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Indledning 

Jeg har oplevet mest dårlig ledelse i mit liv inklusiv min egen selvudvikling. Dette er ikke 
en bog om hvem der var mest skyld i, at jeg ikke lærte det tidligere. Mest af alt fordi jeg 
har tilgivet de mennesker i mit liv, som har præget det på godt og ondt.  

Men også fordi jeg har opdaget, at der er meget mere styrke i at vælge den personlige 
ledelse frem for den ledelsesstil, der kommer af trusler, hævn, sarkasme og ironi. Jeg har 
efterhånden haft en del praktikanter i min lille virksomhed, som har lært mig meget om 
ledelse af andre. Jeg har voksne børn, som har lært mig meget. Jeg har en personlig rejse, 
som du måske får lidt eksempler fra undervejs i denne lille hurtige opskrift på 
biopsykologisk ledelse anno 2022 set gennem mine ydmyge briller.  

Jeg har været meget inspireret af gode ledere i mit liv, ligesom jeg har været inspireret af 
bøger, som jeg har læst. Det er blevet til min bog om god ledelse - med et bio psykologisk 
kig og perspektiv. Tag hvad du kan bruge og lad resten ligge. 

God fornøjelse, kærligst Helene 



1. Kommunikation 

Som mennesker er kommunikation vores stærkeste kort på hånden. Vi kan udtrykke os på 
mange forskellige måder, således at vi når vores medarbejder bedst. Denne evne er unik 
for mennesket, ligesom fortolkninger er. Det kan godt betale sig at kigge lidt på din 
sociale arv som kommunikatør, når du vurderer dig selv ledelsesmæssigt. Er du, 
begrænsende, beregnende, besidderisk eller plejer du at bagtale dine medarbejdere, så 
er du befordret på en særlig måde. Går dine medarbejdere rundt og er direkte bange for 
dig og din magt? Så fortæller det dig meget om din ledelsesstil og dine talegaver samt 
det udtryk, som du viser i dagligdagen.  

Når du er leder, så er kommunikation opgave, der fylder meget i hverdagen. Du skal 
kommunikere med dine medarbejdere. Du skal kommunikere med andre ledere. Ind 
imellem skal du også kommunikere opad med din chef eller direktør. 

Men det er ikke nok bare at kommunikere. Du skal selvfølgelig have noget indhold i din 
kommunikation. Det skal være værd at kommunikere. Men indhold er heller ikke nok. Du 
skal vide præcis, hvor din force er, hvad dit ansvar er, og hvordan du håndterer dine 
opgaver. 

Derfor kan det være en god øvelse at kigge lidt på, hvordan du leder dine medarbejdere, 
hvordan du tænker om dem og hvordan du taler til og med dem. Er du bevidst om, at du 
har en særlig magt i forhold til at ansætte og fyre. Bruger du denne magt i hverdagen til at 
true medarbejdere til at yde mere end de kan? Eller er du god til at lave en 
forventningsafstemning og afgrænse arbejdsopgaver, uddelegere og stole på den 
medarbejder, som du har sat til opgaven? Kan du følge op og gør du det tilstrækkeligt til 
hver enkelt medarbejder? Ved du, om din medarbejder er tilfreds og stolt af sit arbejde? 
Om han eller hende føler sig som en del af et fællesskab? 

Hvis du ved det hele, men ikke kan kommunikere det ordentlig nedad i, på tværs af eller 
opad i organisationen, så har du en stor udfordring som leder. 

Fra biologiens side skal vi som leder kunne bestemme, stå i spidsen for teams og have 
magten til at ansætte og fyre samt træffe de rette beslutninger. I dagligdagen er 
kommunikation et værktøj, som kan være yderst vigtigt i forhold til virksomhedens mål. 



2. Lytteevner 

At lytte er en af vores sanser. Hvor meget lytter du til hverdag - til dine medarbejdere og 
dine samarbejdspartnere? Mange ledere er så imponerede over dem selv, at de bruger en 
masse tid og energi på at fortælle andre om deres arbejde, når de egentlig burde træde et 
skridt tilbage og lytte. Bare lytte. Du har fået 2 ører til at lytte med. Brug dem mere end du 
bruger din mund. 

Lige meget hvor du er placeret i virksomhedens hierarki, så skal du lytte. Og du skal være 
god til det. At være god til at lytte betyder også, at du skal lytte oprigtigt. At du ikke 
samtidig tænker på hvad du skal og kan sige. At du øver dig i at holde fokus på det, du 
hører. Der er mange gode ideer til at holde fokus på lyd. En af dem jeg oftes anbefaler er 
at skrive ordene ned - og når din medarbejder er færdig med at tale, så kan du spørge ind 
til meningen, hvis du har lyst. Der er guld at hente her. 

Hvis du ikke lukker munden og slår ørerne ud, så finder du aldrig rigtig ud af, hvad der 
sker i din organisation, og det er farligt for dig at være uvidende. Det farlige består i blandt 
andet, at du ikke kan vide, hvad dine medarbejdere siger til hinanden, at du måske overser 
gode ændringer, som I skal have foretaget, at der bruges unødvendig tid på konflikter og 
meget mere. 

Så husk det: Luk munden og slå lyttelapperne ud. 

3. Sandhedssøgende 

Sandheden er ilde hørt, siger vi i sjov til hinanden. Men er det nu rigtigt? Jeg mener, at du 
som leder skal gå efter sandheden - altid. Den rene sandhed. Når du begynder at klatre op 
af organisationens rangstige, så finder du ud af, at jo højere oppe du sidder, jo mindre ved 
du om virkeligheden i organisationen. Det, der sker nede på gulvet, bliver usynligt for dig. 

Du som leder får ofte kun alt det positive at vide, fordi medarbejderne gerne vil bevare en 
god relation til ledelsen. Den eneste måde du kan få sandheden at vide, det er at insistere 
på den. Her kan du passende bruge dine gode lytteevner. Du kan også overveje, hvordan 
du italesætter magt og motivation i dagligdagen. Hvordan du imødekommer kritik og 
humor. 



Og så stil spørgsmål. 

Det kan også være en god idé at bevare gode relationer til medarbejdere udenfor 
ledelsessfæren. De kan holde dig informeret, så du bliver en bedre leder for dine 
medarbejdere. De dårlige følelser, som du måtte have i forhold til “at sladre” hænger 
måske ikke sammen med den lederstil, som du gerne vil praktisere. Derfor kan du med 
fordel træne at tale med, men oftest lytte til de mennesker, som har en holdning til din 
afdeling. Du kan også vælge at tænke om informationer, at de gavner dine medarbejdere. 
Sladder er en meget menneskelig adfærd, og du kan jo øve dig i at få sandhederne uden 
personnavne for eksempel. På den måde er sandheden sorteret og ikke personbestemt. 
Der vil dog være situationer, hvor navne er nødvendige. I de tilfælde, hvor snyd eller 
anden form for ulovligheder/svig er involveret. 

Det handler om vide, hvad der virkelig sker i virksomheden – også selvom det er dårlige 
nyheder. De dårlige nyheder er de bedste for dig som leder, da du så kan vise vejen 
videre. . 

4. Empati 

Empati betyder at forstå og sætte dig ind i dine medarbejdere. Nogle mener at denne 
evne hører til de bløder værdier i ledelsesopgaven. Jeg mener, at det er en vigtig evne at 
bruge på en fremtidig arbejdsplads. Du skal være god til at fornemme, hvordan folk føler, 
hvorfor de føler det, og hvad du kan gøre, så de føler noget andet. Empatiske evner er 
specielt vigtige, når du er i kontakt med mennesker/kunder udenfor huset. Og uanset om 
du tror det eller ej, så har du altid mennesker/kunder. 

Tænk på dine mennesker/kunder, som alle de mennesker, der får en værdi ud af det 
arbejde. du laver. Hvis der er ikke er nogen, der får værdi af dit arbejde, hvad er så 
egentlig meningen med at gøre det? 

5. Overbevisende 

At overbevise dine medarbejdere lyder måske umiddelbart som en ufattelig ubehagelig 
opgave. Men hey - sådan er livet. Du skal overbevise dem om, at du er værd at satse på. 
Betydningen er “få dine medarbejdere til at indse eller føle at noget er sandt eller rigtigt”.  

Saml de fire første emner, for du får brug for dem alle, når du skal overbevise andre om, at 
de skal gøre noget for dig. Hvad enten du prøver at overbevise medarbejdere til at yde en 



bedre indsats, din chef til at hæve din løn eller kunder til at skrive under på kontrakten, så 
skal du kommunikere effektivt, når du skal overbevise dem om at følge din vej. Uanset hvor 
ydmyg du er i dit personlige liv, så er jobbet som leder ensbetydende med overbevisende 
egenskaber, som bringer dig og dit team videre.  

Det er måske en af de egenskaber, som du ikke kan lide. Måske er det det allebedste for 
dig. Uanset den ene eller anden pol, så husk at det også kan trænes op, hvis altså du er en 
leder, som har dårlige følelser omkring overbevisende adfærd. 

6. Lederskab 

Ordet betyder “at stå i spidsen for noget”. Lederskabet er en særlig form for 
overbevisende adfærd, hvor du fokuserer på at få folk til at følge den retning, som du 
udstikker. Og du skal gå forrest, hvis du vil være en god leder. 

Det er naturligt, at lederen går forrest ind i kampens hede. For hvorfor skulle soldaterne 
ellers gøre det? 

Det samme gælder for dig, når du skal bevæge dine medarbejdere ind i eksempelvis en 
forandringsproces. Hvordan du gør det og hvor ofte du giver dine medarbejdere opgaver, 
som de synes er meningsfulde, hænger nøje sammen med, hvad du har lært igennem 
livet. Det er vigtigt, at dine medarbejdere kun får meningsfulde opgaver. Din opgave kan 
være at overbevise dem om meningen. Din opgave kan også være, at flytte dem til andre 
mere meningsfulde opgaver. I biologisk kontekst er der mening med alle opgaver. Tænk 
på dyrene på savannen, som hver dag kæmper for overlevelse. Denne mening er vigtig for 
at have noget at stå op til. 

7. Fokus 

At fokusere på en retning ad gangen betyder alt. Ingen kan have flere bolde i luften ad 
gangen - uanset hvad du har lært andre steder. Denne viden er en af nøglerne til det 
succesfulde lederskab: Fokus. Du kan ikke lede folk i hundredevis af forskellige retninger 
på samme tid (husk, du skal jo selv gå forrest), så når du skal skabe retning, så er den mest 
effektive måde at luge ud i alle de retninger, du ikke vil gå først. 

Når du kun fokuserer på ét område, så er din chance for succes meget større, fordi du 
bruger alt din energi på en helhjertet indsats, fremfor at sprede lidt energi rundt omkring. 



Så vælg det vigtigste og koncentrer dig om det! Derfor er det at kunne træffe valg som 
leder også en vigtig evne.  

8. Arbejdsdeling 

Hvis du er vant til at gå forrest, så vil du sikkert også gerne løse opgaverne selv. Så ved du 
jo, at de er blevet løst bedst muligt. Men det går ikke i længden. Du skal kunne lede og 
fordele en arbejdsopgave. Derfor er det godt at kende dine medarbejdere, så du kan lede 
og fordele arbejdet bedst muligt med mest mening for den enkelte. 

Der er ingen gyldne matematiske regler, når du skal uddelegere eller fordele eller opdele 
en opgave. Det er en udfordring. Du skal finde ud af, hvordan du løser en samlet opgave 
ved at inddele det i små bidder. Og derefter skal du uddelegere til de rigtige 
medarbejdere, så opgaven bliver løst mest effektivt – uden at det udløser diskussioner og 
debat.  

En ting er at dele en opgave op. Du skal også have styr på, hvilke opgaver der skal løses 
hvornår. Så du hele tiden bliver færdig i den rigtige rækkefølge og ikke sidder med 
medarbejdere, der ikke kan komme videre. 

Så du skal altså både vurdere opgavens omfang, planlægge det praktiske forløb og tage 
hensyn til den enkelte medarbejders styrker og svagheder undervejs. 

9. Udryd udfordringerne 

At tro på, at du kan undgå udfordringer er en sikker vej til fiasko. Du kan ikke undgå det. 
Du støder ind i problemer. Det vigtigste her er din evne til at løse dem. Din evne til at løse 
problemer er altafgørende for den løbende succes i virksomheden. At løse udfordringer 
bliver ikke nemmere af at lægge dem til side. Lyt igen til dine medarbejdere, når de 
fortæller dig noget, der “lugter” af udfordring. Det gør dit liv nemmere og det gør at 
opgaverne løses. 

Så flyt alle de forhindringer, der begrænser dine medarbejdere i at løse deres 
arbejdsopgaver. 



10. Tag skraldet, ansvaret og skideballen 

Tag ansvar for alt. Det du kan og det du ikke kan. Det du har gjort og det nogle andre i din 
afdeling har gjort. For accepten af, at det er dit ansvar endeligt, gør dagen nemmere. Du 
kan ikke løse alle problemer. Når direktionen over dig begynder at brokke sig over ting, 
som ikke kan ændres (måske et projekt der er forsinket), så er det dig der står med ørerne i 
maskinen. 

Men endnu vigtigtigere så skal du sørge for, at det ikke rammer dine medarbejdere. Det er 
dit ansvar at nå mål, deadlines og budget Hvis du ikke når mål og deadlines og budgetter, 
så er det dit ansvar at: 

• Give besked om ændringerne højere oppe i hierarkiet så hurtigt som muligt. 

• Løse så meget, som det er muligt med dine ressourcer nu og her. 

• Komme med alternativer, der kan minimere skaderne. 

• Undgå at ændringerne rammer dine medarbejdere. 

11. Udryd usikkerheden 

Hvordan kan du så gøre det, tænker du måske? Altså udrydde usikkerhed. Først og 
fremmest ved at luge ud i usikkerheder rent sprogligt - fx. undlade at sige ord som virker 
usikre. Du kan lære at blive klogere på hvad der gør dine medarbejdere usikre ved at 
spørge dem direkte. Din ledelse i teamet afhænger kun af dig. Hvis den øverste ledelse 
ikke kan blive enige om en retning, så er det din opgave at beskytte dine medarbejdere 
imod den forvirring, der kan opstå i sådan en situation. Du skal altså bevare overblikket og 
sørge for at dine medarbejdere har en retning at gå i. 

12. Projektledelse 

I din virksomhed er du projektleder. Du skal både lede mennesker og lede selve projektet, 
som disse mennesker arbejder på. Der er en stor forskel på de kvaliteter og evner du 
bruger i de to ledelsesformer. Nedenfor får du et bud på hvilke evner og kvaliteter, der er 
vigtigst hvornår. Når du kan det hele, altså lede mennesker og projekter, så er du dygtig. 



Når du leder mennesker er det især punkterne 1 – 6, der er vigtige. Når du leder projekter, 
så er det punkterne 7 – 11, der er vigtige. 

Når du mestrer begge, er du blevet en dygtig leder. For mestringen er du blot i lære. Husk 
altid at dine medarbejdere er dine bedste kilder til læring. 

13. Administrative og finansielle færdigheder 

De fleste ledere arbejder indenfor en budgetramme, og som leder skal du derfor være i 
stand til at opstille et budget og lede dine medarbejdere, så det holder. Du skal også være 
i stand til at håndtere: 

Ansættelser - finde de bedste medarbejdere til den løn, du har råd til. Kig her på både 
styrker og svagheder. Jeg anbefaler dette langt oftere end at kigge på papirer. Brug for 
eksempel https://www.viacharacter.org/survey/pro/maucoaching/account/register, så 
slipper du for at oprette en konto selv. Du skal blot indtaste navn, efternavn og alder samt 
mailadresse og kodeord. Så sender jeg dig rapporten efterfølgende. 

Fyringer - nogle gange rammer du ved siden af. Så fyringen skal foregå i bedst mulige stil. 
Husk at alt hvad du siger og gør som leder falder tilbage på virksomheden og dig. 

Belønning - det er godt at vide, hvilken belønning, de enkelte medarbejdere har brug for. 
Lyt derfor nøje både til ansættelsessamtalen og i hverdagen. 

Håndtering af dårlige indsatser - hvordan får du sagt det svære på en ordentlig måde. Kan 
du gøre det uden at gå efter personen, er du allerede godt på vej. Husk at det oftest 
handler om manglen på forståelse. Ikke alle er lige dygtige til alt. Ikke alle er lige hurtige til 
alt. 

Medarbejderudvikling på kompetencer og kvalifikationer - her skal du som leder også vise 
vejen. Det nytter ikke noget, at du aldrig selv er på kursus. Men endnu mere vigtigt er det, 
at dine medarbejdere har fingeren på pulsen indenfor deres område. Vid, hvad de 
drømmer om i fremtiden og støt dem bedst muligt. 

Det her er et område, som rigtig mange ledere hader. Men hvis du bliver god til at 
håndtere et budget, så får du rum og overskud til de spændende ledelsesopgaver. 

https://www.viacharacter.org/survey/pro/maucoaching/account/register


Biopsykologisk ledelse af dine medarbejdere 

At lede medarbejdere i en bestemt retning er grundvilkåret for dig som leder. Den retning, 
som du har udstukket. Den plan, som du har skrevet. Det betyder også at du indimellem 
skal træffe vanskelige beslutninger, at du skal vælge, at du skal kunne tage lederskabet og 
bestemme, kontrollere og styre. Det betyder også at du som leder skal overveje, hvordan 
du vil reagere, når en medarbejder nægter. Når en medarbejder underkaster sig eller 
trodser dig, når du oplever illoyalitet og afmagt.  

Skal en medarbejder nødvendigvis udføre alle de opgaver, som du har bestemt dig for 
eller er det muligt at der kan være forskel på opgaverne? Alt efter kvalifikationer, og 
ønsker?  

Hvad betyder samarbejde på din virksomhed? er der indhold nok i alle medarbejderes 
hverdag? og har nogle brug for mere tydelige rammer end andre? 

Hvordan håndhæver du konsekvens? Og er manipulation en del af din motivation for at gå 
på arbejde? Er du en autoritær leder eller en opofrende leder? Hvad er betingelserne for 
at arbejde på din virksomhed? 

Som bio psykologisk leder er du hensynsfuld overfor dine medarbejdere og har ansvaret 
for, at dine medarbejdere trives på arbejdet. Det er en stor opgave, som kræver at du tør 
stille spørgsmål om tilfredshed og accept. ´ 

Konklusion 

Dette lille hæfte forklarer nogle af de grundlæggende ting, som du skal have styr på, hvis 
du vil være en succesfuld leder. Du kan selvfølgelig lede uden at kunne alt, men hvis du 
stræber efter at blive den bedste, så skal du have styr på det hele. 

Det kan godt betale sig at vælge en ekstern coach til at hjælpe dig med at lære ledelsens 
kunst. Fordi mening betyder alt for dine medarbejdere, og fordi den farlige ledelse ikke 
skal falde i din turban. Læs eventuelt “livsfarlig ledelse” af Christian Ørbæk - læs også 
gerne “svære medarbejdersamtaler - af Åsa Mia Millinger og tag gerne fat i mig, hvis du er 
en af de nye ledere, som har opdaget at ledelse kræver massiv selvforståelse og 
selverkendelse.
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