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5 skarpe til en leder 

 

 

1) Hvorfor blev du leder? 
Jeg har altid søgt indflydelse og ansvar og haft svært ved at stå ude fra 

og se på noget, jeg ved kunne gøres bedre. Det er den drivkraft, der 

har båret mig ind i ledergerningen. Det er stadig den centrale drivkraft 

– som nu suppleres af glæden ved at skabe resultater sammen med det 

hold, jeg har ansvar for.  

 

2) Hvordan sørger du for at udvikle dig som leder? 
Det gør jeg gennem jobbet – ved hele tiden at løfte barren for, hvad jeg forventer af mig selv. 

Jeg opsøger gerne situationer og opgaver, der indebærer, at jeg skal overskride mine grænser. 

Samtidig evaluerer jeg løbende på min performance og mine resultater og prøver at have en 

føling med, hvordan jeg virker på den organisation, jeg har ansvar for. Til gengæld er jeg alt 

for dårlig til at tage mig tid til efteruddannelse og inspiration udefra. 

 

3) Hvilke karakteregenskaber lægger du vægt på ved en leder? 
Udover en række almenmenneskelige egenskaber som fx ansvarlighed, ordentlighed og tro-

værdighed vil jeg fremhæve tre egenskaber. Det ene er ærlighed i forhold til at dele sin vurde-

ring af udfordringer og udviklingsbehov i ens organisation og hos menneskene i den. Det er 

ikke rimeligt at afskære sine mellemledere eller medarbejdere fra den vurdering og dermed 

muligheden for at ændre den, hvis der er behov for det. Det andet er, at man skal være ambi-

tiøs på organisationens vegne. Uden en ambitiøs leder, som hele tiden sætter nye mål, afløses 

udvikling og drive altid af selvtilfredshed og performancetab. Og endelig synes at et højt per-

sonligt energiniveau er vigtigt, hvis man skal have pulsen op på organisationen. 

 

4) Hvilken ledelsesudfordring har du lært mest af? 
Jeg har haft mange udfordringer, og det er svært at rangordne dem. Hvis jeg skal vælge én, er 

det implementeringen af et stort strategiprogram i min tid som direktør i Københavns Kommu-

ne. Der måtte jeg erkende, at en dyb implementering forudsatte, at jeg satte mig selv ind 100 

pct. Jeg måtte identificere mig selv med den nye strategi i stedet for at opfatte den som noget 

ved siden af mig selv, og jeg valgte helt bogstaveligt selv at bære den ud i alle dele af organi-

sationen på dialogmøder med mere end 1.000 medarbejdere som min egen personlige fortæl-

ling. Der kunne jeg virkelig mærke, at medarbejderne oplevede at jeg ville dem noget, og at 

det gav engagementet et boost.  

 

5) Hvordan håndterer du stress? 
Jeg tror, stress hos ledere ofte skyldes, at de lader sig presse til at træffe beslutninger uden 

tilstrækkeligt overblik og tid til omtanke. Jeg har to greb på det. For det første prøver jeg at 

holde min mentale og fysiske indbakke tom ved at træffe de lette beslutninger hurtigt og få sat 

relevante processer i gang med det samme. For det andet insisterer jeg på tid til at tænke de 

Thomas Thellersen Børner er direktør i DSB med ansvar for DSB’s kontaktflader i 

forhold til stat og kommuner, internationale relationer og jura. Thomas startede i DSB 

i august 2013. Han har tidligere været direktør i Københavns Kommune i 7 år, ligesom 

han har haft lederjobs i ministerier og styrelser. Thomas er 44 år, gift og far til to pi-

ger på 2 og 6 år.  
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lidt sværere beslutninger ordentligt igennem. Dårlige beslutninger på grund af travlhed og 

stress avler bare endnu mere travlhed og stress. Derudover prøver jeg på at rense hjernen ud 

løbende og fx ikke gå og dvæle ved små nederlag eller nid og nag. Og så er det helt afgørende 

for mig, at jeg kan koble af med nogle gode lange løbeture, hvor jeg er helt alene med mig 

selv. Det er mental hygiejne for mig. 

 

 

 

Vil du læse andre spændende artikler om ledelse? 
 

Knapt 6.000 får hver måned vores Nyhedsbrev om ledelse. Vil du også 

have det? 

 

Tilmeld dig Nyhedsbrev om ledelse på: www.teglkamp.dk eller via 

dette link: http://web.questback.com/teglkampco/nyhedsbrev2/   

 

http://www.teglkamp.dk/
http://web.questback.com/teglkampco/nyhedsbrev2/

