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Advarsel og ansvarsfraskrivelse
Informationerne i denne bog tilbydes i den forståelse, at de ikke indehol-
der juridisk, økonomisk eller anden form for professionel rådgivning. 
Selvom forfatteren har stræbt efter at sikre indholdets korrekthed, er 
brugen af bogens indhold alene læserens ansvar. Hverken udgiver eller 
forfatter påtager sig nogen form for ansvar for nogen form for skade eller 
tab, som måtte opstå som følge af brugen af denne bog. Denne bog er 
tænkt som inspiration og er ikke komplet fyldestgørende.
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Denne bog er skrevet særligt til dig,
 der er kvindelig ejerleder.

Og den er også til dig, der er
- ejerleder og mand

- ansat leder



5Pia Markersen © 2013 - Tør du være leder?

Indhold
Utålmodig? 7

Om forfatteren 8

Bogen er til dig, der… 10

Er du som de andre? 12

Hvad med mændene? 12

Hvad fandt jeg ud af? 13

Fra kollegaleder til fair chef 13

TRIN 1 Vær fast og fair 16

Undskyld, men… (den submissive stil) 17

Du er da også… (den aggressive stil) 18

Jeg vil gerne have, at….(den assertive stil) 19

ØVELSE 1: Dig og de tre kommunikationsstile 20

Personlige rettigheder 22

Grundlæggende rettigheder 23

ØVELSE 2: Dig og rettigheder 25

Rollerettigheder 30

ØVELSE 3: Rollerettigheder 33

Nøgleegenskaberne 35

Øvelse 4: Nøgleegenskaber 37

Opsummering TRIN 1 39

TRIN 2 Knæk koden - tal som giraffen 40

De tre girafspørgsmål 41

GIRAFSPØRGSMÅL 1: Fakta 42

GIRAFSPØRGSMÅL 2a: Følelse 42

GIRAFSPØRGSMÅL 2b: Hvorfor 42

GIRAFSPØRGSMÅL 3: Anmodning 43

ØVELSE 5: Identificer følelser 45

De tre girafspørgsmål i aktion 47

De to giraftips 47

GIRAFTIP # 1: Hold dig til fakta 47

GIRAFTIP # 2: Vær specifik 50

ØVELSE 6: Lav dit bruttomanuskript 53

ØVELSE 7: Formuler dit budskab 57

ØVELSE 8: Træn fakta 60



6 Pia Markersen © 2013 - Tør du være leder?

TRIN 3 Tæm frygten - og find motivationen 68

Lav et realitetstjek og påvirk udfaldet 69

De seks scenariespørgsmål 70

ØVELSE 10: Få styr på scenarierne 72

Sådan er vi bare 76

Forstærk din motivation 78

ØVELSE 11: Forstærk din motivation 79

Opsummering TRIN 3 82

TRIN 4 Vend skyggen - og opdag en ny styrke 83

Kvaliteterne i skyggen 84

ØVELSE 12: På skyggejagt 86

ØVELSE 13: Bonus skyggeøvelse 91

Opsummering TRIN 4 94

TRIN 5 Sæt scenen 95

I eller efter situationen? 95

Formel eller uformel samtale? 97

Den uformelle samtale 98

Den formelle samtale 99

TJEKLISTE: Den uformelle samtale 101

TJEKLISTE: Den formelle samtale 102

Kollektiv feedback 103

Øvelse gør mester 104

Opsummering TRIN 5 104

God fornøjelse! 105

Tak 106

Bonus: Miniguide til den vanskelige samtale 109

Lær mere 112

Index 113

ØVELSE 9: Træn det specifikke 62

Vær nysgerrig - med måde 64

Andre assertionstyper 65

Det nonverbale sprog 66

Opsummering TRIN 2 66



7Pia Markersen © 2013 - Tør du være leder?

Er du ikke til indledninger?
Vil du bare gerne til sagen i en fart?
Så gå fluks til Trin 1, Vær fast og fair på side 16

Du kan jo altid vende tilbage til de indledende afsnit, 
hvis du bliver nysgerrig…
 

Utålmodig?
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Kommunikation og ledelse på tværs af forskel-
lighed var i centrum, da jeg som nyuddannet 
cand. mag. holdt udstationeringskurser for 
ledere, der for fx LEGO, Grundfos eller  
Carlsberg skulle ud i verden og stå i spidsen 
for et salgs- eller produktionsselskab.

Senere blev jakkesættene skiftet ud med mere 
ydmyge klæder. Rammerne var Dansk Røde 
Kors Asylafdeling, hvor projektledelse,  

forandringskommunikation og uddannelse var omdrejningspunkter.

Gennem seks år hos Post Danmark lærte jeg endnu mere om personale-
ledelse. Udvikling af teams og sparring med distributionsledere med det 
daglige ansvar for 20-30 omdelere (som postbude hedder i postjargon) 
gav mig dyb og praksisnær indsigt i, hvad det kræver at lede et team. 

Indsigt i, hvad der motiverer og skaber engagement. Hvordan sygefravær 
håndteres bedst muligt. Hvilken afgørende rolle tydelig kommunikation 
spiller. Og den betydning det har, når medarbejderen oplever sin leder 
som et autentisk menneske. 

Jeg indså, at ingen forkromede HR-tiltag gør en forskel uden dygtig  
ledelse. Jeg så den kontante forskel på god og dårlig ledelse aflæst i  
kvalitetstal og effektivitet. Og jeg konkluderede, at god ledelse på den 
lange bane er til gavn for alle: Medarbejderen, lederen og virksomheden.

God personaleledelse handler i min optik blandt andet om at mestre 
minimum to grundlæggende discipliner:

 At kommunikere tydelige rammer og forventninger - og give feedback, 
når noget er galt. 

Om forfatteren
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 At udvikle, inspirere, motivere og engagere. At anerkende styrker og 

alt det, der går godt. 

Denne bog handler om det første. Om at være tydelig som leder. Og om 
at arbejde med sig selv, spotte styrker og indre barrierer, som menneske i 
lederrollen.

Parallelt med min faglige udvikling, har personlig udvikling fået en stadig 
større betydning - særligt i forbindelse med mine coachinguddannelser 
hos Attractor og Mindjuice. 

Og det er i feltet, der forener disse to områder: At lære noget om noget 
(personaleledelse) og at lære noget om sig selv, at jeg har fundet min 
platform. Denne bog er et eksempel på koblingen mellem faglig læring og 
personlig udvikling.

Som indehaver af min egen virksomhed, Lederlys, giver jeg nu min viden 
og mit engagement i bæredygtig ledelse videre til især kvindelige  
virksomhedsejere. 

Gennem nyhedsbreve og blogindlæg, gennem foredrag, workshops,  
individuelle troubleshooting-sessioner eller sammenhængende  
udviklingsforløb - og gennem denne bog.

Du kan læse mere på www.lederlys.dk

Jeg ønsker dig alt godt i ledergerningen - og i livet.

Pia Markersen
Cand.mag., certificeret coach og ledelseskonsulent
Indehaver af Lederlys
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”Tør du være leder?” er en lille bog, som handler om kommunikationen 
med medarbejderne, når den er svær - og om at overvinde sine indre 
barrierer. 

Den handler også om at stå ved sig selv og give tydeligt udtryk for sine 
holdninger og krav på en måde, som samtidig respekterer medarbejderne 
og anerkender deres måde at se verden på.

Den er skrevet særligt til kvindelige virksomhedsejere. I næste kapitel 
forklarer jeg hvorfor. Det betyder især, at perspektivet og eksemplerne er 
hentet fra mine dialoger, coachingsessioner og workshops med kvinder, 
der står i spidsen for deres egen virksomhed.

MEN bogen er også relevant for dig, som er:

 virksomhedsejer og mand
 ansat kvindelig leder - eller mand 

- og som synes, at det kan være svært at give negativ feedback til dine 
medarbejdere, sige nej eller kommunikere en upopulær beslutning.
- eller som gerne vil blive bedre til at kommunikere tydeligt og respekt-
fuldt til din chef eller forretningspartner.

Bogens kapitel 3 og 4 handler om at opdage og overvinde dine indre 
barrierer i relation til den svære kommunikation. Men redskaberne er 
generelle og kan hjælpe dig, når du som leder, medarbejder og menneske 
oplever en indre modstand, som står i mellem dig og noget, du meget 
gerne vil opnå. Det gælder alle mål i livet, som kræver, at du bevæger dig 
ud af din komfortzone og trodser din usikkerhed, dine tvivl og din 
bekymring eller frygt. 

Bogen er til dig, der...
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”Jeg har fået rigtig meget ud af at læse bogen. Den er let at gå til - og let at 
omsætte til praksis”
- Ulla Lyngskov, Indehaver af tandlægeklinik i Lyngby

”Bogen er let tilgængelig og meget håndgribelig. Man bliver meget glædelig 
overrasket, når man skal i gang med 50 siders faglitteratur inden et kursus, 
og det viser sig, at stoffet er til at forstå på en overkommelig måde og tilmed 
spændende.”

- Karen Borchert,
Indehaver af tandlægeklinik i Roskilde

”I Pias bog ”Tør du være leder?” fandt jeg svar og løsninger på mange af de 
problematikker, der gør det svært at eje og lede den lille virksomhed. Jeg blev 
både rørt og lykkelig over at være forstået og over pludselig at kunne se, at me-
get i virkeligheden ikke behøver at være så svært...
Tænk at nogen ligefrem har skrevet en bog til MIG!”

- Mette Rønbøg
Indehaver og direktør
Magenta Firmagaver
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Denne bog er et resultat af møder. Møder med kvindelige virksomheds-
ejere, som ikke havde det helt let med lederrollen. Især det der med at 
træde i karakter som chef og få sagt: Her står jeg, og det her mener jeg.

Jeg talte med kvinder, for hvem lederrollen ligefrem var en ubekvem 
konsekvens af at have realiseret en iværksætterdrøm med så meget 
succes, at de har fået ansatte. De har ikke valgt en lederkarriere. Det er 
ikke det, der er deres passion. Det er derimod tænder, dyr, hår, hudpleje 
eller noget helt femte.

Jeg blev nysgerrig. Var det, jeg havde konstateret, en tendens? Noget 
generelt? Det besluttede jeg mig for at undersøge.

Hvad med mændene?
Og hvad med mændene? Tja. Måske har mange af dem de samme 
udfordringer. Jeg har ikke undersøgt det, men ud fra den respons, jeg har 
fået fra mine testlæsere af bogen, lader det faktisk til at være tilfældet. En 
testlæser udtrykker det sådan her:
”Jeg tror der går LANGT FLERE mænd rundt i lederstillinger med nøjagtig 
den samme problematik end du måske er klar over. Helt ærligt Pia, så har jeg 
i løbet af de sidste par uger vendt lige præcis denne problematik med to mænd 
i mit netværk, som selv har stået i det...”
Og er du mandlig (ejer)leder, så velkommen til dig også. 

Tilbage til min nysgerrighed. For at finde svar lavede jeg en online 
spørgeskemaundersøgelse, som mere end 100 kvindelige virksomheds-
ejere besvarede. Efterfølgende interviewede jeg en del af disse 
inspirerende kvinder. 

Er du som de andre?




