskel som leder, når du begynder at tage gen-
vejene i stedet for. Og når du vender tilbage til udgangspunktet 
for ledelse – at det er mennesker og menneskelig udvikling, det 
handler om – er vejen banet for et både-og-mindset fremfor et 
enten-eller. Så du kan leve det liv, du drømmer om, både profes-
sionelt, privat og personligt.

Det kan være, det er uvant for dig at skulle tale om menneskelig 
udvikling i forhold til ledelse. Men menneskelig udvikling er en 
forudsætning for forretningsudvikling. Summen af jeres adfærd 
giver jeres resultater. Og da du som leder har sagt ja til at skabe 
nye resultater, er det din opgave at facilitere ny adfærd og ska-
be et trygt miljø, så dine medarbejdere tør være sig selv og tør 
udvikle deres adfærd, så deres tanker og handlinger matcher de 
resultater, I går efter. Det er din opgave at hjælpe dine medar-
bejdere med at skabe de nye resultater på en holdbar måde – og 
ikke bare forvente, at de løber hurtigere og arbejder i flere timer.

Som leder skal du gøre en positiv forskel for at være din løn 
værd. Derfor er din primære opgave at hjælpe dine medarbej-
dere med at trives og lykkes, så I sammen udfolder potentialet 
og skaber ambitiøse resultater indenfor nogenlunde normal ar-
bejdstid. Det kræver, at du tør udfolde dit eget potentiale og tør 
gå forrest. At du er villig til at tro på, at du er god nok som det 
menneske, du er, villig til at udvikle din adfærd og til at satse 
på dig. At du er villig til at mene noget og stå op for det. Det er 
sårbart at eksponere sig selv, og der er ingen garantier for suc-
ces, men hvad er alternativet? At lade som om potentialet ikke 
er større? At fortsætte som nu og leve med konsekvenserne på 
sigt? Et reelt alternativ er at give slip på ambitionerne og være 
glad for det, du har og har opnået. Måske er det det rigtige for 
dig – det ved kun du. 
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Jeg kunne ikke slippe ambitionen om at skrive den her bog. Jeg 
har været totalt presset over at skulle eksponere mig selv og tur-
de mene noget, som andre skulle dømme, men jeg har valgt at 
gå hele vejen. Så jeg beder dig ikke om noget, jeg ikke selv gør. 
For at gøre det endnu mere sårbart har jeg bevidst fravalgt at 
bruge eksterne referencer i bogen. Både for at holde dig nær-
værende i læsningen, så du kan høre din egen indre visdom, og 
for at vise, at jeg står op for det, jeg har skrevet, med risiko for at 
blive upopulær. Det må briste eller bære. Jeg har udlevet endnu 
en drøm – så jeg er i fuld gang med at leve et liv, jeg ikke fortry-
der. Jeg håber, du vælger at gøre det samme.

Fremtidens leder er human – menneskelig, sårbar, storslået og 
alt derimellem – og bruger sin tid på at lede mennesker, på at fa-
cilitere udvikling, på at hjælpe sine medarbejdere med at trives 
og lykkes. Er du klar til det?

I mellem hver sektion i bogen finder du en case, en ærlig og 
inspirerende lederfortælling fra fire forskellige human leaders, 
der allerede går vejen. De deler både sårbart, gavmildt og uden 
forbehold ud af deres erfaringer. Intentionen er at vise, at ledere 
også bare er mennesker, og at vi alle er drevet af komfortzonen, 
uanset hvilken titel vi har.

Med bogen vil jeg gerne vise, hvor simpelt ledelse kan være, når 
du sætter mennesker i centrum, og når du indser, at du er dit eget 
vigtigste ledelsesværktøj. For når du træder frem med en tydelig 
stemme og er rollemodel for en sund og effektiv adfærd, har du 
allerede gjort den største del af arbejdet som leder. Når du står 
stærkt i dig selv som leder og bruger tiden der, hvor du skaber 
størst værdi, har du også tid til at lykkes privat og personligt, og 
med din adfærd viser du dine medarbejdere vejen. Du viser dem, 
at det handler om både-og og ikke enten-eller. At I kan lykkes, 
uden at det bliver på bekostning af helbred, fritid og familie. Så får 
medierne andet at fortælle om end stress og mistrivsel.
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 Er du klar til at skifte fra knoklesporet til udviklingssporet?

  Er du klar til at skifte hovedparten af din tid i komfortzonen 
ud med tid i potentialezonen?

  Er du klar til at tage både dit store hjerte og din skarpe hjerne 
med på arbejde?

Lad os komme i gang.

Rie Dalsgaard
April 2021
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HJERTE OG HJERNE
De fleste forbinder hjerte med følelser og hjerne med intelligens.

Den her bog handler om ledelse af mennesker, og derfor er de-
finitionerne lidt anderledes.

Dit store hjerte

Din passion for at lede mennesker, din tillid til medarbejderne 
og ønsket om at hjælpe dem med både at trives og lykkes. Med 
hjertet skaber du et trygt miljø for udvikling. Hjertet er også dit 
mod til at være både sårbar, upopulær og ambitiøs.

Din skarpe hjerne 

Din bevidsthed om menneskelig adfærd og dit fokus på at skabe 
en kultur, der rykker dig og dine medarbejdere, så I opnår de 
nye, ambitiøse resultater. Med din bevidste hjerne arbejder du 
målrettet på at gøre en positiv forskel for holdet. 

Vil du som leder lykkes med at eksekvere en ambitiøs strategi 
indenfor nogenlunde normal arbejdstid, kræver det, 

 at du både tager dit store hjerte og din skarpe hjerne  
med på arbejde. 
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Omvej 1

Ikkeledelse

At ledelse handler om mennesker, er gået i glemmebogen.

Du er hverken dum eller et dårligt menneske af den grund.

Du lader komfortzonen styre og autopiloten tage over.

Så du kommer til at bruge tiden på ikkeledelse.





Måske har du oplevet at arbejde for en leder, der var så meget 
inde over alt, at du mistede motivationen. Eller en leder, der 
brillerede med sit fravær, både fysisk og mentalt, og som gjorde, 
at retningen var uklar, og at der opstod unødige interne uenig-
heder. Intentionerne var måske gode. Den ene leder var over-
engageret, men kunne ikke finde ud af at uddelegere. Den an-
den havde blind tillid, så det hele sejlede. Nu står der leder i din 
autosignatur, og du har 10, 20, 300 eller mange flere under dig, 
men du er måske alligevel endt der, hvor dine ledere var. Du er 
enten inde-over-alt-leder eller fraværende leder. Du praktiserer 
ikkeledelse.

Lyder det underligt? Når du er inde over alt, prøver du jo netop 
at vise dit engagement og vil bare gerne hjælpe, så der ikke sker 
fejl. Og er du fraværende, er det jo netop for at give dine medar-
bejdere plads. De er jo så dygtige. Og du har tillid til, at de kan 
løse opgaverne. Hvordan kan det være ikkeledelse?

Vi praktiserer selvfølgelig ikke ikkeledelse med vilje. Og heller 
ikke fordi vi er dummere end gennemsnittet. Tværtimod. Vi har 
typisk minimum én videregående uddannelse på CV ét. Måske 
også indtil flere ledelseskurser i bagagen. Vi gør det heller ikke, 

oMVej 1 · IKKeLeDeLse  23



fordi vi er dårlige mennesker. Men inderst inde frygter vi må-
ske at blive afsløret som dårlige ledere. Fordi vi er i tvivl. I tvivl 
om vores egne og/eller andres evner. Eller måske er vi dovne. 
Udviklingsdovne. Vi gør det, vi kender. Også selvom det ikke 
virker og kalder på ny handling.

Ikkeledelse er ledelse, der ikke tager afsæt i, at både ledere og 
medarbejdere er mennesker. Ikkeledelse tager ikke højde for, at: 

• Mennesker har brug for opmærksomhed.

• Mennesker har brug for at blive set, hørt og accepteret som 
de mennesker, de er.

• Mennesker har brug for at holde sig i gang og føle sig ”på vej” 
for at trives.

• Mennesker har brug for næring for at vokse.

• Mennesker har brug for et trygt miljø for at udvikle sig.

• Mennesker er sociale væsener og har brug for at føle sig som 
en del af noget.

• Mennesker er levende med en naturlig drift mod at udfolde 
deres potentiale.

Ligesom planter har en naturlig drift til at vokse og gør det, hvis 
miljøet er nærende, vokser og udvikler medarbejdere sig, hvis 
arbejdsmiljøet er nærende. Får de ikke næring, visner de. I bed-
ste fald bruger de energien på at ”overleve”. Begge scenarier gi-
ver potentialet trange kår og påvirker resultaterne negativt.

At ledelse handler om mennesker, virker til at være gået i glem-
mebogen.
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Den primære opgave er også gået i glemmebogen
Det virker også til at være gået i glemmebogen mange steder, at 
lederens primære opgave er at skabe resultaterne sammen med 
holdet. Gennem andre mennesker. Og at du som leder er sat i 
verden for at gøre en positiv forskel for holdet. Selvom du som 
leder arbejder både hårdt og meget længe, opnår I ikke nye, for-
bedrede resultater, hvis du bruger tiden på en masse ikkeledelse.

Din adfærd skaber ringe i vandet. Med din adfærd påvirker du 
som leder direkte kulturen på dit hold, i din afdeling, i din orga-
nisation. Hvilken forskel gør du for dit hold? Kig på illustratio-
nen, og spørg dig selv – gør du en neutral, negativ eller positiv 
forskel?

= 

= 

= 
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Når du som leder gør en neutral forskel, holder du resultaterne 
og trivslen på det jævne niveau. Du får ikke det menneskelige 
potentiale i spil. Holdet kan levere lige så gode resultater uden 
dig. Du er reelt set bare et fordyrende led.

Når du som leder gør en negativ forskel, visner både resultater-
ne og trivslen. Måske skaber du et miljø, som ikke er nærende, 
eller måske er det decideret giftigt for holdet. Dine medarbejde-
re bruger derfor en del af deres tid og energi på at ”overleve”. Det 
koster i forhold til både sygedage, langtidssygemeldinger, op-
sigelser, branding, medarbejderengagement og kundeloyalitet.

Når du som leder gør en positiv forskel, blomstrer både resul-
taterne og medarbejderne. Du faciliterer synergi på holdet, så 
potentialet udfoldes. 1 plus 1 giver 3, 10 eller mere.

Fortvivl ikke, hvis du ikke helt lever op til dine forventninger til 
dig selv i lederrollen. Der er både indsigter og værktøjer at hente 
i den her bog. Jeg ved, du har potentialet til at gøre en positiv 
forskel for holdet. Inderst inde ved du det også. Så hæng på.

Din geniale strategi kan være værdiløs
Hvis vi skærer helt ind til benet, handler ledelse om to ting:

Ledelse er at udvikle en ambitiøs strategi 
og

 at eksekvere strategien via holdet.

At udvikle en strategi er den nemme del af ledelse. Men som 
nævnt i introen er selv den mest geniale strategi værdiløs, hvis 
du som leder ikke formår at eksekvere den via dit hold. Ikke 
formår at påvirke dine medarbejdere, så de bruger tiden og 
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energien på de aktiviteter, som giver jer de ønskede resultater. 
For at lykkes med at gøre strategien til virkelighed og skabe nye 
resultater må du som leder lykkes med at få dine medarbejdere 
til at tænke nye tanker og gøre tingene på en ny måde.

For ét er sikkert:

Hvis vi gør, som vi plejer, får vi de resultater, som vi plejer.

Selvom det nok er den mest logiske sætning i verden, og du sik-
kert har hørt den til bevidstløshed, kan det tage lidt tid, inden 
sandheden bag ordene bliver til en bevidst erkendelse. Og end-
nu længere tid, inden det bliver til ændret adfærd. Det erfarede 
Jens Andersen, som du møder efter genvej 2. Han oplevede, at 
han var nødt til at sætte sit mål så højt, at han blev tvunget til at 
gøre noget helt andet, end han plejede.

Både hjerte og hjerne
Når vi glemmer at tage både vores store hjerte og skarpe hjerne 
med på arbejde, udøver vi ikkeledelse. Som leder står du tilba-
ge med et trivselsbarometer, der måske holder et jævnt niveau, 
men som ikke boner særlig positivt ind. Og resultater, der må-
ske er okay, men som ikke viser, hvad potentialet i virkeligheden 
rækker til.

Som nævnt refererer jeg ikke til intelligens og følelser med hjer-
ne og hjerte. Med en skarp hjerne refererer jeg til høj bevidsthed 
om adfærd, da det er holdets samlede adfærd, der giver resul-
taterne. Og med et stort hjerte peger jeg på, at vi som ledere 
skal tage både passion, medmenneskelighed og mod med på 
arbejde, hvis vi vil udfolde potentialet. Det kræver mod at sætte 
ambitiøse mål, det kræver medmenneskelighed at skabe et trygt 
miljø for menneskelig udvikling, og kun med passion for ledelse 
får du gennemslagskraft som leder.
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Så vi praktiserer ikkeledelse, når vi som ledere:

• Tror, at vi skal være fejlfri og altid skal have svaret på alt.

• Forveksler tillid med blind tillid og minimerer antallet af 
1:1-møder, når det i virkeligheden handler om, at vi er ukom-
fortable med at holde dem.

• Glemmer, at vores primære opgave som leder er at skabe re-
sultater gennem og sammen med andre.

• Glemmer, at resultaterne er summen af vores adfærd, hele 
holdets tanker, følelser og handlinger.

• Glemmer, at vores eksistensberettigelse som ledere er, at vi 
gør en positiv forskel, både for hver enkelt medarbejder, hol-
det og resultaterne.

Misforstå mig ikke. Jeg ved, at du som menneske både er ambi-
tiøs og medmenneskelig. Og du gør dit bedste. Men det er tid 
til at erkende, at du med ikkeledelse svigter din rolle som leder. 
Den gode nyhed er, at ikkeledelse handler om din lederadfærd 
– og den kan du ændre.

Simpel matrix på lederadfærd
Du er sikkert bevidst om, hvilken type leder du ikke ønsker at 
være. Du ved, at den autoritære ledelsesstil med ordrer fremfor 
dialog er forældet og skaber mistrivsel, og du tager afstand fra den. 
Det samme gælder upassende adfærd og magtmisbrug i lederrol-
len. Men hvor bevidst er du om, hvilken leder du ønsker at være?

Den simple matrix på næste side kan hjælpe dig med at blive 
bevidst om, hvilken lederadfærd der sætter dig selv og dit hold 
op til succes, og give dig indsigt i, hvordan alle dine gode inten-
tioner er endt med at blive til ikkeledelsesadfærd.
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