Sådan leder du din leder
Værktøjerne til at lede din lede din leder og få arbejdsglæden tilbage

Advarsel
Den bog indeholder øvelser.
Hvis du vil øge dine chancer for at komme i mål, så print bogen og
skriv dine svar ned. Det virker måske skørt.
Men det virker.
God fornøjelse.

Hvem leder hvem?
Din arbejdsplads er forandret. Du arbejder ikke på samme måde som
din morfar gjorde. Dit ansvar for egne opgaver er blevet større. Og
dine opgaver er mere komplekse.
Der er ikke altid nogen klar opdeling af ansvar. Måske forstår din
leder slet ikke, hvad du laver. Mange gange er det op til dig at få din
leder til at forstå dine opgaver og hvorfor de er vigtige.
Verden er forandret. Og du skal håndtere det.
Det kan du godt.
Denne bog er skrevet, for at hjælpe dig godt på vej.
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#1 Stik af
#2 Gå i skjul
#3 Konfronter
#4 Opbyg en relation med lederteknikker

Hvad er vigtigt for dig i din relation til din leder?
Det er vigtigt du forstår, hvad det er DU har brug for hos din leder
(anerkendelse, rygdækning, input, instrukser,…..). Det vil gøre det
lettere for dig at fokusere på indsatser, der gøre en positiv forskel.
Sæt kryds i dem, der er relevante, og tilføj dem, der mangler..
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

At han anerkender mit arbejde
At han roser mig, når jeg har lavet noget godt
At han giver mig tydelig feedback
At jeg har en tæt og hyppig kontakt
At jeg får arbejdsro
At han giver mig plads til at løse opgaverne på min måde
At han fortæller mig tydeligt og detaljeret, hvordan jeg skal løse
en opgave
At han fremhæver mit arbejde overfor andre
At han fortæller mig, når jeg skulle have gjort noget anderledes
At han fortæller mig, når jeg ikke gør det godt nok
……..
……..
……..
……..

#1
Stik af
Før du går i gang, skal du træde et skridt tilbage og kigge lidt på dit
arbejdsliv i helikopterperspektiv. Det skal du gøre, fordi det hjælper
dit til at finde den rigtige løsning.
Her kommer 1 øvelse og 1 test, som hjælper dig til at finde frem til
de største glæder og problemer i dit arbejde og i din relation til din
leder

Fordele og ulemper
ved mit arbejde?

Fordele og ulemper
ved min leder?

ØVELSE: Din leder
Tænk på din leder. Der er altid fordele og ulemper. Ting, der er
svære, og ting, der er lette. Skriv dine tanker ned her
Fordele ved min leder:

Ulemper ved min leder:

Her er de 3 bedste ting ved min leder:
1.
2.
3.
Her er de 3 sværeste ting ved min leder:
1.
2.
3.

TEST 1: Ville du søge dit eget job?
Forestil dig at du ser dit eget job i et jobopslag. Du kender ikke
arbejdspladsen indefra, du kender ikke din kommende chef og du
kender ikke de kollegaer, du skal arbejde sammen med. Beskriv
fordele og ulemper ved jobbet - set udefra.
Fordele ved jobbet:

Ville du søge jobbet?

Ulemper ved jobbet:

Ja

Nej

Hvad er de primære årsager?

TEST RESULTAT:
JA - jeg ville søge mit eget job
Tillykke – det ser ud som du grundlæggende er glad for dit job. Det
kan godt betale sig for dig at investere i din relation til din leder. Med
få greb og nemme teknikker kan du opbygge en god relation, så du
kan koncentrere dig om det job, du elsker!
NEJ – jeg ville ikke søge mit eget job
Ups… her skal du tænke dig rigtig godt om.
Der kan være rigtig mange grunde til at du ikke ønsker dig dit eget
job. Er det noget, du kan gøre noget ved? Kan du forme dit job, så
det bliver bedre?
Hvis ikke, bliver du nødt til at overveje om du skal bruge kræfterne
på dit nuværende job… eller det rigtige for dig er at finde et nyt job,
som du brænder mere for.

Hvorfor er denne test vigtig?
Før du går i gang med at bruge en masse krudt på at lede din
leder, skal du stille skarpt på om det er investeringen værd.
Vi bruger rigtig mange timer på vores job, og det er vigtigt at
arbejde med noget som giver mening og arbejdsglæde.
Formålet med denne test, er at trykprøve, om du skal
investere din tid og energi i dit nuværende job.

#2
Gå i skjul
Hvis relationen til din leder knager, kan det skyldes at I har en uklar
arbejdsdeling. Det kan være din leder blander sig for meget. Det kan
også være, at du er for afhængig af din leder. Hvis det er det sidste,
kan du forsøge at distancere dig lidt til din leder og finde en
sparringspartner et andet sted.
Formålet med denne øvelse er at gøre dig mere uafhængig af din
leder og dermed reducere antallet af jeres ’touch points’. Det vil også
give dig større selvstændighed og indflydelse på dit arbejde.
Opgaver min leder blander
sig i:

Opgaver jeg involverer min
leder i:

Udvælg 2-3 opgaver, som jeg vil løse mere selvstændigt:

Ofte har du en vane med at involvere din leder på en bestemt måde.
Men sådan behøver det ikke at være.
Du spiller selv en stor rolle i, hvordan du involverer din leder.
Du skal her overveje, hvordan du vil involvere din leder. F.eks. kan du
ændre måden, du beder om input på. Du kan også vælge at orientere
om beslutninger, i stedet for at spørge først. Eller du kan bruge andre
sparringspartnere eks. en kollega eller en mentor.
Du kan f.eks. sige til din leder:

”Jeg har besluttet at flytte kampagnen fra uge 42 til 44. Jeg har fået
input fra Laila i produktionen og Ole i kundeservice. Konklusionen er, at
det er den bedste løsning for vores kunder.

Det er vigtigt at du ikke kører solo-løb. Du skal sørge for at
samarbejde bredt og få input fra alle relevante stakeholders.
Sådan vil jeg ændre måden jeg arbejder på:

#3
Konfronter
Er du sikker på din leder forstår din frustration? Er du tydelig, når du
udtrykker dine egne tanker og behov?
Ofte forventer vi at andre skal kommunikere tydeligt. Men hånden
på hjertet, er du selv tydelig?
Tag testen her på næste side.

Gad vide om jeg har
været tydelig nok?

Giv dig selv ’1 point’ hvis du er enig i teksten. Du kan maksimalt få 3
point per sektion. Husk, at det ikke et mål at få 3 point ;)
1 Du forudser problemer
Jeg taler mere om problemet
end om løsningen
Jeg er god til at forudse
problemer og sætte ord på dem

Jeg er ofte den første, der taler
om ’den lyserøde elefant’ i
rummet
Total (1-3 point)
3 Dit arbejdspres
Jeg siger altid fra, når der er for
meget arbejde
Både afdelingen og min leder
ved, når jeg har travlt
Jeg forudser travle periode, og
siger fra up front
Total (1-3 point)
5 Du er tydelig når noget er på
fejl kurs
Jeg tager fat i min leder i god tid,
når et projekt er på fejl kurs
Jeg siger højt og tydeligt til min
leder, hvad han skal gøre for at
jeg lykkedes i mit arbejde
Jeg sender reminders og
kopierer min leder ind, allerede
når der er de første tegn på at
tingene er ved at gå galt
Total (1-3 point)

2 Din indre frustration
Jeg er god til at dele min
frustration, når noget nager
mig
Hvis min leder blev spurgt
(uden jeg er tilstede), om der er
noget jeg er utilfreds med, ville
han altid svare rigtigt
Hvis jeg føler noget er forkert,
siger jeg det med det samme,
uden at spekulere over det
Total (1-3 point)
4 Dit samarbejde med andre
Jeg taler åbent om samarbejde,
der ikke fungerer
Min leder ved hvem jeg
samarbejder dårligt med
Min leder ved om alle i
afdelingen, som jeg har det
svært med
Total (1-3 point)
6 Din leders indsigt
Min leder ved nok om hvad jeg
laver
Min leder er fuldt orienteret
om mine prioriteringer i
hverdagen
Min leder forstår
kompleksiteten i det jeg laver
Total (1-3 point)

Test resultat
Sæt dine point ind i figuren og tegn et spindelvæv i figuren:

1 Du forudse problemer

2 Din indre frustration

3
2
1

6 Din leders
indsigt

5 Du er tydelig når
noget er på fejl kurs

3 Dit
arbejdspres

4 Dit samarbejde
med andre

Testen visualiserer hvor tydeligt du kommunikerer. Jo flere point du
har fået, des tydeligere er du til at kommunikere dine behov og
ønsker.
Du skal nu spørge dig selv, om du burde være mere tydelig på nogle
områder? Eller om du er tydelig nok allerede?

Jeg vil gerne være mere tydelig på:

En tommelfingerregel…
Er du er allerede meget tydelig i din kommunikation, men oplever, at
det ikke virker? Så vil det sikkert ikke hjælpe dig, at blive ved med
gentage det, du allerede gør. I det tilfælde, skal du forsøge at teste
nogle af de andre strategier i bogen.
Er du derimod lidt konfliktsky eller utydelig i din kommunikation, kan
det være, at du skal øve dig i at blive mere tydelig.

#4
Opbyg en god relation til din leder med
lederteknikker
Ledelse går begge veje. Som medarbejder har du stor indflydelse på
hvordan relationen til din leder er. Og du bærer også en del af
ansvaret for, at det fungerer.
Men du er nødt til at tage udgangspunkt i den leder, du har. Du kan
ikke ændre din leders personlighed, men du kan påvirke hans adfærd
og dermed jeres relation. I dette afsnit sætter vi spotlight på din
relation til din leder.
Du får 3 konkrete teknikker, du kan bruge til at lede din leder:
• Spørgeteknikker
• Delegering
• Prioritering

Men før du går i gang, skal du lave en lille øvelse…

Du skal se verden gennem din leders briller!

ØVELSE: Se på dig selv fra din leders vinkel
Du skal gentage den allerførste øvelse, med omvendt fortegn. Se på
dig selv, fra din leders vinkel. Der er altid fordele og ulemper. Ting,
der er svære og ting, der er lette. Skriv dine tanker ned her:
Fordele ved mig som
Ulemper ved mig som
medarbejder set med min leders medarbejder set med min leders
øjne:
øjne:

Her er de 3 bedste ting ved mig;
1.
2.
3.
Her er de 3 sværeste ting ved mig:
1.
2.
3.

Nu, hvor du har sat ord på dine tanker… så kan du overveje at
trykprøve det. Har din leder det samme billede?
Tal med ham om det – og se om du har ret..
Hvis du tør..

Bum bum bum…
hvordan mon min chef
ser mig?

3 praktiske lederteknikker
Vil du gerne styrke din relation til din leder, kan du anvende 3
lederteknikker.

Coach din leder
• Sørg for at have 1:1 tid sammen
• Skab god energi på 1:1 møder – vær positiv
• Stil uddybende spørgsmål til din leders budskaber og
opgaver
• Forsøg at forstå baggrunden for din leders prioriteringer
• Engager din leder i dine opgaver ved at stille spørgsmål

Delegering
• Stil spørgsmål til de opgaver, du får delegeret. Hvad er
baggrunden for opgaven, modtageren, og hvilke
forventninger har din leder til opgaven?
• Spørg ind til dit mandat
• Husk altid at afklare: deadline, mandat og forventning til
kommunikation undervejs

Prioritering
• Hjælp din leder til at prioritere rigtigt.
• Stil spørgsmål om vigtigheden af opgaver og konsekvenser
ved god eller dårlig levering
• Tal om højt arbejdspres på en løsningorienteret måde. Hvad
kan vente? Hvad er konsekvensen af manglende
leverancer?
• Byd ind med konstruktive løsningsforslag – det giver også
indflydelse
• Stil spørgsmål til de opgaver du gerne vil have prioriteret,
og engager din leder i at prioritere dem

ACTION PLAN
Her kan du opsummere de vigtigste ting:

#1 Stik af
Jeg er grundlæggende glad for mit job, og vil gerne bruge energi på
at forbedre relationen til min chef
Ja

Nej

#2 Gå i skjul
Jeg vil gøre mig mere uafhængig af min chef på den her måde:

#3 Konfronter
Jeg skal være mere tydelig i min kommunikation
Ja

Nej

Hvis ja, her er hvad jeg vil gøre:

#4 Byg relation
Det her vil jeg fokusere på, når jeg skal bygge en god relation til
min leder:
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