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Skab udvikling i dit lederjob 
 

Klarhed i dit lederjob 

Du bør starte med at få klarhed over dine egne ønsker: Hvordan vil ser jeg mig selv som leder? Dernæst bør 

du på klarhed over hvilke kompetencer, der efterspørges i den virksomhed, hvor du er beskæftiget. Med 

andre ord: Hvordan er din vurdering af virksomhedens ønsker om kompetencer i dit lederjob? 

Hent app`en Lederkompetencer på enten Google Play eller App Store og gennemfør besvarelsen af de 2x32 

spørgsmål. Følg anvisningerne undervejs. 

Klarhed i udviklingen af dine lederkompetencer 

Resultaterne bliver vist med et sæt søjler for dine svar om egne ønsker til kompetencer, og et sæt søjler for 

din vurdering af virksomhedens ønsker. Når du har det billede foran dig, så kan du begynde at fundere over 

de næste skridt.  

Det store spørgsmål er, om du bør starte med at tænke dig grundigt om og lægge en plan, før du går i gang, 

eller om du blot skal tage fat, foretage nogle handlinger og se hvor det fører hen, for så på den baggrund at 

begynde at planlægge. 

Egentlig er det dilemmaet om hønen og ægget – hvad kommer først? Her er svaret, at det ene er en 

forudsætning for det andet og vice versa. Så du bør både have dig en plan for udvikling af dine 

lederkompetencer, og du bør naturligvis også handle for at komme videre. 

Måske lever planlægning og handling side om side, og udvikler sig i et sammenfiltret hele, der ender med at 

bringe din udvikling af lederkompetencer derhen, hvor du ønsker? Risikoen er dog her, at det lige så vel kan 

gå den anden vej, så du slet ikke opnår det, du ønsker. 

Kodeordet må være, at du til stadighed bør være bevidst om de valg, du træffer, både hvad angår 

refleksion/planlægning og handling/udvikling. Du bør med andre ord forsøge at holde dig hævet over 

dagligdagens hændelser for at kunne se, om vejen frem stadig fører i den retning, du har tænkt dig. 

Vi har i denne artikel valgt at sætte fokus på refleksion og udvikling af en plan først og derefter på 

handlinger for at komme videre og til sidst på konkrete tiltag i hverdagen. 

A. Udvikling af din vision 

Du kan starte med at udvikle din vision ved at tage udgangspunkt i denne model: 
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Figur 1: Udvikling af vision om lederkompetencer1 

Når vi taler om udvikling af lederkompetencer, vil det være en stor fordel at kunne skabe planer og 

handlinger i forhold til de visioner man har i forhold til sin egen udvikling. Det betyder, at en analyse af 

hverdagens opgaver og funktioner, eller en test af hvordan du er som leder, ikke vil være et tilstrækkeligt 

afsæt. Du vil med det som udgangspunkt udelukkende have et indtryk af, hvordan du handler lige nu – eller 

måske endda, hvordan du har handlet og løst dine opgaver indtil nu. Med andre ord vil dit afsæt være 

fortidigt, det vil være med afsæt i de gode og dårlige handlinger, du har udført, samt ud fra den adfærd du 

har vist i fortiden. 

Det, der er interessant, er i højere grad at se på, hvor du ønsker at være om 2-3 år. Hvilke 

lederkompetencer ønsker du at være i besiddelse af? Det vil for alvor give et afsæt, der vil være forankret i 

fremtiden. Men kan man det? Egentlig ikke, men man kan skabe sig et billede af, hvordan man ønsker at se 

sig selv som leder i fremtiden, det vil være et bilede, der bygger på de ressourcer, man har.  

Hvis du tager udgangspunkt i hvordan du rent faktisk er i dag, så risikerer du at fokusere på fejlretning og 

dermed på de mangler, du har. De kompetencer du hele tiden får at vide, at du skal forbedre for at være på 

toppen af det job, du bestrider i dag. 

Men hvad nu hvis du ikke kun ønsker at blive rigtig god til dét, du netop gør i dag? Hvad nu hvis du har en 

drøm om, hvordan du gerne vil kunne se dig selv som leder? Så er det netop en vision, du skal opbygge. 

                                                             
1 Inspireret af: Refleksion og læring,  Bjarne Wahlgreen m.fl., Samfundslitteratur, 2002. 
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For at skabe klarhed bør du som udgangspunkt måle dig og dine fremtidige kompetencer i forhold til den 

virksomhed, hvor du aktuelt er ansat. Derfor bør du også gøre dig nogle tanker om, hvordan du forestiller 

dig, at virksomhedens ønsker om kompetencer vil udvikle sig i de kommende år. 

Når du sammenligner din vision med din vurdering af, hvilke kompetencer du tænker virksomheden ønsker 

at have om fx 3 år, så vil der fremstå et spænd, som du kan forholde dig til – det er med til at skabe klarhed. 

Som nævnt ovenfor kan du få et billede af dette spænd, ved at downloade app ´en Lederkompetencer og 

svare på de  2 x 32 spørgsmål der er, for henholdsvis din vision og virksomhedens ønsker. 

1. Dine erfaringer 

Når du har resultatet, så vil du som det første overveje, hvor realistisk det er. Kan det nu passe? De 

ledelsesrum, som min vision peger på, ud fra mine svar, er det også sådan jeg dybest set selv ser på 

det? Eller kan det få mig til at få øje på nye muligheder, som jeg ikke tidligere har tænkt på? 

For slet ikke at tale om resultaterne for virksomhedens ønsker til kompetencer, Er det virkelig sådan, 

jeg ser situationen? Der kan komme mange overraskelser, når svarene fra de 32 spørgsmål stilles 

sammen til et samlet billede. 

Hvis du vil vide mere om baggrunden for, hvordan ”min vision” og ”virksomhedens ønsker til 

kompetencer” opbygges, så ligger der nogle korte artikler på app´en. Du kan også læse mere på 

hjemmesiden www.lederkompetencer.net eller købe guiden Lederkompetencer i praksis. 

2. Sammenligning med andres historier 

Når du har fået reflekteret over, hvordan du selv forholder dig til app´ens resultater, så vil du sikkert 

helt naturligt begynde at tænke: ”Kender jeg mon nogen, der også har gang i kompetenceudvikling? 

Hvordan mon de griber det an?” Eller også vil du formentlig allerede kende til historier fra din 

omgangskreds, sociale medier, fagprofessionelle kredse, idrætsforeninger eller lignende. Det er det, 

man kalder for analogier, altså historier, som du kan sammenligne dine egne refleksioner med, for at 

få inspiration til, hvordan du kan gribe din egen udvikling an. 

3. Uddannelser, kurser, MUS og karriereplaner 

I samme sammenhæng vil du blive gjort opmærksom på, hvilke uddannelser eller kurser andre er 

blevet tilbudt, eller selv har taget initiativ til at tage. Måske har virksomheden en politik for kurser og 

uddannelser? Måske vil du selv tage initiativ til at foreslå nye tiltag? 

Rækkefølgen af punkterne 1., 2. og 3. ovenfor, skal ikke ses som en fast formel. Der vil naturligt være 

refleksioner frem og tilbage mellem de tre vinkler på kompetenceudvikling, inden du selv kan forme en plan 

for din egen videre udvikling. 

På baggrund af dine refleksioner vil du nu kunne forme en plan for, hvordan du kommer videre med din 

egen udvikling. Planen kan være meget detaljeret eller mere løs med nogle få punkter. Det er ikke i sig selv 

vigtigt, men det er vigtigt at planen og dens udformning passer til de handlemønstre, som du selv føler er 

naturlige for dig, eller som du beslutter dig for at bruge. Det vender vi tilbage til. 

http://www.lederkompetencer.net/
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Her er det vigtigt at sige, at en plan, der er nedskrevet i en eller anden form, vil være en utrolig god hjælp, 

som du kan vende tilbage til. Du vil hver gang blive mindet om de tanker, du har gjort dig og det vil 

formentlig bringe dig videre – måske i andre retninger – men det at have en plan, som du løbende kan 

revidere og forholde dig til, det er i sig selv et væsentligt skridt i retning af at opnå nye lederkompetencer. 

B. Handling for at komme videre 

Når det kommer til handling er det vigtigt at erkende, at vi alle har forskellige prioriteter, når det gælder 

hvilke ledelsesrum, vi befinder os bedst i. 

Et ledelsesrum kan opfattes som et opgave- eller funktionspræget felt, hvor man som leder kan træffe 

beslutninger. Et ledelsesrum kan også opfattes så dynamisk, at der bliver tale om situationer, hvor man som 

leder forventes at kunne tage affære. 

Du kan som udgangspunkt vælge at agere i et af fire ledelsesrum, nemlig administrator, håndværker, 

holdspiller eller udvikler.2 

Hvis du har det bedst i administrator-ledelsesrummet, hvor vægten lægges på at være afklarende og 

kontrollerende, så skal du sætte kræfterne ind på at lave en plan, sådan som figuren ovenfor viser. Hvis du 

derimod har det bedst i udvikler-ledelsesrummet, der er præget af at være skabende, så er planer ikke så 

vigtige, så vil det være tilstrækkeligt at have nogle fokuspunkter. 

 

Figur 2: Ledelsesrum og foretrukne handlinger 

Figuren viser de fire ledelsesrum på en skala fra at være analytisk og rationel i den ene ende til at være 

intuitiv og skabende i den anden ende. Tag udgangspunkt i hvordan du som leder har det bedst med at 

                                                             
2 Læs mere om baggrunden for disse ledelsesrum i Lederkompetencer i praksis 
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agere i hverdagen. Det vil sige, at du formentlig vil have et handlemønster, der ligger tæt op ad det 

ledelsesrum, hvor du har den største score i din vision. 

Dine handlinger for at udvikle din vision, vil være præget af dit foretrukne ledelsesrum, medmindre du 

bevidst træffer en anden afgørelse. Du har med andre ord mulighed for bevidst at arbejde med et eller flere 

handlemønstre, afhængig af din bedømmelse af situationen. 

Se det er her, det begynder at blive spændende. Du kan nemlig selv vælge, hvordan du ønsker at gribe din 

udvikling af lederkompetencer an. 

a. Administrator-ledelsesrummet er præget af, at man her følger regler og rutiner, er punktlig og 

pligtopfyldende, er analyserende og rationel. Det vil sige, at man på alle måder søger at optimere 

sine handlinger i forhold til den overordnede plan, strategi eller politik, der er lagt for området eller 

virksomheden. 

Her er spillerummet begrænset. Til gengæld risikerer du ikke at blive trukket ind i noget, du ikke 

bryder dig om. Du kan holde dig til reglerne, være kontrollerende, og have fokus på fortiden, sådan 

at forstå, at du kan henholde dig til de tagne beslutninger. 

b. Håndværker-ledelsesrummet er præget af handlinger og eksperimenter ud fra de erfaringer, vi er 

i besiddelse af. Det vil sige, at vi stadig bevæger os i den analyserende og rationelle ende af skalaen. 

Eksperimenterne foretages ud fra grundige kalkulationer. Det er fagligheden, der er i fokus, og man 

er glad for at vise, at man kan handle i situationen på en faglig forsvarlig måde. 

Her tager du med andre ord udgangspunkt i at prøve dig frem på baggrund af de erfaringer, du selv, 

eller andre har. Du vil sætte din faglige udvikling højt og ønsker at blive målt i forhold til dette. Man 

kan sige, at det er begrænset hvor meget nyt eksperimenterne kan føre til, hvis du altid tager 

udgangspunkt i det kendte. 

c. Holdspiller-ledelsesrummet er præget af at ville skabe relationer. Samspillet med andre 

mennesker er i centrum. Både den faglige og personlige udvikling ses som noget, der starter med, at 

man er istand til at skabe og vedligeholde relationer med andre. Et af kodeordene her er at være 

involverende. 

Her tager du udgangspunkt i de personer, du mener, er vigtige for din udvikling af kompetencer, og 

skaber gode relationer med dem, så de kan bidrage til din udvikling og du sikrer dig at blive involveret 

i nye tiltag og udviklinger i organisationen. 

d. Udvikler-ledelsesrummer er præget af at ville fornyelse. Her er man fokuseret på at være 

skabende, at kaste sig ud i nyt, selvom formålet er svagt beskrevet. Her er det intuitionen der tæller 

frem for den minutiøse planlægning. Der lægges også planer her, men de er mere løse og kan 

revideres efterhånden, som man kommer frem. Fokus er på fremtiden og på nyskabelser. 

Her tager du fat i de muligheder, som du umiddelbart synes kunne være interessante for din egen 

udvikling af kompetencer, Hvis der ikke allerede er nogen, der har fokus på dét, du foreslår, så er du 
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parat til at sætte det på dagsordenen og sætte dit eget ledelsesomdømme på spil, for at prøve det af. 

Hvo intet vover, intet vinder. 

Beskrivelsen her, skulle gerne give indtryk af, at ledelsesrummene, du kan vælge til din udvikling af 

lederkompetencer, ikke nødvendigvis er afgrænset til ET – nemlig til det, hvor du har den højeste score i 

app´en. Du bør være fri til at vælge det ledelsesrum, du tænker, kan være det mest oplagte til den 

situation, du står i. Du bør kunne vælge det ledelsesrum, der kan bringe din udvikling videre i netop denne 

situation, Så kan du senere lægge vægt på andre rum. 

Det vigtige er, at du er bevidst om dine valg af ledelsesrum undervejs, at du hele tiden kan se kritisk på dine 

egne valg og hele tiden være bevidst om, at du har mulighed for at træffe andre valg. 

C. Konkrete handlinger  

Som du forhåbentlig kan se af ovenstående, så er det umuligt at fremkomme med en enkel og klar 

fremgangsmåde, der kan passe til alle i alle situationer. Det nærmeste vi kan komme til konkrete handlinger 

er, at du selv tager stilling til, hvordan du i hverdagen har det bedst med at være konkret. Skal handlinger 

være meget nøje planlagt på forhånd? Eller kan du bedst lide at aktiviteterne i hverdagen sker, som de nu 

en gang sker, når blot du kan se en overordnet sammenhæng i det, der går for sig? 

Du bliver nødt til selv at tage stilling til i hvilke sammenhænge, du ønsker at være meget konkret i dine 

handlinger og i hvilke, du kan klare dig med at have fokuspunkter for dine handlinger. 

Vi vil tage udgangspunkt i figur 2, der er bygget op over en skala med analyserende, rationelle tilgange i den 

ene ende og intuitive, skabende tilgange i den anden ende af skalaen. 

 

Figur 3: Mere eller mindre konkrete tilgange3 

                                                             
3 Inspireret af: Konkret tænkning, Steen Hilling & Gorm Thorsen, Munkholm Forlag, 2006. 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

? 

? 

? 

5 

Analyserende 

rationel tilgang 

Intuitiv skabende 

tilgang 

Tid Tid 



 
 

7 
 

Lederkompetencer 

i praksis 
lederkompetencer.net 

På figur 3 har vi taget udgangspunkt i 5 fokuspunkter, som vi forestiller os, at du ønsker at opnå i dit 

udviklingsforløb. Hertil kommer nogle tilfældige hændelser eller fokuspunkter, der dukker op undervejs. 

Spørgsmålet bliver så, hvordan det kan blive muligt at håndtere sådanne tilfældigheder? 

Figuren viser en meget skarp skelnen mellem enten at være analyserende eller være intuitiv. Formålet er at 

sætte de to modstykker op mod hinanden, så forskellen bliver til at få øje på. I hverdagen vil vi enten kunne 

veksle mellem de to former for tilgange eller kunne kombinere dem på forskellig vis. 

Formålet er her at vise, at konkrete handlinger, der kan bringe din udvikling af lederkompetencer videre 

ikke blot er en enkel opskrift, men snarere en opskrift, som du selv må konstruere. 

Konklusion 

Konklusionen på at skabe klarhed over din udvikling af lederkompetencer må blive, at vi som udgangspunkt 

vil anbefale, at du fra starten nærmer dig den analytiske og rationelle tilgang så meget som muligt, så du får 

lagt en så konkret plan for dit forløb med udvikling af lederkompetencer, som muligt. 

En meget brugt vending inden for projektledelse er, at ”der findes ikke noget som en god plan”, Så har man 

altid en beskrivelse at falde tilbage på, noget der kan revideres og ændres ud fra de forhold, man møder 

undervejs. 

Så selvom du godt kan lide at være intuitiv i din tilgang og tage tingene, som de kommer, så vil det kunne 

være en stor hjælp i det mindste at have nogle faste mål undervejs i din kompetenceudvikling – så har du et 

udgangspunkt, og det kan bedre lade sig gøre at blive mere intuitiv og skabende undervejs. 

 


