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Sådan kommer nye ledere 
godt ombord

Chefkonsulent Christina Nüssler, COK



Nye ledere har en svær begyndelse

… Vi står potentielt over for en giftig cocktail af et 
stort ledelsesspænd, manglende erfaring, manglende 
tid til ledelsesopgaven, manglende kompetencer og 
svag lederidentitet …

Kilde: Ledelseskommissionen om de første kritiske år for nye ledere



Op ad bakke for 
”førstegangslederen”

• Føler et begrænset handle- og mulighedsrum
• Oplever at bruge for lidt tid på ledelse opad og udad
• Oplever at mangle kompetencer til ledelse
• Står i spændingsfeltet mellem en faglig identitet og en 

lederidentitet
• Udviser mindre grad af risikovillighed og delegerer mindre 

(af frygt for at træde ved siden af)
• Undlader at sætte retning og skabe en fælles vision
• Oplever kravene til dokumentation mere snærende end 

værdiskabende
• Har potentielt et stort ledelsesspænd

Kilde: ”Offentlige ledere og ledelse anno 2018 – samlet afrapportering fra 
Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse” 



Opmærksomhed på onboarding 
rejsen – også for den nye leder   

Jeg træder 
til 

Jeg passer 
ind

Jeg kender 
nogen

Jeg kan selv 

Jeg 
samarbejder

Jeg udvikler 
mig

Jeg bidrager

Jeg hører til 

Inspireret af ”Onboardingens Psykologi, Part 1 og 2”, Christian Harpelund, 
tidsskriftet Erhvervspsykologi 2016
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Hvad kan du som ny leder 
selv arbejde med? 



NY med noget på spil

Jeg er stolt af, at det blev 
mig, som fik rollen…  

Hvilke erfaringer kan jeg 
trække på?

Vil jeg passe ind i 
lederteamet?

Jeg vil gerne vise den 
bedste side af mig selv…

Vil jeg blive accepteret 
af medarbejderne?

Jeg vil gerne gøre 
en positiv forskel…

Har jeg nok at byde ind 
med fagligt og personligt?

Jeg er spændt på det nye…

Jeg håber at få 
følgeskab…

Hvem kan jeg regne 
med?

Jeg er usikker…
Vil jeg leve op til 
forventningerne?



For at lede andre, må man 
også kunne lede sig selv 

• Kende dig selv, vide hvad du står for, og vide hvor 
du vil hen

• Troværdighed handler ikke om aldrig at tage fejl, 
men at efterstræbe at gøre det man siger

• Hjælpe andre til at lykkes og skabe resultater 
sammen med andre

• Du skal være villig til at arbejde med dig selv 

Inspireret af Kirstine Andersen, Kierkegaard & ledelse



Find ind til dit personlige WHY

• Hvorfor er jeg blevet leder?

• Hvilke værdier er vigtige for mig at efterleve? 

• Hvad giver mig mening og motivation som leder?

• Hvad legitimerer mig som leder?

• Hvilke ressourcer har jeg som leder?

• Hvad vil jeg ikke gå på kompromis med i min ledelse?



Afsøg klarhed over 
forventningerne til dig

Der kan være mange forskellige forventninger til dig fra 
forskellige kanter:

• Skal du gøre en forskel hurtigt?

• Skal du finde ”skeletterne i skabene”?

• Sætte et andet hold med et nyt Mind-set?

• Implementere ny sagspraksis og nye faglige metoder?

• Understøtte mere borgerinvolvering?

• Følge i din forgængers spor?

Definer nogle tydelige fokusområder for din ledelse i 
samspil med din leder/lederteam og med blik for helheden 



Du udgør selv en stor forandring…

Husk at for organisationen, dine lederkolleger, dine 
medarbejdere og potentielt borgerne/brugerne er du 
måske lige nu den største forandring i hverdagen, for 
hvad vil du sætte i spil som leder? 



Skab organisatorisk legitimitet

• Din formelle titel og dit mandat 
bringer dig kun et stykke ad vejen

• Resten skabes af din tilstedeværelse, 
dit engagement og dine handlinger 

• Din organisatoriske legitimitet er en 
social forhandlet position

• Du må selv være tydelig opad, 
henad og nedad 

• Det kræver løbende dialoger, 
forventningsafstemning og åbenhed 
ift. feedback



Balancekunst

• Foranderlighed er et af de ”stabile” ledelsesvilkår 

• ”Wicked problems”, der kræver indsigtsfulde afvejninger

• Du må navigere i mange samtidige dagsordener, der 
konkurrerer om ressourcer og politisk opmærksomhed 

• Du må knytte an til helheden ved at skabe mening i det 
lille fællesskab, som du er leder for

• Forenkle uden at forsimple

• Du skal træffe gennemsigtige valg, som tydeligt viser dine 
prioriteringer



Find fortrolige 
sparringspartnere

• Som leder har du ligeså meget behov for ”at høre til” som 
andre mennesker

• Det er vigtigt at have fortrolige og gode 
sparringspartnere – også på jobbet

• Find disse sparringspartnere blandt kolleger i en 
symmetrisk magtrelation

• Og brug naturligvis også din egen leder til professionel 
sparring 

• Undgå at blive bedste venner med dine medarbejdere

• Som personaleleder skal du sikre en ”fair proces” på din 
vagt



Tag vare på din egen udvikling

• Ledelse er også en fagdisciplin

• Styrk både din bevidsthed som leder og 
din ledelsesfaglige værktøjskasse

• Så udvikler du samtidig… 

En stærk ledelsesfaglig dømmekraft
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Forebyggende førstehjælp 
til den nye leder



Et solidt netværk af støtte og 
sponsorer rundt om den nye leder

Lederens 
leder

Lederens 
lederteam En mentor

HR sparring

Interne og 
eksterne 

leder netværk

Samvær 
med andre 
nye ledere

Leder
uddannelse

Medarbejdere

Coaching

Tværgående 
udviklingsforløb



SYV gode råd…

COK Publikation 2018: Gode råd fra COK Advisory Board HR & Ledelse

#1 Kig efter potentialet

#2 Giv lederen en platform

#3 Gør det synligt

#4 Lad lederne reflektere

#5 Understøt 1:1

#6 Spørg de nye ledere

#7 Giv det tid



#2 Giv lederen en platform

”Vi gør os også umage med at give 
nye ledere en platform. Vi holder 
f.eks. løbende temamøder, som er 
med til at facilitere løsningen af en 
bestemt opgave. Her skal den nye 
leder ret hurtigt stille sig op og 
fortælle, hvorfor og hvordan de har 
valgt at gå til opgaven i 
institutionen. Vi giver dem scenen, 
og vi tror på at de kan”.



#4 Lad lederne reflektere

”…Onboarding handler også om afklaring 
af ansvar, opgaver og arbejdsgange i 
ledelsesfunktionen. Forankring i 
lederrollen og vores forståelse af ledelse. 
Og ikke mindst relations-skabelse, så 
man hurtigt bliver en del af 
fællesskabet… Onboarding handler 
grundlæggende om at give lederen gode 
ben at stå på i løbet af det første år. 
Både i forhold til at kunne mestre 
ledelsesopgaven og til at kunne navigere 
effektivt og smidigt i organisationen”.



#5 Understøt 1:1

”Det giver stor værdi for den nye leder, 
at vi tager udgangspunkt i den enkeltes 
behov og er mere situationsbestemt. 
Hvis en ny leder er rekrutteret internt, 
behøver vedkommende f.eks. ikke en 
introduktion til it-systemerne. Omvendt 
kan vedkommende have brug for hjælp 
til at træde ind i en formel lederrolle… 
Hvis man ikke hjælper nye ledere til at 
opbygge relationer, kan de blive 
isoleret. I situationer, hvor nye ledere 
ikke får fodfæste i organisationen, 
handler det ofte om relationer”.



NY I LEDELSE

DEN OFFENTLIGE 
LEDERUDDANNELSE

LEDERAFKLARING



Vil du vide mere…

Christina Nüssler

Chefkonsulent COK

Cand. merc. Strategi og Ledelse

cmn@cok.dk

www.cok.dk

24 64 09 08

linkedin.com/in/christinanussler
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