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5 skarpe til en leder 
 

 

1) Hvorfor blev du leder? 
Jeg blev leder, fordi jeg brænder for udvikling og for at tage aktivt 

del i at skabe den for mig selv, for andre og for organisationer. Jeg 

kan godt lide at træffe beslutninger, så vi kan bevæge os fremad - 

og jeg synes, det er vildt spændende at være med til at 'orkestrere' 

eksekveringen af den besluttede retning. Som en vigtig del af det 

er jeg meget fascineret af den basale og meget centrale ledelses-

mæssige udfordring i at skabe en stærk forbindelse mellem den 

retning vi skal gå i og motivationen hos dem, der skal få det til at 

ske. Når de to ting harmonerer, er der nærmest ingen grænser for 

hvad man kan skabe! 

 

2) Hvordan udvikler du sig som leder? 
Jeg prioriterer udvikling højt og gør derfor brug af forskellige tilgange for hele tiden at udvikle 

mig. Feedback og refleksion er rigtig gode værktøjer, som let og effektivt kan anvendes i den 

daglige opgaveløsning. Det handler 'bare' om at gøre det til en prioritet, det vil sige give og 

søge konkret feedback - og tage sig tiden til refleksion, både for dig selv og sammen med gode 

kolleger.  

 

Afhængig af virksomhedskulturen kan dette godt være en udfordring, hvis man fx ikke er vant 

til at give en masse feedback eller tage sig tiden til at stoppe op - og spørge sig selv, om det 

stadig er de rigtige ting vi fokuserer på. Her har jeg bevidst valgt at gøre det til en prioritet, 

uanset hvad folk så måtte tænke. Jeg mener det gør mig bedre til mit job, og jeg tror på at 

min refleksion og feedback kan være med til at udvikle andre og - ikke mindst - gøre opgave-

løsningen bedre. Jeg prioriterer også at komme 'på træningsbænken' ind imellem - og så søger 

jeg bevidst opgaver, som jeg kan udfordres af, ligesom jeg meget gerne samarbejde med per-

soner, der er forskellige fra mig selv - så jeg kan udvide min horisont i forhold til hvordan jeg 

griber tingene an. 

 

3) Hvilken ledelsesudfordring har du lært mest af? 
Da jeg i Coloplast blev spurgt, om jeg ville starte projektkontoret i R&D. Det var udfordrende 

af to årsager - dels havde jeg ikke arbejdet med PMO før og dels var jeg 'marketingperson' - 

og således uvant med arbejdet og kulturen i en R&D funktion. Jeg sagde ja, fordi jeg mente at 

den dobbelte udfordring ville give mig mulighed for at udvikle både 'hjerne og hjerte' på en 

gang - og det viste sig også at blive tilfældet! Jeg har aldrig udviklet mig - og undervejs været 

mentalt udfordret - så meget på 3 år, men 'heldigvis' skabte jeg også nogle gode resultater på 

vejen ;-) 

 

4) Hvilke er dine vigtigste ledelsesmæssige udfordringer lige nu? 
Jeg er i den privilegerede situation, at der er en stigende efterspørgsel efter vores ydelser i 

Tine Kragh Nielsen er forandringsleder og Head Of Market Project Office hos VELUX. 

Tine startede i VELUX for snart to år siden og har fået til opgave at forbedre projekt-

eksekveringen i VELUX' markedsorganisation. Hun har tidligere været leder, projektle-

der og konsulent - 8 år hos Coloplast og 9 år i management konsulent branchen. Tine 

er 41 år, gift og mor/papmor til tre drenge på 7, 11 og 19 år. 
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projektkontoret. Udfordringen er, at kapaciteten i teamet ikke helt kan følge med - og at op-

gaverne absolut er relevante i forhold til vores rolle. Det ender uvægerligt i et spørgsmål om at 

prioritere interessenter og opgaver, eftersom det at sige ja til det hele ikke er en option. Jeg 

vil gerne have kvalitet i det vi laver, og 'bæredygtighed' i forhold til at sikre teamets motivati-

on, også på den lange bane. Måden jeg forsøger at løse det på er ved at sikre at min leder er 

enig i en prioriteringsrækkefølge, som jeg foreslår - både hvad angår opgaver og interessen-

ter. På den måde har jeg selv størst mulig indflydelse på prioriteringen, ligesom jeg ved at jeg 

har ledelsens opbakning til de eventuelle fravalg jeg foretager. Det er på ingen måde så nemt, 

som det lyder - men så absolut nødvendigt. 

 

5) Hvilke råd vil du give til nyudnævnte ledere, der gerne vil godt på vej? 
Start med at forstå og skabe mening i den opgave, du er blevet stillet samt ikke mindst at sik-

re, at du og din leder ser det på samme måde. Jo mere du selv er på banen i forhold til at fo-

reslå det, som du ser og ønsker det, des større mu-

lighed for at det bliver sådan. Glem ikke at være 

taknemmelig og ydmyg i forhold til den mulighed, 

du er blevet givet - den tillidserklæring ledelsesop-

gaven er til dig som person.  

 

Beslut dig for, hvad du vil stå for som leder og ager 

efter det. Sørg for, at det ligger tæt op af den du er 

som person, så du kan være troværdig i rollen. Sæt dig ind i situationen og mulighederne og 

sæt en klar retning for teamet. Få det bedste ud af dem, både personer og opgaver. Det kræ-

ver, at du kender dig selv godt og er bevidst om stærke og mindre stærke sider - både hos dig 

selv og dit team. 

 

Vær - eller bliv - således bevidst om egne styrker og udfordringer og brug det aktivt i leder-

gerningen. Hvis du har mulighed for det, så søg målrettet folk til dit team, som komplemente-

rer dig - og lad dem bruge deres styrker som et aktiv for teamet og for dig. Arbejd målrettet 

med at 'skrue op og ned' for dine stærke og mindre stærke sider, så du bruger dig selv bedst 

muligt i den givne situation. Hvis du ikke har den som udgangspunkt, så søg bevidst passionen 

i din opgave og lad den smitte af på teamet. Det er super fedt at følge en leder, som brænder 

for sin sag. 

 

Jeg er meget inspireret af Kierkegaard og synes det giver mening at betragte lederrollen som 

både en gave og en opgave. Gaven er rollen du får, og opgaven er at gøre den til din - dvs. 

noget du kan brænde for og hvor du bruger det bedste af dig selv til at få dit team motiveret 

til at levere sublim performance. Dette er en iterativ og 'ongoing' proces, som kræver din fulde 

opmærksomhed og - ikke mindre vigtigt - åbenhed overfor at blive klogere på og arbejde med 

dig selv som person. 

 

 

 

Vil du læse andre spændende artikler om ledelse? 
 

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

ve det? 

 

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

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