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NYHEDSBREV OM LEDELSE 

 
Januar 2014 

11. årgang 

Udsendes til godt 5.900 

 

 

Kære læser! 

 

Et årsskifte er en god anledning til at gøre status og kigge lidt 

frem. Årets første artikel i nyhedsbrevet handler om det, du kan 

gøre, for at 2014 bliver dit hidtil bedste arbejdsår.  

 

Der er mange elementer der er med til at skabe et godt arbejds-

år. Nogle elementer er du selv herre over - andre er du ikke. Er 

du leder, kan du være med til at gøre 2014 til et godt arbejdsår 

for dine medarbejdere bl.a. ved at sætte nogle klare mål for dine 

medarbejdere. Det kan du læse mere om i artiklen: Uklare mål-

sætninger demotiverer. 

 

Årsskiftet er også anledningen til at kigge tilbage. Det gør vi med undersøgelsen om firma jule-

frokosten 2013. Jeg håber, at du har lyst til at bruge 2-3 minutter på at deltage i undersøgel-

sen, mens du stadig har julefrokosten i frisk erindring. 

 

Personligt er jeg meget spændt på, hvordan min nye ledelses bog bliver modtaget. Bogen ud-

kommer her i januar måned. Du kan selvfølgelig bestille den hos diverse internetboghandler, 

men du kan også vælge at købe den direkte hos mig.  

 

 

Med ønsket om et fantastisk 2014! 

 

Susanne Teglkamp 

Direktør og redaktør 

 

 
INDHOLD 

1. Skal 2014 blive dit bedste arbejdsår? 
2. Ledergruppen i udvikling – Ny bog! 

3. Uklare målsætninger demotiverer! 
4. Vil du sætte fokus på karrieren i 2014? 

5. Hvordan var firma julefrokosten i 2013? – Deltag i ny undersøgelse 
6. Inspirationsmøder i virksomheden 

7. Ledelse – Inspiration og refleksion – seneste diskussioner 

8. De 5 mest læste artikler i december måned  
 

Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du blot afmelde det på afmeld@teglkamp.dk. 
 
 

 

mailto:afmeld@teglkamp.dk
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1.  Skal 2014 blive dit bedste arbejdsår? 
 

Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. 
 

2013 er gået og der er ikke så meget, du kan ændre. Sket er sket. Det interes-

sante er imidlertid, om året bare er gået for dig eller om du har nået det, du ville, 

løst du opgaver, du havde planlagt, blevet klogere, blevet en bedre kollega eller 

chef eller hvad der nu har været dit mål for 2013. For du har da haft en idé med 

2013? Noget du gerne ville have ud af året? 

 

Nu står du på tærsklen til et helt nyt og ubrugt år. Hvad med at bruge starten af 

det nye år til at gøre status og finde ud af, hvad du gerne vil have ud af 2014? 

 

Du kan påvirke fremtiden! 
Fremtiden kommer af sig selv. Hvordan fremtiden kommer til at se ud er imidlertid sjældent 

helt tilfældigt. Fremtiden påvirkes af vores beslutninger, af de ting vi gør og ikke mindst und-

lader at gøre. Hvis ikke du selv vil noget med din fremtid og ikke forsøger at øve indflydelse på 

den, kan du være helt sikkert på at andre vil. Andre har ikke nødvendigvis ønske om at påvir-

ke lige netop din fremtid, men de kommer til at øve indflydelse med de valg, de træffer.  

 

Start med at kigge tilbage 
Inden du giver dig i kast med at formulere dine ønsker for, hvordan dit 2014 skal se ud, vil jeg 

anbefale dig, at gøre regnebrættet for 2013 op. Du kan bl.a. stille dig selv følgende spørgsmål: 

 

1) Hvad har været mine bedste arbejdsmæssige oplevelser i 2013? Hvorfor var de gode? Er 

det noget, jeg gerne vil have mere af i 2014? Og hvad kan jeg selv gøre for det? 

 

2) Hvad har jeg lært mest af i 2013? Hvorfor lærte jeg så meget af det? Hvad kan jeg gøre for 

også fremadrettet at få læring? 

 

3) Hvad har været dårlige arbejdsmæssige oplevelser i 2013? Hvorfor var de dårlige? Kunne 

jeg have undgået dem? Hvad gør jeg for at tilsvarende dårlige oplevelser ikke kommer til at 

optræde i 2014? 

 

Hvordan skal mit 2014 være? 
Når du har gjort 2013 op, har du måske fået nogle input til, hvad du 

vil gøre anderledes eller mere af i 2014. Derudover skal du også tilla-

de dig selv at drømme lidt.  

Start med at drømme uden at lægge nogen som helst begrænsninger 

for dig selv og for, hvad der er realistisk muligt. Hvad er det for bille-

der, du får? Nu har du et grundmateriale at arbejde ud fra. Nogle af 

dine ønsker for 2014 er måske ved første øjekast helt urealistiske. 

Men lad være med at kassere de urealistiske drømme, der kan være 

elementer i det, som du godt kan arbejde videre med.  

 

Stil ikke for mange mål op. Vælg 3-4 mål, som du kan fokusere på 

gennem hele 2014. Det kunne eksempelvis være et mål om at få et 

nyt arbejde, et mål om at blive bedre til en konkret opgave, at lære 

noget nyt inden for et bestemt område, at arbejde mindre, at tage 

bedre vare på dig selv eller at prøve noget helt nyt. 
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Tag hvert mål og gør dig nogle overvejelser om, hvordan du skal få opfyldt målet. Hvad skal 

du helt konkret gøre, hvornår vil du gøre det? 

 

Hvem skal være mine hjælpere? 
At 2014 bliver dit hidtil bedste arbejdsår er først og fremmest dit eget ansvar. Men du behøver 

jo ikke være helt alene om det. Det kan være en god idé at bede om hjælp. Find ud af hvem, 

der undervejs kan hjælpe og støtte dig i at opnå dine mål. De fleste mennesker holder faktisk 

meget af at kunne hjælpe. Det giver en dejlig følelse at kunne gøre en forskel for et andet 

menneske. Derfor skal du ikke tøve med at bede om hjælp undervejs. 

God fornøjelse med dit fremtidsarbejde. Må 2014 blive dit hidtil bedste arbejdsår! 

 

Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og re-

serveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Management Pro-

gramme fra INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening 

Selvstændige.  

 

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, 

HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet 

som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp er stadig til-

knyttet forsvaret og er i dag oberstløjtnant af reserven. Derudover har Susanne Teglkamp ud-

givet flere bøger, hvoraf den nyeste udkommer januar 2014: Ledergruppen i udvikling – Bring 

potentialet frem. 

Se mere på www.teglkamp.dk  

 

 

 

2. Ledergruppen i udvikling – Ny bog!  

Køb bogen eller deltag i Gå-hjem møde! 

 
Medio januar 2014 udkommer Susanne Teglkamps nye bog: 

LEDERGRUPPEN I UDVIKLING – bring potentialet frem.  

I den anledning afholdes gå-hjem møder i henholdsvis København 

og Kolding. 

 

Alle deltagere får et eksemplar af bogen. 

 

På mødet vil Susanne Teglkamp give et par smagsprøver på bogen. 

Herudover vil der blive lejlighed til – i mindre grupper – at netværke 

og diskutere en konkret case fra bogen. 

 

Bestil den nye bog her:  

http://response.questback.com/teglkampco/ledergruppeniudvikling/  

 

Tilmeld dig gå-hjem mødet via dette link: 

http://response.questback.com/teglkampco/nybogmoede/ 

 

 

 

 

 

http://www.teglkamp.dk/
http://response.questback.com/teglkampco/ledergruppeniudvikling/
http://response.questback.com/teglkampco/nybogmoede/
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3. Uklare målsætninger demotiverer! 
 

Af: Anne Tang Thomsen, Teglkamp & Co. 
 

Jeg blev for nyligt kontaktet af en teamleder, som fortalte, at han havde proble-

mer med sine medarbejdere, som han i brede træk beskrev som demotiverede. 
Han oplevede dem som ineffektive og med manglende fokus på opgaven. 

Han forstod ikke selv hvorfor – for han mente, at han gav dem gode arbejdsvilkår 

i form af frihed i arbejdet, udviklingsmuligheder, ros mv. Han ville gerne have mit 

bud på ’hvad der var galt’. Jeg fik mulighed for at lave en interviewrunde for at få 

medarbejdernes bud på sagen. 

Han fik ganske ret i sin diagnose, nemlig, at medarbejderne i en eller anden grad kunne be-

skrives som demotiverede, men årsagen viste sig i høj grad at ligge hos ham selv. For selvom 

han meget gerne ville arbejde med motivation – og også langt hen ad vejen gjorde det – så 

var han meget uskarp på at sætte mål for teamet og de enkelte medarbejdere, hvilket gjorde, 
at deres arbejde blev u fokuseret og kunne virke demotiveret. 

Motivation og målsætning 
Motivation beskriver den drivkraft, som får mennesker til at handle, som de gør; hvorfor påbe-

gynder vi en bestemt handling, og hvorfor fastholder vi den! 

Mennesker er ikke ens og det er forskelligt, hvad der motiverer os i forskellige situationer. Det 

giver derfor mening at tage udgangspunkt i det enkelte individ, og i hvad der motiverer 

ham/hende, når man som leder vil arbejde med motivation.  

Denne artikel handler dog ikke om den mere individuelle tilgang til motivation – men om et 

træk som er vigtig i al motivation på arbejdspladsen - nemlig målsætning. 

At motivere kræver en retning 

At motivere er en proces, som skaber og fastholder en målrettet adfærd, der i sidste ende skal 

resultere i, at en person eller en gruppe præsterer noget bestemt. Når man handler målorien-

teret betyder det, at man handler motiveret for at nå et mål. 

For at en person/et team kan handle motiveret kræver det 

således et/flere mål – noget man kan arbejde hen imod. 

Da jeg interviewede ovennævnte medarbejdergruppe, gik det 

hurtigt op for mig, at de var i stor tvivl om målsætning for 

deres arbejde, hvad skulle de nå, hvordan, hvornår var de i 

’hus’ med opgaverne og hvorfor skulle de løse dem? Ligeså 

oplevede de, at mål ændrede sig løbende, så det var svært 

for dem at fokusere. 
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De var faktisk meget enige i, at deres leder på mange måder var motiverende, han gav dem 

muligheder, var anerkendende og roste gerne medarbejderne, men selv hans ros blev beskre-

vet lidt uden retning. Som en af dem sagde ’det virker lidt som motivation uden hoved og ha-

le’. 

Medarbejderne oplevede således også sig selv som ineffektive - også selvom de faktisk gerne 

ville deres arbejde. De forfulgte simpelthen primært deres egne interesser og mål frem for 

noget fælles – og det var årsag til frustration for de fleste af dem. 

Hvad er vigtigt i målsætning? 
Da jeg snakkede med lederen om målsætningsproblematikken, blev han selvfølgelig lidt ked af 

det, men efter at have bedt ham præsentere teamets målsætning, måtte både han og jeg er-

kende, at der var noget om snakken. Han var simpelthen alt for overordnet og ’flyvsk’ til, at 
det umiddelbart kunne omsættes til mål, man kunne forholde sig til. 

Han er dog et yderst konstruktivt menneske – og da han selv havde erkendt problematikken, 

gik han straks i gang med at se på, hvad han kunne gøre bedre. 

 
Vi opsatte følgende liste for, hvad der er vigtigt i forbindelse med arbejdet med målsætning: 

 Omsætte virksomhedens visioner og overordnede mål til mere konkrete og håndterbare 

mål i den enkelte gruppe/til den enkelte person 

 Skabe et klart fælles billede af, hvor I (og organisationen som helhed) er på vej hen, og 

hvorfor målsætningen ser ud, som den gør. Det er nemmere at arbejde motiveret hen 

imod noget, man rent faktisk forstår betydningen af. 

 Sikre at målene er realistiske og målbare, hvis mål ligger meget langt fremme i tiden, 

eller på anden vis kan virke uoverskuelige, er det en god idé at udarbejde og følge op 

på delmål. 

 Markere når et mål er nået. 

 Sørge for at der er konsistens i målsætningen, hvis et mål skal ændres - så gør det 

åbent og officielt – og forklar hvorfor. 

 Sikre at det enkelte team/den enkelte medarbejder kender sine ansvarsområder – og 

har taget ejerskab til dem. 

 Sørge for på forskellig vis at følge op på medarbejdernes arbejde med målsætningen – 

giv løbende feedback med det formål at skabe retning og læring. 

 Give plads til dialog og spørgsmål – og involvere medarbejderne, hvor det er muligt. 

Det er vigtigt at angive retningen klart, hvis man vil have medarbejderne til at yde en god ind-

sats – og det gør det unægtelig også nemmere at arbejde seriøst med motivation. 

 

Godt Nytår til jer alle! 
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Anne Tang Thomsen er konsulent i Teglkamp & Co. Hun er uddannet Cand. Mag og har sup-

pleret med forskellige former for konsulent- og lederuddannelser. Anne har et bredt erfarings-

grundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv og i det offentlige. Anne har virket som bl.a. 

projektleder indenfor it-branchen og kursus-branchen, og har i mange år arbejdet som HR- og 

managementkonsulent. 
Se mere om Teglkamp & Co på www.teglkamp.dk  

 

 

 

4. Vil du sætte fokus på karrieren i 2014?  
 
Vil du gerne skifte job, finde ud af, om du sidder i det rigtige 

job eller udvikle dig i dit nuværende job? Trænger du til at få 

rusten banket af i forhold til jobsøgning? Vil du gerne øge dine 

muligheder for at træffe det rigtige valg? Så kan det være en 

rigtig god idé at sparre med en person, som ikke er en del af 

din hverdag.   

 
Enkelttimer 
Du kan vælge karriererådgivning på timebasis, hvis du har en 

helt konkret problemstilling du gerne vil have sparring på. Det kan være, at du kun har brug 

for en enkelt time eller to. 

 

Et karriereudviklings forløb 
Du har også mulighed for at indgå i et på forhånd tilrettelagt karriereudviklingsforløb. Normalt 

strækker et forløb sig over 4 gange og varer i alt 5 timer. Mellem hvert møde vil der være en 

form for hjemmearbejde. Forløbet tilrettelægges efter dit behov. 

 

Læs mere på www.teglkamp.dk eller kontakt os på mail info@teglkamp.dk eller på tlf.: 4822 

1141. 

 

 

 

5. Hvordan var firma julefrokosten 2013? 
 

Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. 
 

Firma julefrokosten er en årlige tilbagevendende begivenhed og det skal 

den vedblive med at være, hvis man spørger jer. Det var, hvad jeg gjor-

de lige før jul. Flere end 250 har allerede deltaget i spørgeundersøgelsen 

og svaret på, hvordan årets firma julefrokost var, om man deltog af pligt 

eller af lyst, om lederne skal deltage, om vi kan håndtere julefrokost og 

alkohol og flere andre spørgsmål.  

 

Inden julefrokosten glider helt i glemmebogen, håber jeg, at også du vil 

bruge 2-3 minutter på at besvare et par spørgsmål. Resultaterne skal du 

imidlertid først regne med at høre mere til, når vi kommer tættere på 

dette års julefrokost. 

 

Gå ind via dette link og giv din mening om julefrokosten 2013: 

http://response.questback.com/teglkampco/julefrokost/  

http://www.teglkamp.dk/
http://www.teglkamp.dk/
mailto:info@teglkamp.dk
http://response.questback.com/teglkampco/julefrokost/
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6. Inspirationsmøder i virksomheden 
 

Skal det nye år startes med at få lidt inspiration? Få en god start eller afslutning på dagen.  

 

Book et inspirerende oplæg af 1-2 timers varighed. Hvad 

med: 

 

  Hvad er ledelse i grunden? 

  Det grænseløse arbejde - balance mellem arbejde og fritid 

  Indtag dit ledelsesrum! 

  Alfahanner (og -hunner) på godt og ondt i organisationen  

  Få bedre og mere effektive møder!  

  Hvordan skaber man succesfulde ændringer eller fusio-

ner?  

  Leadership og management!  

 

eller en af de mange andre muligheder. 

 

Læs mere på www.teglkamp.dk eller hent brochure her: 

http://www.teglkamp.dk/Inspirationsmoeder.pdf 

 

 

7. Ledelse – Inspiration og refleksion – seneste diskussioner 
 

Hvis du har interesse for ledelse, inviteres du hermed til den lukkede LinkedIn gruppe: Ledelse 

– Inspiration og refleksion. Gruppen har over 1.900 medlemmer og holdes fri for reklamer. De 

seneste diskussioner er: 

 

 Skal ”Tak” være årets ord i 2014? 

 Lederens udfordringer 2014 

 Nogen som har erfaringer med / kender til den svenske ledelses kul-
tur? Hvilke parametre er afgørende for at man i Sverige kan få sine 
medarbejdere til at performe? Hvad er go og hvad er no-go?  

 Skal du som leder mestre alle 4 roller? 

 Kunsten at konversere 

 

Du kan melde dig ind i gruppen via dette link: http://www.linkedin.com/groups/Ledelse-

Inspiration-og-refleksion-3683625/about  

 

 

8. De 5 meste læste artikler i december måned 2013 
Vi har samlet de 5 mest downloadede artikler og undersøgelser fra vores hjemmeside i decem-

ber måned:  
1) Lederens DOs and DONTs til julefrokosten 

2) Tager julehyggen overhånd på arbejdspladsen?  
3) Gider jeg egentlig blive leder? 
4) LinkedIn - Det gælder om at have forbindelserne i orden 

5) Ros, Anerkendelse og feedback 
Du kan læse dem og flere end 100 andre artikler og undersøgelser på 

www.teglkamp.dk  

http://www.teglkamp.dk/
http://www.linkedin.com/groups/Ledelse-Inspiration-og-refleksion-3683625/about
http://www.linkedin.com/groups/Ledelse-Inspiration-og-refleksion-3683625/about
http://www.teglkamp.dk/Alt%20om%20ledelse/Lederens_DOs_and_DONTs_til_julefrokosten.pdf
http://www.teglkamp.dk/Alt%20om%20ledelse/Lederens_DOs_and_DONTs_til_julefrokosten.pdf
http://www.teglkamp.dk/Alt%20om%20ledelse/Tager_julehyggen_overhaand.pdf
http://www.teglkamp.dk/Alt%20om%20ledelse/Tager_julehyggen_overhaand.pdf
http://www.teglkamp.dk/Alt%20om%20ledelse/Gider_jeg_egentlig_blive_leder.pdf
http://www.teglkamp.dk/Alt%20om%20ledelse/LinkedIn_det_gaelder_om_at_have_forbindelserne_i_orden.pdf
http://www.teglkamp.dk/Alt%20om%20ledelse/LinkedIn_det_gaelder_om_at_have_forbindelserne_i_orden.pdf
http://www.teglkamp.dk/Alt%20om%20ledelse/Ros_anerkendelse_feedback.pdf
http://www.teglkamp.dk/Alt%20om%20ledelse/Ros_anerkendelse_feedback.pdf
http://www.teglkamp.dk/

