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Forord  

Med udgivelsen af LEDERSKAB i Hjemmeværnet har Hjemmeværnsskolen 
nået en milepæl. ENDELIG har vi fået en ledelseshåndbog, der adresserer 
nogle af de særlige ledelsesmæssige udfordringer i en frivillig militær bered-
skabsorganisation. 

Indtil nu har vi i vores kursusvirksomhed benyttet det materiale, som har væ-
ret tilgængeligt fra Forsvaret eller i endnu højere udstrækning ledelsesteorier 
og håndbøger, som anvendes i civil ledelse. Med denne håndbog har vi forsøgt 
at tage det bedste fra alle verdener – og præsenterer det på en måde, hvor du 
forhåbentlig kan finde inspiration og motivation til at blive en endnu bedre 
leder både militært og civilt! 

Jeg forventer ikke, at håndbogen læses fra a til z, men at den enkelte fører, le-
der og chef tager den frem – ikke i en sen aftentime – men når behovet opstår.

Håndbogen vil fremadrettet være den væsentligste reference, når der gennem-
føres ledelseskurser på Hjemmeværnsskolen.

Noget af det, der adskiller denne håndbog fra øvrige ledelsesbøger, er, at 
Hjemmeværnsskolen har gennemført workshops med nøglepersonel, indhen-
tet dokumentation ved hjælp af spørgeskemaer og generelt i hele forløbet har 
inddraget hjemmeværnssoldater i udarbejdelsen. Det er en STYRKE. Har vi 
ramt plet? Måske blev det ikke en 10’er; men det er mit helt klare indtryk, at vi 
rammer tæt på målet, når vi med denne bog sigter mod at give et godt ledelses- 
værktøj til chefer, førere og ledere i Hjemmeværnet. Bogen er på den måde 
endnu et redskab til at styrke udviklingen af Hjemmeværnet.

Rigtigt mange har været med til at give input til bogen. Der skal her lyde en 
stor tak til alle, der har været en del af processen. Tak til de hjemmeværnssol-
dater, der har deltaget i workshops og spørgeskemaundersøgelser. Tak til alle 
jer – hjemmeværnssoldater og ansatte – som vi med gavn og glæde har kunnet 
sparre med. Tak for gode drøftelser, råd og vejledning fra Hjemmeværnets 
Uddannelsesråd. Og ikke mindst en stor tak til forfatteren af ledelseshånd-
bogen, Christen Broberg Jensen, som har anvendt sin store ledelsesmæssige 
erfaring fra sine mange år i Hjemmeværnet til at udarbejde en håndbog, der 
kan anvendes bredt i Hjemmeværnet. 
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DEL 1, INTRODUKTION

De mange veje og afveje i ledelse – find og 
betræd dine egne! 

Albert Einstein – ham med relativitetsteorien – har en gang sagt: ”Visdom er 
ikke resultatet af en uddannelse, men et livslangt forsøg på at opnå det”.

Således er det også med ledelse!

At være leder – ikke mindst en god leder – kræver livslang læring. Undervejs 
opbygges langsomt den nødvendige viden og de fornødne færdigheder – hvis 
du virkelig vil det!

Du læser sikkert denne bog, fordi du er frivillig leder i Hjemmeværnet. Og det 
er med frivillig ledelse - som med al anden frivillig indsats - lysten, der driver 
værket. Sagt på en anden måde; du kan kun være en god frivillig leder, hvis 
du har en oprigtig lyst til det! 

Samtidig fordrer opgaven, at du har et vedblivende ønske om at udvikle dig 
gennem hele din karriere som leder i Hjemmeværnet.

I lighed med din indgang til ledelsesgerningen er en meget vigtig præmis for 
de frivillige, som du skal lede, at de også lever af lysten – og dør af pligten, og 
at den enkelte frivillige i stor udstrækning drives af en sag. Hans eller hendes 
indsats skal således give mening i forhold til sagen. Rutinemæssige opgaver, 
som andre skulle og burde løse, nærmere dræber end fordrer lysten.

Derfor bliver motivation, engagement og anerkendelse som drivmiddel for  
lysten essentielt for både de frivillige, som skal ledes, og for din ledelsesgerning.

I Hjemmeværnet, hvor opgaverne er blevet stadig mere komplekse – og hvor 
der stilles store krav til såvel effektivitet som kvalitet – kan du umuligt være 
fagligt og vidensmæssigt på højde med alle dine underordnede. Dine per-
sonlige og kommunikative egenskaber er derfor centrale i dit ledelsesvirke.  

DEL 1  INTRODUKTION

LEDERSKAB i Hjemmeværnet vil vi anvende med stolthed på vores ledelses-
uddannelser på Hjemmeværnsskolen.

God fornøjelse med bogen. Jeg håber, at I vil anvende den, når I skal UD-
DANNE, UDFORDRE, UDVIKLE og UNDERHOLDE jeres hjemmeværns-
soldater.

JENS SUND 
oberst

FORORD
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De udøver personelpleje, som rummer alt fra at lægge øre og skulder til, når 
deres underordnede eller kolleger skal ’græde ud’ – over konflikthåndtering 
– til at tale om og medvirke til planlægning og tilrettelæggelse af de under-
ordnedes frivillige karrierer. 

De er faglige rådgivere – både opad og nedad – og forventes at kunne give 
kvalificerede og fagligt holdbare løsninger.

De fører under eller har ansvar for den operative indsættelse af deres respek-
tive enheder – og de deltager i eller står for den operative planlægning.

Som frivillig leder i Hjemmeværnet skal du altså både evne at bringe dig selv 
i spil menneskeligt i relation til dem, du leder, du skal have (en vis grad af) 
faglige kompetencer og viden, og du skal have gode evner til styring. 

Med andre ord – ledelse rummer mange opgaver og fordrer mange kompeten-
cer. Også mange flere end dem, håndbogen her behandler.

I forhold til din ledelse af frivillige samler bogen de vigtigste ledelsesdiscipli-
ner under hovedoverskrifterne:

•	 Din evne til at motivere – med alt hvad dertil hører i forhold til at fremme 
 samarbejde og aktiviteter. Det behandles indgående i del 3 i bogen.

•	 Din evne til at styre – som i stor udstrækning handler om din hensigtsmæs- 
 sige planlægning og situationsbestemte beslutningstagen. Det kommer du 
 til at læse meget mere om i del 4 i ledelseshåndbogen.

•	 Din evne til at reflektere – som handler om dig selv og din egen ledelse  
 – og ikke mindst din selvforståelse af, hvem du er, og hvorfor du gør, 
 som du gør. Det kan du læse om i del 5 – og du vil i hele bogen støde ind i  
 refleksioner, som du selv må gøre i forhold til de specifikke emner, du  
 læser om.

Bogens del 2 introducerer dig til det grundlag, som du og dine kolleger base-
rer jeres formelle ledelsesvirke på. Samtidig ridser denne del jeres opgaver op  
– og bringer fokus på de ledelsesmæssige kompetencer, som er nødvendige, 
for at I kan forholde jer til og udøve den meget vigtige opgave, som venter jer 
– opgaven som ledere i Hjemmeværnet.

.  
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Du skal mestre hele paletten af personlige ledelsesevner som for eksempel 
empati, at give konstruktiv feedback, at coache, at håndtere dine underordne-
des bekymringer, at vejlede og motivere dem og meget andet, så de kan gå til 
opgaverne med ildhu. 

Når du skal lykkes som leder, må du kunne bevæge dig i komplekse situa-
tioner – hvor du skal mestre at sætte retningen og justere kursen, når det er 
krævet. Du skal have blik for de faglige aspekter, som kerneopgaven rummer, 
og kunne bevæge dig fra det overordnede niveau til det mere konkrete og 
detaljerede niveau.

Det betyder blandt andet, at du skal kunne lave meningsfulde koblinger mel-
lem det, der er Hjemmeværnets overordnede mål, og de daglige udfordrin-
ger, som dine frivillige medlemmer oplever eller udsættes for. For eksempel 
skal du kunne forstå og omsætte Hjemmeværnets overordnede strategi for 
hvervning af nye medlemmer til en praktisk og håndterbar opgave, hvor dine 
informationsfolk opstiller en udstilling om Hjemmeværnets mange fortræffe-
ligheder ved en byfest.

Som leder i Hjemmeværnet skal du forstå, at opgaverne altid er i centrum! 
Til forskel fra ledelse i en civil kontekst medfører opgaverne, at du i yderste 
konsekvens skal træffe beslutninger, som kan have fatale konsekvenser. Helt 
overordnet går de opgaver, som relaterer sig til støtten til Forsvaret ud på, at 
’Du skal kunne kæmpe – og du skal kunne vinde’.  Det er Hjemmeværnets ul-
timative formål – og det er, hvad Hjemmeværnets medlemmer skal forberede 
sig på. Din ledelse skal derfor essientielt være rettet mod det – for du kan ikke 
være én leder i fredstid og en anden i krigstid. Du kan derimod agere forskel-
ligt i forhold til den situation din ledelse foregår i – og de vilkår, det stiller for 
din ledelse, så du gennem din ledelse i fredstid skaber forudsætninger for, at 
dine folk følger dig i krigstid.

Som det senere vil fremgå i bogen er ”ledelse i vanskelige situationer universelt. 
Vi leger ikke; men forholder os alvorligt til opgaven under øvelser og lignende. 
Ordentlighed, perfektionisme, professionalisme og øvelse skaber overskud. 
Det er vigtigt, når det virkeligt skal anvendes”. 

Som forundersøgelse til denne bog deltog godt 300 stregbefalingsmænd og 
officerer i Hjemmeværnet i foråret 2018 i en spørgeskemaundersøgelse om-
handlende ledelsesmæssige udfordringer. Besvarelserne tegner et klart bille-
de af, hvor bredt et spekter af ledelsesopgaver, de adspurgte løser.

DEL 1  INTRODUKTION
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Det ledelsesmæssige fundament – kan dit 
bære? 

Uanset, om du er gruppefører, delingsfører eller chef, baserer du dit virke på 
et fundament af kompetencer, som opbygges gennem uddannelse og praktisk 
erfaring med ledelse. Hos mange af lederne i Hjemmeværnet er det ledelses-
mæssige fundament forholdsvist spinkelt, når de kaster sig ud i opgaven som 
frivillige ledere.

Det er der intet odiøst i – heller ikke hvis det også gælder dig!

I Hjemmeværnet er det praksis at lade gode frivillige menige rykke op i ræk-
kerne, når de har udmærket sig i deres daglige arbejde og vurderes egnede til 
at indtræde i en ledelsesfunktion. For dem og for dig gælder, at de lederkom-
petencer, som I eventuelt mangler, bygges på efterfølgende – når behov, tid og 
lejlighed byder sig. 

Når det er sagt, så fremgår det af en undersøgelse, som blev gennemført i 
2014 af People Research, at en række af de årsager, der lægges til grund for, 
at Hjemmeværnets frivillige melder sig ud, kan kobles direkte til den ledelse 
– eller mangel på samme – som de frivillige har oplevet.

Af den rapport, som blev udarbejdet i forbindelse med undersøgelsen, kan 
følgende konklusioner blandt andet uddrages:

•	 ”Lederne er essentielle, men de er også frivillige. De mangler tid, faglige,  
 ledelsesmæssige og administrative kompetencer.”
•	 ”Vi skal have bedre og mere engagerede ledere.”
•	 ”Det er nu enten tilfældigt, hvem der bliver leder (kan du ikke være det,  
	 ingen	andre	vil?)	–	eller	de	forkerte	profiler	der	bliver	ledere	(dem,	der		
 ikke har magt i deres normale job).” 
•	 ”De kompetente ledere ønsker ikke at påtage sig lederopgaver i fritiden.”
•	 ”Alle er enige om, at der er behov for højere bundniveau for chefer.”

Der er derfor al mulig grund til at søge at styrke dit ledelsesmæssige funda-
ment! Og det er netop bogens intention.

DEL 1  INTRODUKTION

Et væld af teoretikere har allerede gjort sig kloge på de utallige teoretiske fi-
nesser i ledelse, og hvad der sker mellem mennesker i diverse ledelsessituatio-
ner. Og din ledelse af frivillige – i en frivillig militær beredskabsorganisation 
som Hjemmeværnet – adskiller sig ikke væsentligt fra den ledelse, som ledere 
i civile organisationer eller virksomheder må præstere overfor deres ansatte. 
Du kan derfor sagtens hente hjælp i den eksisterende litteratur.

Ledelseshåndbogen her adskiller sig imidlertid fra andre ledelsesbøger ved at 
tage direkte afsæt i eksempler fra den virkelighed, hvori bogen skal anvendes 
– i håbet og troen på at bogens pointer vil være både genkendelige, tilgænge-
lige og anvendelige for jer. En umiddelbar konsekvens heraf er, at bogen af-
holder sig fra at fremsætte teoretiske betragtninger – så vidt det overhovedet 
er muligt.

Du og dine lederkolleger kommer fra Hjemmeværnets tre ’værnsgrensfarver’ 
– Hærhjemmeværnet, Flyvehjemmeværnet og Marinehjemmeværnet, som 
har forskellige betegnelser for lederfunktionerne i de respektive underafdelin-
ger. ’Leder’ eller ’Lederfunktioner’ anvendes derfor i bogen som betegnelse 
for alle funktionerne. 

Når der er behov for en opdeling af funktionsniveauerne, anvender bogen 
kun betegnelserne ’chef’, ’delingsfører’ og ’gruppefører’, der skal dække til-
svarende funktioner i Flyve – og Marinehjemmeværnet. Betegnelsen er såle-
des dækkende for alle funktioner i underafdelinger af alle værnsgrensfarver i 
Hjemmeværnet, der har et ledelsesmæssigt indhold og ansvar.

Hvor LEDERSKAB i Hjemmeværnet ikke behandler emner, der relaterer sig 
specifikt til ledelse på gruppe., delings – eller underafdelingsniveau i hen-
holdsvis kompagni, eskadrille eller flotille anvendes betegnelsen ’enhed’ for 
alle organisatoriske enheder i Hjemmeværnet.

DEL 1  INTRODUKTION
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ger, når du returnerer efter endt uddannelse og tager hul på dit virke som 
gruppefører, delingsfører eller chef i din underafdeling.

Og det er dér, at du forhåbentlig vil opleve, at ledelseshåndbogen – og de 
refleksioner, som du gennemgående opfordres til at gøre – vil give mening.

Som konsekvens af, at bogen ikke er tænkt som en teoribog, vil den indeholde 
dele, som du måske vil opfatte som påstande. Det er ikke bogens udgangs-
punkt at være påståelig, og derfor rummer den også passager som ”det er 
måske fordi…..” og ”det handler vel om, at….” eller lignende ikke konkrete 
formuleringer. Betragt det som din mulighed for at reflektere over, hvordan 
du personligt forholder dig – og hvilke holdninger og erfaringer, du har til de 
omhandlede emner!

”Og – som vores kære mester hele tiden siger – det at 
være leder – og være chef – og alt muligt andet – er i 
bund og grund kun at kunne bruge sund fornuft.”

I øvrigt sagde en frivillig leder under forstudiet til bogen:

”Og – som vores kære mester hele tiden siger – det at være leder – og være 
chef – og alt muligt andet – er i bund og grund kun at kunne bruge sund fornuft. 
Brug dog sund fornuft – i stedet for hele tiden at lade hele det der uddannel-
ses-, bestemmelses – og direktivræs kvæle jer.”

Når fornuften ikke slår til, kan du imidlertid anvende bogen som din per-
sonlige støtte og inspiration. Som et opslagsværk enten i forberedelsen af 
de ledelsesopgaver, du er ansvarlig for eller i din personlige refleksion over, 
hvordan du selv oplevede, at du løste ledelsesopgaverne. Eller du kan læse 
bogen i sin helhed, når tid, lyst og lejlighed byder sig, for den giver et godt og 
sammenhængende billede af de faktorer, der er væsentlige for dig som leder i 
en frivillig organisation.

Og husk, at det allervigtigste for dig er, at du ”har viljen til at ville – for det 
giver dig evnen til at kunne”, som stifteren af Østasiatisk Kompagni, H. N. 
Andersen udtrykte det for cirka 100 år siden. 

God fornøjelse, god læselyst – og ikke mindst god ledelseslyst!   
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Udgangspunktet for bogen er, at du og dine kolleger træder ind i ledelsesger-
ningen med et stort engagement, gode intentioner og viljen til at ville gøre ‘det 
rigtige’ – og det er meget vigtige forudsætninger for god ledelse. Rigtigt man-
ge af jer baserer imidlertid nærmest udelukkende jeres ledelse på dét – kun 
suppleret af den beskedne og formelle lederuddannelse, som I efterfølgende 
får i Hjemmeværnet.

Hvis du ikke har ledelseserfaringer i rygsækken – og kun et spinkelt uddan-
nelsesmæssigt fundament – er det forståeligt, at din ledelsesgerning rummer 
valg og beslutninger, som ikke giver den effekt, du havde forestillet dig eller 
ønsket at opnå. Konsekvenserne kan være både uheldige og uhensigtsmæssi-
ge – men kun sjældent uoprettelige! 

Dalai Lama, som de fleste nok kender til, siger: ”Når du taber, så glem ikke 
at lære af det.”

Dét er netop bogens grundpræmis; at læren af de ledelsesmæssige oplevelser 
og erfaringer – herunder ledelsesmæssige fiaskoer – som du og dine forgæn-
gere har gennemlevet, kan anvendes til at klæde dig bedre på til fremtidige 
ledelsesmæssige opgaver.

Du kan med fordel betragte LEDERSKAB i Hjemmeværnet som en værktøjs-
kasse, der sætter dig i stand til at konfrontere de udfordringer og dilemmaer, 
som du sikkert vil støde ind i, når du er leder i Hjemmeværnet.

Forstudierne til håndbogen har peget på en række ledelsesmæssige dilemma-
er, opgaver og udfordringer, som I frivillige førere og ledere oftest må kon-
frontere. Disse er blevet prioriteret som afsæt for bogen. Forstudierne viser 
imidlertid også, at dilemmaerne ikke medfører lige komplekse udfordringer 
for jer alle, og ligeledes, at udfordringerne ikke nødvendigvis skal konfronte-
res alle steder. De udfordringer, som du personligt støder ind i, afgør derfor i 
hvor stor udstrækning, du kan hente støtte i ledelseshåndbogen. 

Den viden og de værktøjer, som bogen præsenterer, har du med al sandsynlig-
hed allerede beskæftiget dig med i din befalingsmands-, officers eller chefud-
dannelse i Hjemmeværnet. Ledelseshåndbogen kan og skal i den henseende 
blot styrke det ledelsesmæssige fundament, som du allerede står på.

Selvom en god del af det fundament, som du skal bygge din ledelse på, lægges 
af Hjemmeværnsskolen, kan du først begynde at høste dine ledelseserfarin-
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Det er mennesker – du leder! 

Der er mange definitioner på ledelse – og mange elementer i ledelsesgernin-
gen. Skåret helt ind til benet er denne bogs udgangspunkt, at ledelse i praksis 
handler om, at ét menneske skal motivere et eller flere mennesker til at hjælpe 
sig med at løse en given opgave og nå et fælles mål.

I Forsvarets ledelsesgrundlag er det defineret således: ”Ledelse er en proces, 
der består i at løse opgaver ved hjælp af og sammen med mennesker. Gene-
relt antages det, at ledelse udøves med henblik på at skabe vilkår for, at en 
gruppe af mennesker kan formulere og arbejde for opfyldelsen af bestemte 
mål. Ledelse er således en gensidig påvirkningsproces, hvori der indgår le-
dere, medarbejdere og andre relevante aktører. Ud fra sin formelt tildelte 
organisatoriske rolle står ledelsesudøveren i spidsen for denne proces ved at 
omsætte medarbejdernes antagelser, værdier, etik, viden og færdigheder til 
kompetent og målrettet adfærd. Om end ledelsesudøveren har det formelle 
ledelsesansvar, påhviler det enhver gennem egen adfærd at yde sit bedste for 
at fremme god ledelse. For at alle kan gøre det, må ledelsesudøveren give 
frihed til, at andre kan udvise initiativ og påtage sig et selvstændigt ansvar i 
og omkring opgaveløsningen.”

Sagt med færre ord handler ledelse om påvirkninger mellem mennesker. Som 
lederen skal du være parat til at påtage dig ledelsesansvaret. Og som en del 
af det ansvar skal du have ønsket om og viljen til at påvirke – og at lade dig 
påvirke af – dem, som du skal lede.

I en tale, som Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik holdt ved åbningen 
af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse den 23. maj 2018, sagde 
han blandt andet:

”Derfor stiller vi i dag i det nye center for Offentlig ledelse spørgsmålet om, 
hvad god offentlig ledelse er. Med forventningen om at få et svar. Men ikke 
ét svar, for svaret på, hvad der er god ledelse, afhænger i høj grad af sam-
menhængen. Den ledelse, som virker på sygehuse, vil ikke nødvendigvis virke 
på samme måde i en børnehave, og de samme typer ledelse virker ikke ens i 
offentlige og private organisationer. Det er vigtigt at have respekt for forskel-
lene.	Derfor	er	der	nok	brug	for	at	få	flere	svar.”

REFLEKSION 
 

Dit personlige fundament for ledelse?

Inden du læser videre, er det betydningsfuldt at reflektere over det, du 
allerede har læst, og hvad det betyder for din forståelse af din ledelses-
mæssige rejse.

• Hvilke styrker kan og vil du bygge dit lederskab på? 
• Hvor har du behov for at udvikle dine ledermæssige kompetencer?
• Og hvilke muligheder har du for at gøre dette?
 
Du kan med fordel lade dig inspirere af følgende uddrag fra en under-
afdelingschefs fortælling til at gøre egne refleksioner:

”Det	var,	hvad	jeg	fik	smidt	i	hovedet,	da	jeg	blev	tilbudt	den	her	stil-
ling – og så tænkte jeg, hvad…

Det var sgu op ad bakke!

Men så tænkte jeg: ”Hvad kan jeg så tilbyde til det her?”

Og jeg tænkte – et samlingspunkt – sammenhold – struktur – engage-
ment – lyst til at udvikle – erfaring fra mit civile job – erfaring fra 25 
års tjeneste i Hjemmeværnet.

Jeg har tiden til det.

Glem alt om stjerner og titler. Vær ét med medlemmerne. Uddeleger. 
Vis tillid, vær lyttende og ærlig.

Og det var det, jeg sagde, at jeg kunne tilbyde – så jeg kom til at sige ja”.
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op med positive forventninger til at kunne løse nye opgaver. Og således er en 
positiv spiral skabt! 

Men hvad er det så, der kendetegner den gode ledelsesindsats? Kan det defi-
neres konkret – og samlet under ét?

”Den ledelse, som virker på sygehuse, vil ikke nødvendigvis virke på samme måde 
i en børnehave, og de samme typer ledelse virker ikke ens i offentlige og private 
organisationer. Det er vigtigt at have respekt for forskellene”, sagde Kronprinsen. 
  
Med andre ord må du afpasse dine ledelsesmæssige metoder, valg og beslut-
ninger i forhold til den specifikke sammenhæng og de resultater, som du øn-
sker at opnå. De redskaber, som du hiver op af den ledelsesmæssige værk-
tøjskasse, skal derfor også afpasses. Når du evner det, leder du i forhold til de 
krav og vilkår, som situationen betinger; og netop det er den største forudsæt-
ning for at få succes med din lederindsats!

Emnerne, der behandles i ledelseshåndbogen, er i stor udstrækning resultatet 
af den tidligere nævnte undersøgelse fra foråret 2018 blandt godt 300 af Hjem-
meværnets stregbefalingsmænd og officerer samt en efterfølgende workshop, 
der blev afholdt i september 2018. I undersøgelsen blev der stillet en række 
konkrete spørgsmål om, hvordan ledelsen blev oplevet i underafdelingerne 
– set fra såvel lederen som de underordnedes side. Og på workshoppen blev 
et repræsentativt udsnit af de, der havde besvaret spørgsmålene, bedt om at 
formulere de ledelsesudfordringer, som dannede baggrund for deres svar.

”Den ledelse, som virker på sygehuse, vil ikke 
nødvendigvis virke på samme måde i en børnehave, 

og de samme typer ledelse virker ikke ens i offentlige 
og private organisationer. Det er vigtigt at have 

respekt for forskellene.” 
H.K.H. Kronprins Frederik

Men der er en væsentlig fællesnævner – Ledelse handler om mennesker. Om 
at bygge relationer og om at vise respekt for hinanden. Medarbejder og leder 
imellem. Om at sætte retning. Om at inddrage andre. Om at motivere og se 
glæden ved at medarbejderne løser opgaver, der giver mening og skaber vær-
di for samfundet og borgerne. 

Det gælder, uanset om man er på et sygehus, en forvaltning, en børnehave, 
et plejehjem eller en uddannelsesinstitution. Men det kræver, at lederen – og 
ledelsesrollen – udvikler sig hele tiden.” 

God ledelse handler altså først og fremmest om mennesker og relationer. Det 
handler om, at alle involverede – i et samspil og fællesskab – yder sit bedste i 
bestræbelserne på at nå resultater, der giver mening og skaber værdi. Et sam-
spil, der er båret af motivation og glæde – drivkraften bag al frivillig indsats.

”Ledelse er en proces, der består i at løse opgaver ved 
hjælp af og sammen med mennesker.” 

Forsvarets Ledelsesgrundlag

Der er dog også andre helt konkrete og basale forhold, som har betyd-
ning for, om du lykkes i ledelsesgerningen – for eksempel anvendelse af det  
tilstrækkelige antal mennesker med de rigtige kompetencer og rette motivation.  
I Hjemmeværnet er det endog meget væsentligt, at du evner at prioritere 
og afpasse anvendelsen af dine underordnedes tid, da det udgør en meget  
værdifuld faktor og ressource i de ledelsesvalg, som du skal træffe – for  
frivilliges tid er kostbar.

Selv om ledelsesgerningen udøves i samspil med, er det altid dig som lederen, 
der har ansvaret for, at processen gennemføres på bedst mulig vis – og med 
opgaven i centrum! Det er altid dig, der skal kunne se ud over dine egne behov 
og skabe de rette vilkår for dem, du leder.  

Når du lykkes med dine ledelsesmæssige handlinger og beslutninger viser 
det sig ved, at dine underordnede løser opgaven i tråd med forventningerne 
– måske endda bedre – samtidig med, at de som udførende er tilfredse med 
resultatet, indsatsen, egen præstation og processen. Når du samtidig anerken-
der dem for det, øger du sandsynligheden for, at de igen vil stille motiverede 
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REFLEKSION 

Definition på ledelse? 

At ledelse er en sammensat opgave med mange facetter viser sig blandt 
andet ved de mange definitioner på, hvad ledelse er. De fleste defini- 
tioner er dog centreret om, at ledelse udøves med henblik på at påvirke 
enkeltpersoner eller en organiseret gruppe til at arbejde hen imod op-
fyldelsen af bestemte mål.

Med baggrund i det skal du nu reflektere over:

•	 Hvad er god ledelse i Hjemmeværnet er for dig?
•	 Hvad indebærer det for mig som leder?
•	 Er du stadig parat til at påtage dig opgaven?

Nedenstående kan måske inspirere dig i din refleksion:

Du skal indlede med at se dig selv i lederrollen. Prøv for eksempel at 
forestille dig, at du er dirigenten i et symfoniorkester. Du er lederen – 
det er dig, der svinger taktstokken. Du sætter tempoet, og du justerer, 
når der opstår mislyde og disharmonier. Dine undergivne er hver især 
musikere – med hver sit individuelle instrument. Ingen kan undværes 
– og alle skal gøre det så godt som muligt. Individuelt – men samtidig 
som en del af helheden. Når det sker frembringes smuk musik som fra 
ét instrument!

Der er ingen tvivl om, at valg af metoder, styring af processer, din karis-
ma og gennemslagskraft, motivering, indbyrdes relationer, delegering 
af opgaver til rette personer og lignende faktorer er afgørende i al ledelse. 
Når de gode resultater skal opnås. For musikerne i orkestret – og dirigen-
ten for den sags skyld – er glæden ved at spille også en meget vigtig del.  

Udkommet af dette forarbejde spændte vidt. Mange – små som store – ledelses- 
relevante forhold blev afdækket. I flæng kan nævnes: Rette person i funk-
tionen, konsekvens eller ej, synlighed hos lederen, forventningsafstemning 
mellem leder og underordnet, selvmotivation, relationer contra personlige  
interesser,	 den	 svære	 samtale,	 konflikthåndtering	 og	 den	 konfliktsky	 leder,	
samarbejde, tillid, troværdighed, ansvarlighed, fnidder i krogene, svesken på 
disken, den empatiske leder, trivsel, forandringsledelse og strategier.   

Som allerede nævnt gennemgår ledelseshåndbogen de vigtigste ledelsesmæs-
sige værktøjer med udgangspunkt i nogle af de situationer, som dine kolleger 
har oplevet. Bogen giver også eksempler på, hvordan værktøjerne i praksis er 
blevet anvendt.

Hvilke værktøjer, du hiver op af kassen, vil dog til hver en tid bero på dit 
individuelle valg.

For at du kan træffe dine valg, skal du vide, hvad kassen indeholder – og hvor-
dan værktøjerne kan anvendes. Og så skal du holde dig det gamle ordsprog 
for øje, at øvelse gør mester. Så gå blot i gang – og vid, at ingen kan læse sig 
til at blive en dygtig leder – men der er heller ingen, der kan blive en dygtig 
leder uden at læse. 
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Situationsbestemt ledelse – det er din  
beslutning!

Hans Kongelige Højhed sagde i sin tale: ”Men der er en væsentlig fællesnæv-
ner – Ledelse handler om mennesker.”  

I den sammenhæng er det væsentligt at fastholde, at mennesker er forskelli-
ge og derfor har forskellige ledelsesbehov. Og at ledelsesbehovet således kan 
ændre sig fra opgave til opgave. Du må i den sammenhæng tilpasse din ledel-
sesstil efter situationen – du skal kunne lede situationsbestemt!

”Men der er en væsentlig fællesnævner 
– Ledelse handler om mennesker.” 

H.K.H. Kronprins Frederik

Situationsbestemt ledelse forudsætter, at det enkelte menneske er i centrum 
– og at du evner at skifte mellem forskellige ledelsesstile afhængigt af situati-
onen og den opgave, dine underordnede skal løse. Du skal for eksempel kun-
ne vurdere deres ressourcer i form af kompetencer, motivation og erfaringer 
og holde dem op i forhold til vigtigheden af den opgave, I er pålagt, og den tid, 
I har til rådighed. 

At kunne lede med afsæt i situationer kræver en solid portion energi og tid og 
stiller høje krav til din forståelse af dine underordnedes kompetencer og enga-
gement. Til gengæld vil du sikkert opleve, at deres motivation og tilfredshed 
øges – og du vil nok finde ud af, at din ledelse fremstår mere synlig.

Inden bogens del 3, 4 og 5 introducerer værktøjer med direkte afsæt i ople-
vede situationer fra Hjemmeværnets kompagnier, eskadriller og flotiller, får 
du derfor en mere generel introduktion til situationsbestemt ledelse. Og du 
får også en række redskaber, der gør det lettere for dig at tilpasse netop din 
ledelsesstil til dine underordnede.

REFLEKSION 

Definition på ledelse? 
... fortsat

Og – når det skal lyde godt – naturligvis også evnen til at spille. Men 
hvis alle spiller forskellige melodier – i utakt – vil det lyde forfærde-
ligt. Glæde og evner til trods. Melodi – takt – lyst og evner skal bringes 
i harmoni! Det må du styre – for du er jo dirigenten.

Mislyde og disharmonier kan skyldes, at musikerne ikke er dygtige 
nok; men når det er på plads – må du fokusere på dine egne evner. 
Slog jeg takten rigtigt? Fik jeg alle med? Er melodien for svær? Vil de 
hellere spille noget andet? Ja – måske endda – er de bedre tjent med en 
anden dirigent?

Din ambition må altid være at frembringe det smukkeste stykke musik!
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gangspunkt i den givne situation, udpeger teorien samtidig en række ledelses-
stile, som du med fordel kan anvende, når du skal styrke og udvikle din egen 
måde at lede på.1

Den autoritære ledelsesstil  
Den autoritære ledelsesstil er kendetegnet ved, at der ikke er plads til diskus-
sion. Du tager fuld kontrol over situationen og instruerer alle nøje og éntydigt 
i deres individuelle opgaver. Du befaler – du overvåger – og du fører stram 
kontrol. Det er dig, der fortæller dine underordnede, hvad de skal gøre, og 
hvordan de skal gøre det. Du efterspørger ikke deres ideer og synspunkter.  
 
Den autoritære lederstil er hensigtsmæssig at benytte for eksempel i nødsitua-
tioner eller andre krisesituationer, eller når dine underordnede mangler viden 
eller erfaring til at klare en opgave. Ledelsesstilen kan også benyttes, hvis I er 
under tidspres.

Den demokratiske ledelsesstil  
Den demokratiske ledelsesstil indebærer, at du inkluderer dine underord-
nede  i dine beslutninger og opfordrer til diskussion og meningsudveksling.  

Du må ved anvendelsen af den demokratiske stil bestræbe dig på at opnå 
fælles accept af dine beslutninger, da det medvirker til, at dine un-
derordnede tager ejerskab over løsningerne. Vær opmærksom på, at 
dine folk ikke må opleve, at tiden bliver spildt på endeløse møder.  
 
Ledelsesstilen medvirker til at udvikle relation og tillid mellem dig og dine 
underordnede, så I sammen kan opstille målet og definere vejen derhen. I sid-
ste ende er det altid dig, der træffer beslutningerne; men du skal respektere og 
anerkende dine underordnede i dine valg.

Den demokratiske ledelsesstil fordrer, at tiden tillader, at du anvender situ-
ationen eller opgaven til at øve og træne dit personel og at du står klar med 
sparring, når der er behov for det. Som udbytte vil involvering af dine under-
ordnede i beslutningsprocessen styrke deres motivation og engagement.

 

1 Der findes rigtigt mange forskellige teorier om ledelsesstile. En af pionerene inden for ledelsesteori er 
Kurt Lewin, der i 1930’erne udviklede tre typer af ledelsesstile: Den autoritære, den demokratiske og 
laissez faire ledelsesstil. 

Ledelsesstile – du lægger din egen!

Du har sandsynligvis en foretrukket ledelsesstil – som kan være svær at afvi-
ge fra. Udgangspunktet for al teori om situationsbestemt ledelse er imidlertid, 
at ledelsesopgaven løses bedre, hvis man er i stand til at udøve en ledelsesstil, 
som netop tager udgangspunkt i situationen.

Det kræver, at du har fornemmelse for situationen og er bevidst om, hvad situ-
ationen kræver af dig. Det kan være svært – ikke mindst i begyndelsen af din 
karriere som leder. Efterhånden vil du kunne trække på dine ledelsesmæssige 
erfaringer, hvor du finder ud af, hvad der virker i forskellige situationer. 

Som indgang til situationsbestemt ledelse må du først og fremmest analysere, 
hvad opgaven går ud på. Måske er der tale om flere forskellige opgaver, hvor 
du skal kunne forstå, hvilke udfordringer de hver især byder på. Samtidig skal 
du kunne udlede hvilke informationer, der er relevante for dine ledelsesmæs-
sige beslutninger.

Start med at undersøge opgavens sværhedsgrad. Hvad kræver den af tid, res-
sourcer og kompetencer? Har du de oplysninger om opgaven, som du skal 
bruge? Hvilken viden kræver opgaven af den eller de underordnede, der skal 
løse den? Detaljerne omkring opgaven er med til at give dig et billede af, 
hvordan du og dine folk skal håndtere den. 

Dernæst må du fokusere på dine underordnedes kompetencer og motivation 
for opgaven. Er dine underordnede overhovedet motiveret for opgaven? Har 
de alle de kompetencer, som opgaven kræver? Og kan manglende kompeten-
cer i givet fald tilføres ved træning, uddannelse eller øvelse? Hvis du vurde-
rer, at det ikke er tilstrækkeligt, må du overveje, hvad du kan gøre for at ændre 
på det! 

Den samlede information – om opgaven og om de underordnede – kan hur-
tigt blive uoverskuelig, og derfor må du samtidig træne din evne til at skabe 
overblik i komplekse situationer. På samme måde som i alle andre henseender 
med ledelse vil dine erfaringer over tid også her give dig et kærkomment 
beredskab. 

Selv om situationsbestemt ledelse i ordets bogstavelige forstand tager ud-
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trivsel, konflikter og magtkampe blandt de underordnede, som – qua deres 
sparsomme tid – kan have behov for en højere grad af styring og autoritet, 
end ledelsesstilen tillader. Deres tid kan være for dyrebar til, at ’de selv skal 
finde vejen at gå’.

I afsnittet om militær ledelse fremgår de – i modsætning til den oplevede laissez 
faire tilgang – at nogle frivillige sætter lighedstegn mellem ledelse i en militær 
kontekst og en meget autoritær ledelsesstil; hvilket heller ikke er givet! 

”Okay – jeg synes, han lød lidt som en idiot, fordi han 
stod og råbte og skreg på den der måde – og nu for-

tæller han mig lige pludselig hvorfor!” 

Det, der er givet, er, at du for at lede situationsbestemt til hver en tid må overveje, 
hvilken ledelsesstil, der i de enkelte situationer – også i en skarp militær operati-
on – vil bringe dig i mål. Kvalificeret og effektivt! Kort sagt – at du anvender den 
rette ledelse på rette tid til de rette personer afpasset til den konkrete situation!  
Hvis du vil undgå at skabe forvirring hos dine underordnede, er det en rigtigt 
god idé, at du ikke kombinerer den autoritære, meget dikterende ledelsesstil 
med de to andre; men ellers må du anvende stilene, som du finder det hen-
sigtsmæssigt! 

Lad situationen bestemme!

Laissez faire ledelsesstilen  
Laissez faire ledelsesstilen indebærer, at du overlader beslutningerne til dine 
underordnede. Stilen italesættes tit lidt nedladende – ofte som udtryk for de 
ledere, der af uransagelige årsager ikke gør noget eller lader stå til. 

Anvendt som ledelsesstil giver du positivt dine underordnede frihed og an-
svar, som fremmer følelsen af gensidig respekt og tillid. Det er din opgave 
at delegere og sætte rammen for opgavens løsning. Resten er så op til dine 
underordnede; hvilket kræver en god portion erfaring, høj motivation og stort 
engagement. 

Laissez faire stilen kan med fordel anvendes, når dine underordnede har den 
nødvendige viden til selv at kunne tage beslutningerne – uden din indblanding.

Din ledelsesstil – som den opleves 

I et dansk samfund, som er baseret på demokratiske værdier, vil de fleste 
ledere sikkert mene, at de primært anvender en demokratisk ledelsesstil. Det 
er dog oplevelsen hos mange frivillige, at deres ledere har en laissez faire 
tilgang til ledelse i ordets negative betydning. Lederne opleves at lade stå til, 
når de pålægges opgaver eller konfronteres med udfordringer, som rettelig er 
deres. Laissez faire ledelse opleves derfor ofte – af de underordnede – som 
efterladenhed.

Om den efterladenhed, som lederne ind imellem udviser, skyldes, at de ikke 
har tid, mangler kompetencer, ikke har det fornødne mod eller savner energi 
til at løse opgaven eller udfordringen, er svært at sige. Måske handler det 
om, at deres målsætninger og prioriteringer er anderledes end de underord-
nedes? Eller måske skyldes det, at lederen gerne vil være den ’flinke’ – den 
ikke-autoritære leder.

Laissez faire ledelse kan imidlertid ikke sidestilles med efterladenhed. Og 
som allerede nævnt kan stilen have et højt udbytte – så længe den anvendes 
bevidst og situationsbestemt. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, 
at laissez faire ledelse i en frivillig kontekst kan give anledning til dårlig 
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REFLEKSION 

Situationsbestemt ledelse?

... fortsat

•	 Tror du, at de underordnede i fortællingen forstår chefens ageren? 
  Eller synes de stadig, at han lyder som en idiot?
•	 Ville du agere anderledes i situationen.
•	 Overvej, om du har en foretrukken ledelsesstil?
•	 Kan en dialog om din ledelsesstil med hver af dine underordnede  
  give mening for dig og dem? 
•	 Ser I på det på samme måde?

REFLEKSION 

Situationsbestemt ledelse?

Følgende fortælling stammer fra en frivillig chef på den workshop, der 
blev afholdt som forberedelse til denne bog:

”Altså – det er kunsten – og det ser man jo også hos både ansatte og 
os frivillige i Hjemmeværnet – at det er sådan delt op i, hvornår du er 
mentor – fordi, det er du sgu også – for folk kommer også med deres 
personlige problemer – hvornår du er underviseren, og hvornår du er 
lederen, at de (de underordnede) har forståelse for, at lige pludselig, 
når jeg er ude at uddanne, så råber og skriger og skaber jeg mig, når 
det er, at ballonen går op. Og det er fordi, at så bagefter så slår man 
lige tilbage – og så tager man en snak om det. Fordi – der er du føre-
ren – der er du funktionen. Ikke dermed sagt, at man skal skabe sig, 
fordi man er føreren, der er i funktionen; men fordi at man også skal 
kunne psyke folk i de ting, man gerne vil have frem – så det ikke bliver 
”fluffy”	hele	tiden.	

Og så forstår folk det! ”Okay – jeg synes, han lød lidt som en idiot, 
fordi han stod og råbte og skreg på den der måde – og nu fortæller han 
mig lige pludselig hvorfor!” Det er jo sådan, at vi ved, hvorfor vi gør 
det – de skal kun vide hvordan! 

Men hvis vi giver dem et lillebitte indblik i det der – hvorfor – bagefter, 
så får de den der ahaoplevelse – og så tror jeg også, at de følger dig 
meget mere. Men altså – det er nemt at sige, fordi …..”

Når du læser fortællingen fra det virkelige liv i Hjemmeværnet – og 
ser den i sammenhæng med ledelsesstile; hvilke overvejelser gør du 
dig så?
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– sammen med dig – den vigtigste og mest værdifulde ressource.

Hjemmeværnets opgaver løses under vidt forskellige vilkår. Som oftest er 
der fred og ingen fare, hvor opgaverne kan planlægges og forberedes i ro og 
sikkerhed. Der kan afholdes møder, folkene kan uddanne sig, og ledelse kan i 
det hele taget udføres i en tryg ramme. Men en gang imellem – ja faktisk man-
ge gange om året2 – indsættes Hjemmeværnets enheder enkeltvis eller flere 
sammen i løsning af reelle operative opgaver, hvor det, de enkelte enheder og 
medlemmer har forberedt sig til, bringes i spil. 

I overensstemmelse med Hjemmeværnets mission, ’Sammen arbejder vi for 
Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed’, vil opgaverne ofte 
indeholde et større aspekt af risiko. Og de vil have en kompleksitet, der stil-
ler store krav til ledernes evner og kompetencer. Sådan ledelse benævnes i 
Forsvarets Ledelsesgrundlag som risikoledelse.

I lighed med virksomhedsledelse er det grundlæggende for den militære ri-
sikoledelse, at ledelse handler om at skabe hensigtsmæssige vilkår for god 
opgaveløsning. Lige så fundamentalt er det, at den altid foregår i et spæn-
dingsfelt mellem flere krav, interesser og behov. 

Det giver særligt fire hovedkategorier af krav, jf. figur 1 på side 28, der skal 
håndteres ledelsesmæssigt for at fremme opgaveløsningen på kort og på lang 
sigt. Krav, der relaterer sig til resultater, menneskelige relationer, fornyelse 
og stabilitet, som kan omsættes til fire ledelsesfunktioner:
 

At sikre resultater  
Ledelse skal mobilisere tilstrækkelig viljestyrke, energi og vedholdenhed 
med henblik på at opnå gode resultater.

 
At udvikle relationer  
Ledelse skal håndtere og støtte menneskelige relationer internt såvel som eks-
ternt med henblik på at skabe gode livs – og arbejdsvilkår.

 
At tilskynde til fornyelse  
Ledelse skal tilpasse og forny organisationens praksis med henblik på at møde 
forandrede krav og forventninger udefra.

2 Jævnfør Hjemmeværnskommandoens Årsberetning 2018 har Hjemmeværnets enheder været rekvireret 
2378 gange til støtte for Forsvaret og samfundets samlede beredskab.
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Denne del af ledelseshåndbogen introducerer dét, der danner ledelsesgrund-
laget for jer, der er ledere i Forsvaret – herunder Hjemmeværnet. Del 2 om-
handler både det formelle grundlag for dit ledelsesvirke og en række øvrige 
faktorer – så som dine ledelsesmæssige opgaver og specielle forhold vedrø-
rende civil, militær og frivillig ledelse – der samtidigt danner det fundament, 
som du skal bygge din ledelse på.

Intentionen med anden del af bogen er at give dig de nødvendige forudsætnin-
ger for at vurdere, om dit ledelsesmæssige fundament har styrken til at bære 
den opgave, du har påtaget dig som leder i Hjemmeværnet. I sammenhæng 
med de andre dele af bogen giver del 2 redskaber, der klæder dig bedre på til 
de opgaver, der venter.  

Forsvarets Ledelsesgrundlag – i korte træk

Forsvarets ledelsesgrundlag beskriver, hvordan ledelse tænkes og praktiseres 
i det danske militære forsvar. Da det danske Hjemmeværnet udgør en del af 
det militære forsvar – du vil sikkert mene en meget væsentlig del – er det op-
lagt at læne sig op ad dette ledelsesgrundlag.

Den grundlæggende præmis for Forsvarets Ledelsesgrundlag er, at opgaven 
er i centrum. Formålet med ledelse er at løse den opgave eller mission, som 
er blevet stillet. Og det er mennesker, der løser opgaven og mennesker, der 
leder. Det menneskelige aspekt er derfor tillagt afgørende betydning i ledel-
sesgrundlaget. 

Ledelse i Forsvaret bygger på, at mennesket er værdifuldt i sig selv – modsat 
alle andre ressourcer. Mennesket er mere end bare et middel, når opgaven skal 
løses. Og i Hjemmeværnet, hvor indsatsen er baseret på, at mennesker af egen 
fri vilje anvender sin fritid på løsning af opgaverne, udgør netop han eller hun 

DEL 2  FUNDAMENTET – PÅ FAST ELLER GYNGENDE GRUND?



30 31

vægtet i forhold til hinanden.

I situationer, hvor du for eksempel er nødt til at arbejde hårdt for at opnå et 
bestemt resultat i løbet af kort tid, og du derfor er nødt til at tilsidesætte nogle 
af de underordnedes behov, er det vigtigt, at du har styr på, hvilke håndtag, 
der er blevet drejet på, så du bagefter kan dreje den anden vej og rette op – for 
eksempel ved at pleje relationerne. 

Peter Kaplers, underviser i Ledelse ved Forsvarsakademiet, forklarer: ”Lede-
ren skal håndtere en kompleks virkelighed fyldt med dilemmaer og friktion. 
Ledelsesgrundlaget lægger op til, at vi ikke tænker ledelse som et ”enten- 
eller”, men som et ”både-og”. Vi skal træne os i at af-paradoksere de begre-
ber,	der	tilsyneladende	er	modsatrettede,	så	vi	kan	skabe	balance.	Alle	fire	
udfaldsrum skal være repræsenterede hos en god leder”. 

Filosofien bag god ledelse i Forsvaret er, at de fire krav – fornyelse, resultater, 
stabilitet og relationer – skal afbalanceres i forhold til hinanden, således at de 
hverken bemægtiger sig for stor betydning eller bliver overset. 

Og alle fire udfaldsrum skal være repræsenteret hos dig – den gode leder i 
Hjemmeværnet! 

At fastholde stabilitet  
Ledelse skal fastholde professionalisme, kontinuitet og optimale strukturer 
med henblik på at bevare og nyttiggøre de erfaringer og den kvalitet, der al-
lerede er i organisationen.

Den gode leder skaber både resultater i virksomheden og plejer relationerne 
til medarbejderne. I Hjemmeværnet kan de to ledelsesfunktioner næppe ad-
skilles; idet gode relationer er et bærende element for at opnå gode resultater. 

Som en frivillig chef med mange års erfaring som leder i Hjemmeværnet har 
fortalt:”Husk nu den sociale dimension! Husk nu det hjørne af Forsvarets le-
delsesgrundlag, der omhandler ostemaden – og at der også efter en stor øvel-
se – eller efter et simpelt møde – er tid til at få snakket af over en ostemad. Det 
er en frivillig forening. Og bliver man ved med at trække over mod resultater 
– og skævvrider den her cirkel med opgaven i centrum – så mister I fuldkom-
men momentum i det her. Så husk ostemaden i Forsvarets ledelsesgrundlag.”

Det er naturligvis ikke ostemaden i sig selv, der er vigtig. Men samværet og 
muligheden for at tale om alt det, der også kan være vigtigt ud over jeres fæl-
les interesse for Hjemmeværnet! Det er netop sådanne lejligheder, der skaber 
og vedligeholder relationer, og uanset om resultater og relationer ’vender den 
ene eller den anden vej’, er begge dele vigtige. Alligevel risikerer de to ledel-
sesfunktioner at være i konkurrence med hinanden; hvilket skyldes, at for 
megen opmærksomhed på gode resultater risikerer at ske på bekostning af de 
underordnedes trivsel. Og for høj prioritering af de underordnedes trivsel kan 
have negativ effekt på resultaterne.

Det forholder sig på samme måde med stabilitet kontra fornyelse. For megen 
fokus mod at forny Hjemmeværnet – eller bare dele heraf – og skabe ud-
vikling vil ofte medføre stor uro hos underafdelingerne, som kan opleve en 
følelse af ustabilitet. I en frivillig verden kan det være svært at skabe overens-
stemmelse mellem det strategiske behov for fornyelse i forhold til det behov, 
som medlemmerne ønsker imødekommet! For eksempel vil implementering 
af de ændringer og fornyelser, som Hjemmeværnet pålægges som konsekvens 
af fire – eller femårige forsvarsforlig, ofte blive oplevet som forstyrrende i 
forhold til den stabilitet, som Hjemmeværnets medlemmer ønsker.  

Sat op imod hinanden risikerer funktionerne altså at blive konkurrenter. Det 
er derfor din – ofte svære – ledelsesopgave at sikre, at de fire ledelsesfunk-
tioner – resultater, relationer, stabilitet og fornyelse – bliver prioriteret og 
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Hjemmeværnsskolen oplever fra tid til anden, at en del frivillige chefer og 
ledere stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor der bruges så megen tid på civil 
ledelse – og ikke på militær ledelse.

Som en del af forberedelsen til ledelseshåndbogen blev et af Hjemmeværns-
skolens kursisthold på chefkursus interviewet – blandt andet om deres syn på 
ledelse – hvilke udfordringer, de oplevede – og hvad de mente, bogen burde 
indeholde. I den sammenhæng nævnte én, at han syntes, at Hjemmeværnet 
brugte for megen energi på civil ledelse, når behovet og opgaven fordrede 
militær ledelse. Der var i klassen ret stor enighed om det synspunkt!

Da kursisten blev bedt om at definere forskellen, viste det sig, at han primært 
så militær ledelse i forhold til sin ret til at bestemme og befale. I den debat, 
der udspandt sig om dette synspunkt, fremkom det, at retten til egenrådige 
beslutninger hos chefen mindede en del om eller var lig med en diktatorisk 
eller meget autoritær ledelsesstil – og at kommandoføring og befalinger vel 
dybest set blot var udmøntningen af den stil. 

Evalueringen med klassen skabte på ny enighed; men denne gang var alle 
enige om, at netop den ledelsesstil ikke var særligt befordrende for hverken 
motivation eller engagement hos den enkelte frivillige – i fredstid! 

Og når det er sagt, er militær og civil ledelse naturligvis forskellig fra hinanden. 

Emnet ’Hvad er militær ledelse?’ behandles i et brief af 6. januar 2017 udar-
bejdet af Forsvarsakademiet ved Jakob Rømer Barfod, Institut for Ledelse 
og Organisation. Barfod sigter ikke mod at beskrive forskellen på militær og 
civil ledelse; men af briefet fremgår det blandt andet, at militær ledelse og 
ledelse i en civil kontekst i mange henseender synes at være sammenfaldende. 

Fokus i den militære lederuddannelse er imidlertid lagt på emner, som at tage 
ansvar, opgaven i fokus, motivation og en mere justerbar og fleksibel tanke-
gang. Og emner som disciplinering og lydighed, der er dybt forbundne med 
tillid til lederen; samt korpsånd, dannelse og moral bliver til noget forholdsvis 
unikt i en militær sammenhæng. 

Så Hjemmeværnets lederuddannelser indeholder derfor også disse elementer, 
som de grundlæggende og formelle forudsætninger for din ledelse af frivillige 
i en militær organisation, der i yderste konsekvens – i krigstid – underlægges 
de samme vilkår og forhold, som gør sig gældende for landets øvrige forsvar. 

FORSVARETS LEDELSESFILOSOFI – 
AFBALANCERET OG HELHEDSORIENTERET

Figur 2Figur 1

 
I tillæg til de fire ledelsesfunktioner er der, jf. figur 2, defineret ni kendetegn for 
god ledelse Forsvarets Ledelsesgrundlag: Styrke, mod, fremsyn, handlekraft, 
sammenhæng, troværdighed, indblik, fællesskab og udvikling. Håndbogen an-
vender disse ni kendetegn i lighed med de fire ledelsesfunktioner i belysningen 
af de konkrete ledelsesudfordringer, som du og dine kolleger oplever. 

 

Er der forskel på militær og civil ledelse? 
Nej – og dog…

Militær ledelse er allerede blevet nævnt nogle gange, og nu giver LEDER-
SKAB i Hjemmeværnet det lidt mere plads. For selv om du er frivillig leder, er 
du leder i en militær beredskabsorganisation – med de store udfordringer og 
skrappe vilkår, som det ultimativt kan medføre.
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se i Forsvaret udøves under hensyntagen til vidt forskellige opgavety-
per og medarbejderressourcer. I Forsvarets Ledelsesgrundlag beskri-
ves kompleksiteten i at skulle begå sig som leder i Forsvaret således:  
”Vilkårene for ledelse i Forsvaret omfatter såvel det operative virke, der 
ofte foregår under særligt risikobetonede vilkår, som ledelse, der fore-
går under almindelige vilkår for forvaltning i offentlige organisationer.” 

MILITÆR LEDELSE!  
 
Ledelse i krig er det ultimative mål for Forsvarets militære ledere – og bør 
også være målet for dig. For krig udgør den ultimative og mest komplekse 
ramme for dit ledelsesvirke, når det virkelig gælder.

Krig er kaotisk! Og kampen indebærer den største risiko for, at du og dine 
hjemmeværnssoldater sætter jeres liv på spil. Krig kan i yderste konsekvens 
ende med døden. Kaos skaber uforudsigelige situationer og handlinger, der 
er præget af de rædsler, som du og dine underordnede vil opleve. Jo bedre du 
bliver til at navigere i kaos – jo bedre du bliver til at træffe rationelle beslut-
ninger – jo større sikkerhed er der for, at I undgår de ultimative konsekvenser 
– og kan trække jer sejrrigt ud af kampen.

Du skal som leder i en militær beredskabsorganisation som Hjemmeværnet 
kunne transformere alt kendt fra dit ledelsesvirke ind i den ramme – du skal 
blive den militære fører!

Som H.K.H. Kronprins Frederik tidligere i bogen er citeret for at sige, så 
”handler ledelse om mennesker.” Det gør militær ledelse også – i høj grad!

Det kræver en hel særlig indsigt at arbejde i spidsen for og sammen med andre 
mennesker under kaotiske og meget udfordrende betingelser. Du skal kunne 
uddanne, lede og føre andre ud i og gennem farlige situationer, hvor der er 
risiko for at komme til skade. Du skal derfor have en udviklet forståelse for 
taktiske principper og andre militære discipliner. Men vigtigst af alt, så skal 
du vide noget om mennesker. Ledelse kræver nemlig følgeskab fra andre, 
hvor forudsætningen er, at du skal kunne tage vare på dine underordnede og 
skabe de rigtige vilkår for, at I sammen kan løse opgaverne. 

Som leder i Hjemmeværnet vil dit virke være præget af et stort behov for at 

Da Hjemmeværnet er en militær beredskabsorganisation, der også i fredstid 
anvendes i operative situationer, hvor en mere autoritær og striks ledelsesad-
færd er påkrævet, er dit uddannelsesmæssige ledelsesfundament – hvor spin-
kelt det end må være – således lagt rigtigt. 

Men om det så er militær eller civil ledelse, du skal anvende – og har lært – er 
et spørgsmål, som har optaget mange sind på Hjemmeværnsskolen – såvel 
frivilliges som ansattes. Naturligt nok! For ledelse som begreb og fag ind-
går naturligvis i de uddannelsesforløb, som du skal gennemføre – fra første 
uddannelse til gruppefører til uddannelsen som chef for en underafdeling i 
Hjemmeværnet.

I føromtalte brief af Jakob Rømer Barfod argumenterer han, at en militær le-
der langt hen ad vejen gør det samme som en civil leder – og at den teoretiske 
uddannelse for den militære leder på mange områder minder om den civile 
lederuddannelse.

I forhold til ledelse i praksis ses der imidlertid især én forskel; nemlig at den 
militære leder fra starten af sin karriere – gennem hele sin uddannelse fra 
rekrut til officer – har haft fokus på ledelse. 

Dette gælder kun de færreste af Hjemmeværnets frivillige ledere, der som 
oftest mere eller mindre tilfældigt vælger ledelsesvejen – eller udpeges som 
ledere. 

Det fremgår tydeligt i konklusionen fra People Research rapporten3 
om årsager til afgang fra Hjemmeværnet. Her har de adspurgte blandt andet 
givet følgende svar: ”Det er tilfældigt, hvem der bliver leder: Kan du ikke 
være det? Ingen andre vil?” – eller ”Det	er	de	forkerte	profiler,	der	bliver	le-
dere: Dem, der ikke har magt i deres normale job” og ”De kompetente ledere 
ønsker ikke at påtage sig lederopgaver i fritiden”. 

Opbygning af ledelseskompetencer er derfor i udgangspunktet begrænset 
til en forholdsvis kort uddannelse af den enkelte. Uddannelse, der i alt over- 
vejende grad gennemføres i forhold til det civile ledelsesbegreb; men natur-
ligvis i den militære ramme, som Hjemmeværnet er indbefattet i.

Forsvaret er en virksomhed, der både har et militært og et civilt islæt, 
der er tæt forbundne i opgaveløsningen. Det stiller krav til, at ledel-

3 Rapportens formål var at afdække årsager til, at Hjemmeværnets frivillige melder sig ud, samt at afdæk-
ke, hvilke tiltag Hjemmeværnet kan igangsætte for at reducere lysten til at melde sig ud.  
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koledelse, hvor den primære og mest hensigtsmæssige form for ledelse bliver 
føring. I de situationer bliver lederen til fører.  

Alle ved, at enhedens succes – og i alvorligste konsekvens enhedens overle-
velse – er afhængig af, at lederens ordre effektueres og efterleves af hver især. 

Der kan drages mange paralleller mellem føring og den meget autoritære le-
delsesform, der primært anvendtes i ’gamle dage’! Når man anvender føring 
– og i øvrigt den autoritære ledelsesstil – er det dog i dag erkendt, at hensigt 
og resultater er yderst afhængige af, at der er opbygget den fornødne tillid 
mellem leder og underordnede. Qua dette skal den militære leder i fredstid og 
under uddannelse praktisere en ledelse, hvor opbygning af tillid til lederen og 
dennes personlige autoritet altid er i fokus.

Føring knyttes traditionelt sammen med begrebet ’kommando’, der i Feltreg-
lement I defineres som: ”… den autoritet, der tillægges føreren med henblik 
på at lede og samordne indsættelse af militære styrker og omfatter retten og 
pligten til at agere. Udøvelse heraf sker gennem føring. Derved kobles be-
grebet op på en autoritær ledelsesstil, der har sin styrke, når der skal ageres 
hurtigt, når lederen må påtage sig det fulde ansvar og når der ikke er tid til 
diskussion. Hvor ordrer skal udføres prompte, lydigt og disciplineret.” 

Ledelse og føring skal derfor primært beskrives i forhold til, hvor og hvornår 
de enkelte begreber anvendes – og i forhold til de faktorer, der afgør, om det 
er det ene eller det andet!

Når du skal føre dine folk, må du være opmærksom på, at dine ordrer og 
kommandoer – uanset at de skal udføres prompte, lydigt og disciplineret – 
også kan indebære frihed og selvstændigt ansvar og handling fra deres side. 
Føring handler ikke om at begrænse deres evner og kompetencer til at agere 
selvstændigt. 

I nærværende afsnit skal du beskæftige dig med de ledelses – og føringsmæs-
sige forhold, der er vigtige, når din enhed indsættes i krise, krig eller krigs-
lignende situationer. 

Det er vigtigt, at du ved, at al den ledelse, som du udøver i fredstid – og 
de kompetencer du generelt opbygger ledelsesmæssigt, danner fundamentet 
for den føring, som du udøver under krig og krigslignende vilkår. Herunder 
også din føring i fredstid – i de situationer, hvor du anvender ledelse i form 

kunne agere selvstændigt. Du skal kunne agere indenfor helhedens ramme 
samtidig med, at den aktuelle operative situation kan kræve, at beslutnings-
tagning gennemføres uden tøven og kommunikeres hurtigt og præcist. I så-
danne situationer er det en forudsætning, at dine soldater udfører beslutningen 
med en disciplin, der sikrer, at opgaven løses i den hensigt, den er givet. 

Du skal – som en kvalificeret og troværdig militær leder – besidde såvel gode 
faglige som menneskelige kompetencer. Du skal være fysisk og mentalt ro-
bust – og du må erkende dine egne styrker og svagheder! For samtidig med at 
du skal lede andre, skal du også kunne lede dig selv. I den komplekse virkelig-
hed må du være indstillet på kontinuerligt at arbejde med din egen personlige 
udvikling, således at du til stadighed forsøger at blive bedre.

Den forskel, der i en militær sammenhæng skal tages i betragtning for dig 
som gruppefører, delingsfører eller chef, er, at du i yderste konsekvens – i 
krig og under krigslignende vilkår – skal få dine underordnede til at følge 
dig; hvilket kan medføre, at de i værste fald sætter livet på spil for at løse de 
opgaver, som du pålægger dem. 

Dét er ikke tilfældet for særligt mange civile virksomheder – om nogen!

En militær organisation adskiller sig derfor fra andre organisationer ved de 
ultimative krav, den i krigstid skal leve op til; mens lighederne mellem mi-
litære og civile organisationer – og dermed kravene til ledelse – i fredstid er 
større end forskellene. 

Forskellen kan også anskues i forhold til konsekvenserne af god contra 
mindre god eller manglende ledelse, som i krig kan medføre fatale konse-
kvenser. Det nødvendiggør, at de ledelsesmæssige virkemidler og metoder 
– for eksempel motivation, ledelsesstil, kommunikation (envejs), komman-
do og tillid – skal kunne skrues op eller ned afhængig af situationens alvor! 

Føring er en militær ledelsesform!  
I Forsvaret anvendes begrebet føring som udtryk for en særlig situationsbe-
stemt ledelsesform, der knytter sig til operationer. Den ledelsesform, der giver 
lederen bedst mulighed for rettidigt og mest hensigtsmæssigt at omsætte sin 
vilje og hensigt til handling.

Under operationer – såvel i freds – som i krigstid – udøves ofte militær risi-
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Generelle lederkvaliteter  
Ledelseshåndbogen beskæftiger sig med alle de generelle lederkvaliteter, der 
skaber forudsætning for, at du også kan agere som fører. Men bogen giver 
dig naturligvis ikke kompetencerne i sig selv. Det er derfor essentielt, at du 
gennem uddannelse – og ikke mindst træning – styrker dine kvaliteter og 
færdigheder. Formålet skal være, at du opbygger dit personlige beredskab i 
forhold til at modstå stress, at du udvikler din beslutsomhed, at du lærer at 
arbejde målrettet, at du opbygger og udvikler din militærfaglige duelighed og 
at du lærer din personlige psykiske formåen at kende. 

Du må kort sagt finde ind til de konkrete kvaliteter, du i praksis anvender i din 
daglige ledelse – og forberede dem til krig.

 
 
MILITÆRFAGLIGE LEDERKVALITETER  
 
Som fører forventes du selv at have en høj standard, hvad angår din viden i en 
militær kontekst. Der vil derudover være store forventninger til dine militær-
faglige kvaliteter og færdigheder. Det er en afgørende faktor for dine under-
ordnedes tillid til, at du kan føre dem i de skarpe situationer, som, jeres enhed 
kan komme ud for. Den usikkerhed, der er forbundet med manglende tillid, 
kan i sådanne situationer skabe grobund for stress og disciplinære problemer, 
hvor andre uønskede udfordringer vil følge i kølvandet.

 
Den militære leders værktøjer  
Selv om risikoledelse i alt væsentligt baseres på de redskaber, som du anven-
der i din daglige ledelse i hverdagen, er der værktøjer i ledelseskassen, som 
du med fordel kan være ekstra opmærksom på, når du skal føre dine Hjem-
meværnssoldater.

 
Vær det gode personlige eksempel!

•	 Når du skal føre dine underordnede i kamp, må du vise dem, at du er det  
 gode eksempel. Du må gennem din autoritet sikre, at de vil følge dig i alle 
 de situationer, som kampen kan medføre. Autoriteten opbygger du i al  
 væsentligt – som beskrevet i forskellige afsnit i bogen – i din daglige ledelse 

af føring. Den del af dit virke finder du inspiration til og viden om i ledelses-
håndbogens øvrige afsnit, hvor du tillige gives lejlighed til at reflektere over 
din egen ledelse.

Føring og ledelse er således to begreber, der kun kan ses i en sammenhæng 
– og havner du i situationer, hvor du overgår til føring, skal du vide, at din 
ledelsesmæssige værktøjskasse for alvor kommer til at stå sin prøve.

 
Vigtige forudsætninger for føring  
Som fører er din hovedopgave at lede din enhed, at kende og efterleve alle 
principper for godt lederskab og – som det vigtigste – at gennemføre de op-
gaver, du har truffet beslutning om at løse. Jo bedre du er til det, jo nemmere 
bliver det at vedligeholde dine underordnedes moral; hvilket er en væsentlig 
forudsætning, når de udsættes for det kaos som hersker under krise og i krig.

Dine underordnedes kompetencer i forhold til at møde belastninger og stres-
sende situationer, bør indgå i dine overvejelser, når du skal føre dem sikkert – 
og du må i den sammenhæng acceptere, at kamptræthed er en faktor, som du 
må tage i betragtning, når du udøver risikoledelse. I særlig grad selvfølgelig 
når din ledelse sker under kamphandlinger. 

Den militære leder – i givet fald dig – skal altid have det faktum i baghovedet, 
at de menneskelige reaktioner i krig vil være præget af frygt, som i værste fald 
kan udvikle sig til angst. Du skal derfor besidde kompetencer som ansvarsfø-
lelse, troværdighed og beslutsomhed for at opnå dine underordnedes respekt 
og tillid – og derved deres følgeskab. Når de er bange – og når det på anden 
vis bliver svært, ubehageligt eller decideret farligt. 

Du må sikre, at dine underordnedes uddannelsesniveau er det bedst mulige, 
og at du i fredstid altid tilstræber at uddanne og træne dem i et miljø, der er så 
tæt på virkeligheden som muligt. De skal således drage deres erfaringer i si-
tuationer, som kan være genkendelige for dem, den dag hvor de skal anvendes 
i krise eller krig. Og du må ikke mindst forsøge at få dem til at forstå, hvad de 
kan forvente i de situationer.

Som leder i fredstid og fører i krise og krig fordrer det, at du lægger tyngde på 
en række kvaliteter, som beskrives nedenfor.
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Kend dig selv og dine folk!

•	 Du har tidligere i bogen hørt om vigtigheden af, at du kender dig selv og  
 dine folk. Som fører skal du være specielt opmærksom på, hvordan du  
 sandsynligvis selv vil reagere, når du udsættes for belastninger ud over  
 det sædvanlige. Hvordan reagerer du for eksempel, når du ikke får din  
 søvn? Kan du koncentrere dig og træffe beslutninger, når du er omgivet  
 af skrig og skrål? Eller lignende situationer, som eventuelt kan illustrere  
 krigens kaos.
•	 Dit kendskab til dine underordnedes uddannelses – og træningsniveau  
 samt deres baggrund – personlige såvel som militære – er også vigtigt.  
 Igen gør det sig gældende, at dine underordnedes beredskab til at møde  
 krigens gru og kaos afhænger af de kompetencer og erfaringer, de har  
 fået, inden de møder det i virkeligheden. Kun gennem dit kendskab til,  
 hvem den enkelte hjemmeværnssoldat er, og hvad vedkommende kan,  
 opnår du kendskab til din enheds muligheder og begrænsninger.

 
Imødekom de basale behov!

•	 Som fører må du sikre, at dine underordnedes basale behov tilfredsstilles. 
 Det er for eksempel dit ansvar at sikre, at forsyningssituationen er opti- 
 mal, at det nødvendige beredskabsniveau opretholdes, at den personlige 
  hygiejne vedligeholdes og at den dygtige indsats anerkendes. Alle de   
 grundlæggende behov, som gør, at de kan yde en optimal indsats, når det  
 gælder. 

 
Sørg for rettidig og hensigtsmæssig information!

•	 Du må sikre, at dine underordnede får de informationer, som er nødven- 
 dige for deres virke. Mangel på information skaber utryghed, for de   
 overlader til dine underordnede at gætte. Deres gæt er sjældent rigtige –  
 og rummer i øvrigt risiko for, at rygter opstår. Det nedbryder moral og  
 sammenhold i enheden!
•	 Anvend den fornødne tid til at forklare dem formålet med de enkelte op- 
 gaver, så du giver dem mulighed for at klare sig selv – det skaber tryghed.  

 

 i fredstid. Følgeskabet er tæt forbundet med dine underordnedes respekt  
 for dig – som leder – og opnås bedst, når du viser, at du deler vilkår med dem.  

•	 Under kamphandlinger må du vise dine folk, at du er parat til at gå forrest, 
 når det gælder. Det vil sikre, at de ikke tøver med at gøre det, der forventes 
 af dem i situationen – og det vil sikre, at de bliver ved, indtil opgaven er løst. 

 
Hold hovedet koldt!

•	 Jo bedre forberedt du selv er – i forhold til opgaven og det scenarie, som  
 kampen udspiller sig i – jo større er sandsynligheden for, at du agerer ledelses- 
 mæssigt rationelt og hensigtsmæssigt. Du kan med fordel tænke  
 situationen igennem og forsøge at reflektere over, hvordan du selv vil  
 reagere, og hvordan du forestiller dig, at dine underordnede vil reagere. 

Kend formålet med din opgave!

•	 Som i al den ledelse, du praktiserer i fredstid, er det også i krig og  
 under krigslignende vilkår vigtigt, at du kender formålet med din opgave.  
 Det er i formålet, at du ser meningen med din og enhedens indsats. 
•	 ”Enhver plan holder kun til første møde med fjenden” lyder en militær  
 læresætning. Så uanset hvor godt planlagt din operation er, vil udviklingen 
 i kampen afgøre, om planen kan følges eller ej – og det kan den sjældent.  
 Du må ikke tabe målet af syne, for kun med det for øje, vil du se og udnyt- 
 te de muligheder, der fører dig derhen. 

Hold fokus på opgaven!

•	 Du skal altid holde fokus på løsning af den opgave, som din enhed er på- 
 lagt. Uanset hvad der sker! 
•	 Din opgave er at lede dine folk. Du må derfor være beslutsom, handle- 
 kraftig og målrettet, så du kan agere – selv i de situationer, hvor kaos   
 råder. Tænk over din sidste flyvetur, hvor du i sikkerhedsfolderen kunne  
 se, at du skulle tage iltmaske på, før du gav dit barn en maske, hvis ilten i  
 kabinen faldt. Din ledelse er den ilt, der fører dine folk sikkert gennem  
 kampen. For at kunne hjælpe dem bedst muligt, må du koncentrere dig  
 om opgaven, når kaos raser.  
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 viden om anerkendelsens betydning for dine underordnede. For her er  
 der virkelig behov for det.

 
Giv mulighed for at slappe af!

•	 At vente på at blive sendt ud i kamphandlinger vil være belastende for de  
 fleste. Selv om fortsat træning og forberedelse kan minimere belast- 
 ningen, er det vigtigt, at dine underordnede gives tid til hvile og  
 afslapning. Benyt de lejligheder, der gives – hver gang. Og sørg for –  
 hvis det overhovedet er muligt – at du og dine underordnede kan trække  
 jer væk fra kampområdet, når der skal slappes af.
•	 Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du først og fremmest er ansvar- 
 lig for, at din enhed løser deres opgave. En væsentlig forudsætning for  
 det er, at du bevarer enhedens sammenhold. Du skal derfor være op- 
 mærksom på, om dine folk udviser tegn på stress, kamptræthed og angst  
 eller andre faresignaler, så du kan sikre, at enheden bevarer sin psykiske  
 og fysiske styrke. Hvis du konstaterer, at det er tilfældet, må du sikre, at  
 pågældende gives den fornødne psykologiske støtte, gerne fra en af  
 kammeraterne.  
•	 Det er ikke din opgave at stille en psykiatrisk diagnose, så hvis du kommer  
 i situationer, hvor dine underordnede viser tegn, der kan indikerer kamp- 
 træthed og stress, må du sikre, at de tilses af en læge eller en specialist. 

Oprethold disciplin og standard!

•	 Af teksten ovenfor fremgår det, at din enheds moral er afhængig af, at  
 den enkelte hjemmeværnssoldat er veluddannet og har en god disciplin.  
 Du skal altid være opmærksom på mulige årsager til, at standarden og  
 disciplinen falder i forskellige vanskelige situationer. I det efterfølgende  
 afsnit om ledelseserfaringer fra en virkelig krig vil du se, at pågældende  
 kompagnichef lagde stor vægt på netop det emne.
•	 I denne kontekst skal det fremhæves, at du ikke bør gå på kompromis.  
 Du skal derfor have et klart billede af hvilke krav, der foreligger i den  
 givne situation. Dine ordrer skal gives i overensstemmelse hermed. Du  
 skal opstille realistiske mål og planer, træffe beslutninger, støtte,   
 udvikle, undervise og rådgive dine underordnede og stå for den  
 nødvendige uddannelse. Og du skal frem for alt være det gode eksempel  
  – i kamp såvel som uden for kamp.

 
Styrk sammenholdet i enheden!

•	 Sammenholdet bygger på gode relationer mellem enhedens hjemme- 
 værnssoldater – og dig og dem imellem. Sammenholdet er grundlaget for, 
 at enhedens medlemmer hver især vil kæmpe og ofre deres personlige  
 sikkerhed. I sammenholdet finder den enkelte tillid, moral, mod og kamp- 
 vilje. Så du må sikre, at dine underordnede gives mulighed for at lære   
 hinanden at kende, så de kan opbygge og udvikle deres indbyrdes relationer.  
 Det er særligt vigtigt, at du sikrer, at nye medlemmer i enheden integreres  
 så hurtigt som muligt, og at du hurtigst muligt lærer vedkommende at kende.
•	 Du må prompte gribe ind overfor rygter og tiltag til mobning, herunder  
 også hvis dine underordnede begynder at tale dårligt om hinanden. Når det  
 opstår, er det et tydeligt signal på, at sammenholdet og moralen er i forfald. 

 
Gennemfør debriefing efter indsættelser
•	 Når din enhed har været indsat i krisesituationer eller i krig, skal I sam- 
 men gennemgå de situationer, som I har været udsat for, så I får et  
 realistisk og sammenhængende billede af, hvad der er sket. I bør tale  
 om de kritiske hændelser, som I har oplevet, så den enkelte hjemme- 
 værnssoldats følelser kommer frem i lyset. På den vis sikrer du, at ved- 
 kommende og enheden lærer af det. I situationen må du anvende al din  
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LEDELSESERFARING FRA EN VIRKELIG KRIG

Med den militære leders værktøjer i mente, skal du nu læse om de ledelses- 
erfaringer, som en tidligere kompagnichef har draget. 

Oberstløjtnant Kenneth Strøm, der var chef for ODIN kompagniet på ISAF 
5 i perioden februar til august 2008, fortalte på et Nordisk Chefkursus på 
Hjemmeværnsskolen om de ledermæssige refleksioner og erfaringer, som han 
havde gjort sig før, under og efter sin udsendelse.

Sammenfattet kan konklusionerne i hans fortælling beskrives således:

•	 Det var mig som kompagnichef, der havde ansvaret for alt – også når det  
 gjaldt liv eller død.
•	 Jeg skulle være der konstant. 
•	 Jeg havde ingen nemme løsninger.
•	 Min ledelse og føring var tillidsbaseret. Det betød blandt andet, at
•	 Jeg skulle give medindflydelse på alle niveauer,
•	 Jeg skulle lytte til alle, træffe beslutninger (også de svære), føre dem ud i  
 livet og kontrollere,
•	 Jeg skulle etablere gensidig respekt og 100 % tillid,
•	 Vi kæmpede overordnet for en sag; men i kamp kæmper man for dem,  
 der er til højre og venstre for sig, og 
•	 Vi skulle acceptere den situation, vi var i. ”Taliban tager ikke på leave og  
 skal ikke hjem om ½ år” – der er derfor ingen plads til at sænke paraderne.
•	 Kravet til egen indsats og kontrol steg proportionalt med, at svendene og  
 jeg selv blev fysisk og mentalt trætte.
•	 Jeg havde – i starten – behov for at befale i detaljer. Senere opstod der en  
 række standarder; men det fritog mig ikke for at befale, indøve, kontrol- 
 lere og evaluere i detaljen!
•	 Jeg skulle føre ved selvsyn.
•	 Jeg skulle gå foran og være med hele tiden – det havde signalværdi!
•	 Jeg – og vi som førere – måtte ikke frygte at være dér, hvor det var farligt.
•	 Jeg måtte sikre, at opretholdelse af formaliteter – for eksempel omkring  
 uniformering – blev sat i relation til konteksten. Det var en hårdfin  
 balancegang mellem på den ene side at bo i en særdeles primitiv lejr –  
 uden badefaciliteter, rindende rent vand og mulighed for at vaske uni- 
 formen – i 40 graders fugtig varme – og på den anden, at enheden ikke  

REFLEKSION 

Ledelse i Hjemmeværnet – militær eller 
civil?

Du har nu læst om militær og civil ledelse. Og du er blevet bevidst 
om, at de to ledelsesformer rummer mange sammenfald – men også 
forskelle.

Ser du en forskel – og i givet fald – hvilken? Og hvad gør du dig af 
overvejelser i den anledning?

Du har læst, at krig indebærer kaos, som bedst beherskes, når du og 
dine hjemmeværnssoldater er bedst muligt forberedt. 

Hvilke overvejelser gør du dig, når du baserer dem på den fortælling, 
som en ung gruppefører fortalte på den indledende workshop?

”Men det slår mig bare lige i forbindelse med det du siger om, at 
folk måske ikke er klar over, hvad de melder sig til i Hjemmevær-
net. Det har vi diskuteret meget derhjemme – og mange af dem mel-
der sig jo, fordi de gerne vil gå i uniform – fordi det er sejt! For-
stå mig ret – det er sejt – men de er ikke klar over, hvad det også 
indebærer. At de for eksempel også skal stå udenfor, mens det er 
stormvejr – og vandet står dig op til knæene, når du fylder sand-
sække op. Fordi der ellers er oversvømmet ovre ved fru Jensen. 
”Nej – så bliver jeg våd – og så bliver jeg kold – og det går ikke!” 
Du ser det jo gentagne gange på øvelser – med det samme, når det 
begynder at blive dårligt vejr, så falder folk fra.”
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 endte op med at ligne en milits; men fremstod som en militær enhed. 
•	 Jeg måtte bygge sammenhold og sammenhængskraft op både ovenfra og  
 nedefra – og sikre, at den blev opretholdt i såvel med – som modgang.
•	 Vores mentale parathed var vigtig. I Afghanistan mødte vi fjenden i en  
 majsmark på 10 meters afstand. Ikke på åbent land!
•	 Når jeg befalede til folk, skulle det være knivskarpt! Hvis jeg overlod  
 tolkning af befalingerne til delingsførerne, gruppeførerne eller de meni- 
 ge, var det dem, der måtte bære ansvaret. Det skulle de under ingen om- 
 stændigheder. Ansvaret kunne kun jeg bære.

Med baggrund i sine erfaringer gav oberstløjtnanten sit bud på karakteristika 
for den effektive leder – når denne skal agere i krig. Når det sammenfattes, 
skal lederen have:

•	 Evne og vilje til at træffe de nødvendige beslutninger – og modet til at føre 
 dem ud i livet.
•	 Evne til at handle situationsbestemt, hurtigt og målrettet. 
•	 Evne til at fastholde opgaver og mål. 
•	 Evne til at etablere god kommunikation mellem enhedens medlemmer.
•	 Evne og vilje til at udøve afpasset magt i forhold til modstanderen.
•	 Evne til at kende og vilje til at udnytte faglig ekspertise.
•	 Vilje til at løbe en kalkuleret risiko. 
•	 Vilje og mod til at dele farer og ubehag med sit personel. 

”Ved at tro på livet – erfares det! Ved at elske livet – 
forklares det! Ved at vove livet – forsvares det!” 

Udtrykt af pårørende til en soldat i Odin i forbindelse med, at én af kompagniets soldater var faldet i kamp

Oberstløjtnantens refleksioner og erfaringer er naturligvis subjektive; idet de 
bygger på hans personlige oplevelse i – og opfattelse af – de situationer, som 
netop han har været ude i. Der kan dog knyttes mange tråde til den filosofi, 
etik og adfærd for ledelse, der er beskrevet i Forsvarets Ledelsesgrundlag.

Du kan anvende oberstløjtnantens erfaringer som supplement til det, du læste 
i sidste afsnit – og vil nok se, at der er sammenhæng. Så anvend gerne reflek-
sionerne og erfaringerne, når du benytter en ledig stund til at fundere over, 

hvordan du vil agere som leder, hvis den værst tænkelige situation skulle opstå.

I et Hjemmeværn, hvor betegnelsen ’weekendkrigere’ ind imellem høres, kan 
følgende citat fra foredraget sikkert være hensigtsmæssigt – og i denne sam-
menhæng meget relevant: ”Ledelse i vanskelige situationer er universelt. Vi 
leger ikke; men forholder os alvorligt til opgaven under øvelser og lignende.
Ordentlighed, perfektionisme, professionalisme og øvelse skaber overskud. 
Det er vigtigt, når det virkeligt skal anvendes”. 

REFLEKSION

Dig selv som leder i krig?

Som leder i Hjemmeværnet vil du – på et eller andet tidspunkt i din 
karriere – opleve risikobetonede situationer, hvor du har det fulde 
ledelsesmæssige ansvar. Det kan i værste fald være i krig – måske i 
kamp! Og konsekvenserne af dine beslutninger kan være fatale.

”Respekt – den her respekt, som der burde være for vinkler og stjerner 
– den eksisterer ikke i det moderne Hjemmeværn, hvis man har folk, 
som er unge. Fordi – de er sgu ikke opfostret med den der respekt – 
eller tro på struktur – og sådan nogle ting. Men ved for eksempel at 
indføre sådan noget som at have appel – og militær struktur – så er det 
faktisk	sådan,	at	vi	fik	tilgang	af	næsten	40	mand	hen	over	halvandet	
år. For de søgte ind fra alle mulige andre grene – fordi vi netop havde 
en militær struktur – fordi det skabte sammenhold. Det var jo derfor 
de valgte Hjemmeværnet.”

Du har sagt ja til at påtage dig lederens opgaver og ansvar! Hvilke re-
fleksioner – set i perspektivet af ovenstående fortælling – gør du dig om 
dit eget lederskab i krig eller under løsning af risikobetonede opgaver? 
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Hjemmeværnets ledelsesgrundlag?

I Hjemmeværnet er det vel rigtigt at påstå, at den praktiske ledelse, der ud-
øves, primært tager udgangspunkt i alt kendt om ledelse i en civil kontekst. 
Og heldigvis for det – for sådan er det, når ledelsen foregår i trygge rammer, 
hvor der er ’fred og ingen fare’ – og hvor indsatsen i Hjemmeværnet primært 
handler om at forberede sig.

”Frivillige lever af lysten” – er rigtigt! ”Og dør af pligten” – er også rigtigt! 
Men hvor det tidligere i denne bog er blevet nævnt som et udtryk for, at plig-
tige opgaver risikerer at dræbe lyst og motivation, kan det også anvendes i en 
anden og mere alvorlig kontekst. For døden kan – som nævnt i sidste afsnit – i 
yderste konsekvens blive det bogstavelige resultat, når Hjemmeværnets frivil-
lige indsættes i operationer – hvad enten det er i krig eller dyb fred!

”Frivillige lever af lysten - og dør af pligten.” 

Tænk for eksempel på de situationer, hvor Marinehjemmeværnets fartøjer er 
indsat i redningsoperationer – ofte i usigtbart vejr – med hård vind – og med 
høje bølger! Fartøjsføreren må i den situation vurdere, om fartøjets gummi-
båd skal indsættes. Han ved, at det kan være forbundet med en høj risiko for 
gummibådens besætning – og han ved også, at det er en forudsætning for en 
vellykket operation. Dette og sammenlignelige eksempler fra den øvrige del af 
Hjemmeværnet danner rammen for din indsats som leder. Og netop den ramme 
skaber forskellen på din ledelse i Hjemmeværnet og den ledelse, som andre le-
dere udøver i organisationer, der også er baseret på den frivillige indsats. 

Når al ledelse i fredstid i Hjemmeværnet er rettet mod de risikofyldte scenari-
er, der – hvor fjernt, uvirkeligt, utænkeligt og uønsket det end må være – kan 
blive den skinbarlige virkelighed for alle frivillige medlemmer af værnet, mi-
ster et decideret fokus på enten civil eller militær ledelse sin betydning.

Din ledelse skal således ses i sammenhæng med den eller de situationer, hvor 
den bringes i anvendelse; hvilket du kan læse mere om i afsnittet om situati-
onsbestemt ledelse.

LEDELSE AF FRIVILLIGE ER FRIVILLIGT?  

”I	80’erne	og	90’erne	fik	vi	ikke	så	meget	ledelsesuddannelse	i	forbindelse	med	
fartøjsføreruddannelsen. Der var mest fokus på navigation og administrati-
on. Der var her tale om en fordel, hvis man havde lederen i sig hjemmefra.Jeg 
sejlede med en god og fast(tømret) besætning, som ikke havde behov for bri-
efing	og	instruktion	i	fartøjshåndtering.	De	gjorde	alt	selv	–	på	eget	initiativ.	
Jeg levede i en tro på, at jeg var en god leder, og at vi var pissegode. I vir-
keligheden har jeg nok bare været heldig med, at intet gik galt på den konto.  
Den sammentømrede og ’ledelsesfri’ besætning gjorde det samtidig svært 
for nye gaster at falde ind, og der var en høj risiko for at tabe nye folk.  
Det kan jeg da godt se i bakspejlet... at det var Tordenskjolds soldater. På den 
lange bane gav det problemer med at mønstre nok besætninger. Vi er blevet 
meget	bedre	her,	med	for	ekempel	5-punktsbefalinger	og	briefinger	før	og	efter	
øvelser. Det vil sige, at nye og gamle får en instruktion i, hvad der skal ske – og 
hvad	der	forventes.	Samtidig	får	fartøjsføreren	under	briefing	og	instruktion	en	
fornemmelse af, om en erfaren gast skal have en ny gast med som føl til opgaven. 
Sidst og ikke mindst så omhandler befaling og instruktion temaer om sikker-
hed. Man kan få den tanke, at Tordenskjolds soldater indirekte eller utilsigtet 
afholder nye gaster fra at komme til fadet? Jeg har også hørt, at dårlig ledelse 
er at foretrække frem for usynlig ledelse?”

Denne fortælling fra én med cirka 30 års erfaring som fartøjsfører i Mari-
nehjemmeværnet illustrerer på glimrende vis, at ledelse – også i en frivillig 
organisation – er nødvendig. Det er derfor ikke frivilligt for dig, om du vil 
påtage dig ledelsesopgaver eller ej! Dine underordnede har af egen fri vilje 
sagt ja til at være en del af en frivillig militær beredskabsorganisation, hvor 
kompetent og fornuftig ledelse er en forudsætning for, at de kan yde den nød-
vendige og forventede indsats. I yderste konsekvens – hvor Hjemmeværnet 
skal indsættes under forøget beredskab – vil resultaterne af manglende ledelse 
kunne blive katastrofale, så det er naturligvis ikke muligt for dem at vælge, 
om de vil ledes eller ej – dét er heller ikke frivilligt!!

Så din frivillige ledelse i Hjemmeværnet skal være lige så accepteret og selv-
følgelig som i alle andre organisationer – uanset om de er bemandet af frivil-
lige eller ansatte – og er offentlige eller civile. 
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Og du har sagt ja til at være leder. Du har dermed også sagt ja til at påtage dig 
de opgaver og det ansvar, som det indebærer! Og du har ikke mindst sagt ja 
til dine underordnede – et stort og rungende JA til, at du vil bære den del af 
byrden, der er din! Det har dine folk tillid til, at du gør – det forventer de, du 
kan – og det skal de kunne stole på, at du vil!

 

REFLEKSION 
Er ledelse af frivillige frivilligt?

Følgende fortælling stammer fra den workshop, der blev afholdt som 
indledende forberedelse af bogen:

”Det skete i de dage, at en af gruppeførerne havde lavet en øvel-
se, man skulle møde op til mandag aften. Vi møder op på koor-
dinatet og får den opgave, som han nu havde tænkt, vi skulle ud-
føre. Han kom lige med et par bevingede ord, og derfra overtager 
jeg som delingsfører. Jeg render ud og laver en master til, hvad vi 
skal – og så skal jeg lige ud og recce og lave en befaling til den.  
Det går ganske udmærket, indtil vi når til fællesbestemmelser – hvor 
jeg befaler, at vi skal sløres. Da befalingen er slut, og der skal kommes 
med kommentarer og spørgsmål, falder korthuset. Gammelmands-
gruppen nægter at sløre sig, og det kommer tørt fra deres gruppefører, 
at det får konsekvenser senere. En uge senere tikker der en mail ind 
til mig fra ham, hvor han brokker sig over mig – og fortæller, at min 
ledelse er for dårlig”

I fortællingen synes det som om, at visse frivillige opfatter ledelse som 
noget, de kan vælge fra eller til – afhængig af egne behov og interesser. 
Hvilke overvejelser gør du dig om det?

Overvej, om du ville gribe ind, hvis du oplevede en tilsvarende situation 
 – og i givet fald hvordan!

DIN LEDELSE – JERES VÆRDIER
  

Ledelse i Hjemmeværnet er eller bør være baseret på værdier. Som en orga-
nisation bestående af både frivillige og ansatte – bør værdierne i størst mulig 
udstrækning være fælles. Uanset hvor eller hvem man er i organisationen, 
bør der være fælles forståelse af, hvad Hjemmeværnet er, hvad man vil, hvem 
man er sat til at tjene, og hvorfor dette er vigtigt. 

 
Hvad er værdier?  
Men hvad er værdier? Er det økonomiske værdier? Er det værdifulde genstan-
de? Er det materiel? Eller….?

Nej – værdier i forhold til værdibaseret ledelse er de normer og handlinger, 
som vurderes at være korrekte. Dine personlige værdier er de kvaliteter og 
idealer, som du personligt finder vigtigst – for de repræsenterer i bund og 
grund det, der for dig er rigtigt eller forkert. De danner dit fundament for dine 
vurderinger og handlinger og dit syn på andre mennesker.

I underafdelingen er værdierne fundamentet for jeres fælles kultur. Når du 
vil basere din ledelse på værdier, må du skabe, finde eller udvikle jeres fælles 
forståelse af værdiernes betydning i underafdelingen. Værdierne forstås na-
turligt nok forskelligt, så det er vigtigt, at du som leder tør at åbne dialogen 
om, hvad værdierne betyder i jeres frivillige tjeneste – både for dig og dine 
underordnede – og uanset om I er enige eller uenige.

For endnu engang at vende tilbage til Kronprinsen, så sagde han jo, at ”ledelse 
handler om mennesker”. Og menneskers handlinger – at de gør, som de gør – 
er baseret på, hvad de hver især finder rigtigt eller forkert. 

I en frivillig militær organisation er ledelse baseret på værdier ét af de væ-
sentlige midler til at bevare frivilligheden. For det skaber et organisatorisk 
fodslag, hvor den enkelte frivillige oplever, at han eller hun er en del af én vel-
fungerende maskine og ikke blot er løsrevne tandhjul. Det styrker den glæde 
og motivation, der danner den frivilliges løn.
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Hvad er værdibaseret ledelse?  
Værdibaseret ledelse er et ledelsesværktøj. Fundamentet for ledelse dannes 
af de fælles værdier, der guider såvel Hjemmeværnets ansatte som frivillige i 
løsningen af deres opgaver. 

Som frivillig leder i Hjemmeværnet er det din opgave at bringe værdierne ind 
din del af underafdelingen, så de bliver en naturlig del af dine underordnedes 
virke. Og det sker ikke ved kun at beskrive eller fortælle om værdierne – de 
skal arbejdes ind. ”Frivillighed lever af lysten…” – frivillighed handler derfor 
om motivation, som blandt andet opnås ved involvering. Så når du forventer, 
at dine underordnede inddrager værdierne – må du involvere dine underord-
nede, så I sammen kan finde ind til, hvordan værdierne kan give mening i 
jeres frivillige hverdag.

Hvis de oplever værdierne som meningsfulde – bliver værdierne også trovær-
dige. Og din opgave er at gå forrest som leder og være et troværdigt billede på 
organisationens værdier. 

 
Hvorfor værdibaseret ledelse?  
Værdibaseret ledelse giver dig og dine underordnede en fælles ramme, der 
danner den robuste base for et godt og hensigtsmæssigt samarbejde i underaf-
delingen – eller den del, som du er leder for. 

Ud fra jeres fælles værdisæt kan dine underordnede agere selvstændigt; fordi 
de ved, hvad der er det rigtige at gøre i en given situation på baggrund af un-
derafdelingens værdier.

Værdibaseret ledelse bliver det fælles udgangspunkt, der gør jer bedre til at 
udfordre eksisterende praksis, metoder og vaner. Værdibaseret ledelse er en 
måde at blive bevidst om sig selv og udvikle underafdelingen i et dialogisk 
fællesskab.

Det er dig, der skal sørge for, at de underordnede er villige til at gå i dialog og er 
klar til at reflektere over sine egne værdier. Det betyder, at du må fokusere mod 
at skabe en kultur, hvor det er i orden og naturligt at tale sammen om de værdier, 
der skaber jeres grundlag for at kunne virke sammen i underafdelingen.

Det er vigtigt, at du er til stede som leder, når værdierne skal tolkes og kon-
kretiseres – i de daglige overvejelser, beslutninger og handlinger, der foreta-

ges i den del af Hjemmeværnet, som du har ansvaret for. 

Du skal i den forbindelse være meget opmærksom på sammenhængen mellem 
værdierne – altså det du siger, du vil gøre – og det du rent faktisk gør!

Så når du arbejder med værdibaseret ledelse i din underafdeling, skal du være 
opmærksom på, at:

•	 Værdierne skal være en del af jeres hverdag.
•	 Værdierne skal afspejle sig i handlinger hos alle i underafdelingen –  
 såvel foresatte som underordnede – og du går forrest.
•	 Værdierne skal binde interne og eksterne syn på underafdelingen sammen.

REFLEKSION
Værdibaseret ledelse eller dine 
personlige værdier?

Hvilke tre væsentlige værdier danner dit fundament, når du ser dem i 
relation til dit personlige lederskab?

Prøv at reflektere over, hvad de værdier reelt betyder i forhold til dit 
lederskab?
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Ledelsesniveauer i Hjemmeværnet – det 
går op og ned!

I sin tilgang til målrettet og struktureret udvikling samt intern rekruttering af 
ledere er Hjemmeværnets lederuddannelser og LEDERSKAB i Hjemmevær-
net baseret på teorien bag og principperne i Leadership Pipeline. 

Fokus er i den sammenhæng lagt på de frivillige lederes opgaver – at ledelse 
er en opgave i sig selv – samt prioriteringen af de frivillige lederes udvikling 
i ’det daglige’.

Omsat til Hjemmeværnets virkelighed medfører det, at:

•	 Der skal arbejdes med kontinuerligt at have kvalificerede frivillige til at  
 besætte de ledige lederstillinger i underafdelingerne. 
•	 Det skal sikres, at alle frivillige ledere skal kende deres opgaver – og   
 kvalificeres til at løse dem. 
•	 De frivillige ledere skal tillægges et ansvar for at udvikle deres underord- 
 nede ledere – herunder deres egne afløsere. 

I det indgår også, at succesfuld ledelse kræver forskellige kompetencer og 
færdigheder på forskellige ledelsesniveauer, samt at de overgange mellem le-
delsesniveauerne, der skaber men også kræver forandring – for eksempel fra 
menig til underafdelingschef i Hjemmeværnet – stiller krav om både tillæring 
og aflæring af specifikke færdigheder, prioriteringer og værdier

Opmærksomheden i ledelseshåndbogen er rettet mod dine specifikke opgaver 
som gruppefører, delingsfører og chef for underafdelingen; men der vil selv-
følgelig kunne findes andre eller flere eksempler inden for de tre ledelsesni-
veauer. De udfordringer og situationer, som anvendes i bogen, kan knyttes til 
de respektive opgaver og er valgt ud fra kriterier som kompleksitet, genken-
delighed, hyppighed og risiko for negative konsekvenser.

I en uddannelsesmæssig sammenhæng er det væsentligt, at opgaverne præ-
ciseres i forhold til de enkelte niveauer. Både i forhold til at kunne udvikle 
lederuddannelsens indhold og i forhold til at sikre, at overgangen for dig – for 
eksempel fra gruppefører til delingsfører – kan ske så kvalificeret som muligt.

Hjemmeværnets frivillige underafdelinger har overordnet set tre ledelses-
niveauer gruppefører-, delingsfører – og underafdelingschefniveauet. Hertil 
knytter sig nogle funktioner som næstkommanderende, der lægger sig op af 
de tre niveauer, som ikke vil blive behandlet særskilt i ledelseshåndbogen.

I en skematisk model kan ledelsesniveauerne vises således:

Delingsfører  
(Leder af ledere)

Gruppefører  
(Leder af medarbejder)

Mening 
(Medarbejder)

Underafdelingschef  
(Chef for organisationen)

Den funktionelle chef

Leder af medarbejdere

Leder 
af lede

re

Medarbe
jder

 
Modellen viser de tre ledelsesniveauer – og illustrerer, at dit ledelsesmæssige 
fokus ændres afhængig af, hvor du befinder dig i denne. 
 
Er du blevet gruppefører efter at have været menig i underafdelingen, må du 
nu – som de meniges leder – skabe resultater gennem dem. 

Når og hvis du på et senere tidspunkt skal være delingsfører, bliver du leder 
for gruppeførerne (leder af ledere), og må skabe resultater gennem dem. 

Sidste trin i din karriere kan være, at du bliver næstkommanderende eller chef 
for underafdelingen. Som chef for den frivillige lokale organisation må du nu 
fokusere mod at skabe resultater gennem hele underafdelingen. 

Hvert ledelsesniveau har således sit eget fokus, sine specifikke opgaver og 
prioriteter og kræver forskellige færdigheder og værdier hos lederen. 
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Din vej i den frivillige karriere!

De fleste af Hjemmeværnets gruppeførere, delingsførere og chefer er ’opvok-
set’ i Hjemmeværnet – kun i ganske få tilfælde indsætter man en leder, som 
har gjort karriere i den øvrige del af Forsvaret.

”Når man bliver chef for sine egne, er den helt store udfordring at vikle sig 
ud af tætte relationer til tidligere kolleger,” siger Steen Wisborg4. ”Man skal 
skifte sin medarbejderidentitet ud med en lederidentitet, og det kan være en 
svær øvelse.” Hans forskning viser, at transformationsprocessen typisk tager 
et års tid, og at der er stor risiko for, at den nye leder og medarbejderne kolli-
derer undervejs.

”Når man bliver chef for sine egne, er den 
helt store udfordring at vikle sig ud af tætte 

relationer til tidligere kollegaer.” 
Steen Wisborg

Med det afsæt giver det mening at overveje de fordele, der er ved, at du som 
tidligere menig hjemmeværnsmand eller hjemmeværnskvinde på et tidspunkt 
bliver overordnet for dine hjemmeværnskammerater. Overordnet for dem, 
som du engang delte vilkår og virkelighed med. Og der er også mening i 
at kigge på de ulemper, det giver. For ligesom fordelene er åbenlyse, er der 
også særlige udfordringer ved at skulle være leder for dine gamle kolleger. 
Udfordringer, som du må være opmærksom på, når du vil have succes i din 
lederrolle. Det er først og fremmest vigtigt, at du retter dit fokus mod dine 
nye opgaver og nye ansvar – også på det ledelsesmæssige område – hver gang, 
du skifter niveau; hvilket afføder et naturligt behov for at tilføre yderligere 
kompetencer.

Og lige så vigtigt og naturligt afføder det et behov for, at du ’aflærer’ meget 
af det, som var nødvendigt for dig i din tidligere funktion. Skiftet mellem 
ledelsesniveauerne rummer faldgruber, som du skal være meget opmærksom 
på ikke ’at falde i’. Det kan typisk være, at du som ny gruppefører forfalder 
til at udføre alle opgaver selv – også de praktiske. Fordi du kan – og så er du 

4 Lektor ved CBS

jo sikker på, at opgaven løses, som du synes. Du udførte jo netop de opgaver 
som menig i underafdelingen. 

Kommer du for eksempel fra en specialistfunktion og er blevet leder, kan det 
være utroligt svært at lade være med at blande sig i det faglige. Men som leder 
er du garanten for kvaliteten – det er ikke længere dig, der skal løse opgaven. 

Og hvem er du så ellers? Hvad er din styrke nu? Her skal du arbejde med dig selv 
og tro på dine evner i den nye rolle. Samtidig skal du stole på, at dine kolleger 
stadig er lige så dygtige, som de var, da du sad ved deres side. Du skal derfor bru-
ge dine evner til at sætte din faglighed i perspektiv til alt andet i virksomheden.  
Her er det vigtigt – endog meget vigtigt – at du husker på, at ledelse er et 
fag i sig selv. Og at ledelse holdes adskilt fra den faglighed, som du sik-
kert har både lyst og kompetence til at præsentere for dine underordnede.  
Og faget – din hovedopgave – ledelse rummer i sig selv en masse nye og 
spændende perspektiver, som du bør dyrke. Det handler blot om, at du stikker 
næsen uden for kontoret og lader dig inspirere i dit nye liv i underafdelingen.

Følgende fortællinger fra to underafdelingschefer belyser et par af de perspek-
tiver – og indikerer, at der er rige muligheder for at deltage:

”Jamen jeg deltager for eksempel i rigtigt mange øvelser – fordi jeg synes, 
at det er sjovt. Og jeg ved, at hvis jeg deltager – så kan jeg trække en masse 
andre, som også gerne vil deltage. Men det kan godt være, at det er én af mine 
gruppeførere, som er taktisk leder af opgaven – og så stiller jeg mig gerne 
ud på en post. Det er ham, der har opgaven – og han ved også godt, at hvis 
han har spørgsmål, så kan han altid tage fat i mig. Men det er ham, der styrer 
opgaven derude – og jeg kan sagtens vende mine stjerner om – for det er ham, 
der har opgaven – ikke mig.”

Og den anden berettede: ”Det er også vigtigt, når du skal ”sælge” en eller 
anden	opgave,	at	du	selv	har	prøvet	den.	Så	jeg	gør	det	også.	Bare	for	at	finde	
ud af, hvad jeg skal sælge til mine folk. Man kan bedre overbevise dem, hvis 
man selv en gang imellem tager med – og viser, at det her, det er ikke …… 
altså bare fordi jeg står med stjerner eller streger, så kan jeg godt – eller vi 
kan godt alle sammen – løse en opgave, uanset…..”

Din opgave er at opsøge mulighederne – eller at gribe dem, når de opstår! 
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Hvert funktionsskifte gør dig til ny leder  
Når du gør karriere i en underafdeling – og har forladt tilværelsen som menig 
– vil skiftet mellem funktionsniveauerne gøre, at du opfattes som den ny le-
der. Det vil i sig selv medføre et behov for, at du ændrer adfærd og siger farvel 
til ét ’hjemmeværnsliv’ for at begynde et nyt som en god leder i Hjemmevær-
net. Du vil til gengæld – forhåbentlig – få en masse nye succesoplevelser.

I skiftet fra at være underordnet til at være leder – uanset niveau – går du 
sandsynligvis fra at være den, man snakker med til at være den, man snakker 
om. Det kan blive et meget ensomt sted at være. Det er derfor vigtigt, at du 
nøje overvejer, hvad det kommer til at betyde for din tjeneste i Hjemmevær-
net, inden du takker ja til at blive leder.

Som ny leder er det væsentligt, at du gør dig klart, at al ledelse handler om 
handlekraft – dine overordnedes, din egen og dine underordnedes handlinger 
for at nå frem til jeres fælles mål. 

Første betingelse for, at det er muligt for dig som leder, er, at du får afdækket 
dit ansvarsområde og dine succeskriterier. I forhold til hvad du selv stræber 
efter og allervigtigst, hvad dine overordnede pålægger dig. Den indbyrdes 
forventningsafstemning mellem dig og dine foresatte er afgørende for din 
succes som leder.

Når I har en fælles forståelse af, hvad der er dine opgaver og dit ansvar i den 
helhed, som underafdelingen danner, kan det være en fordel, at du træder 
frem sammen med din foresatte – for eksempel ved de første møder eller 
andre aktiviteter i din enhed. Så kan dine underordnede ved selvsyn se, at du 
har din leders opbakning og tillid. 

Det er en del af din etablering i lederrollen, hvor det solide fundament, som 
din indsats skal bæres af, lægges.  

Næste fornuftige trin vil være, at du etablerer et godt samarbejde – såvel opad 
som nedad. Og udad og på tværs. Med al den vilje og engagement, du kan 
lægge for dagen, må du forsøge at skabe gode relationer og klare retningslin-
jer for samarbejdet. Hvad vil du? Hvad kan du? Personligt? Hvad vil og kan 
du tilbyde i samarbejdet? Og hvad forventer du af dine samarbejdspartnere? 
Spørgsmål, som kan være relevante, når du personligt skal byde ind i det re-
lationsskabende samarbejde. 

Erfarne lederkolleger kan være en støtte og kilde til inspiration. Og de kan 
ikke mindst være gode sparringspartnere, som det kan være meget givende 
at rådføre sig med. Men det kræver handling fra din side – du har initiativet!

Når du lægger fundamentet, må du have opmærksomhed på, at du i din for-
henværende funktion indgik i ét fælleskab – men at du nu er en del af et andet. 
Ingenting kommer af sig selv, så du må gøre en aktiv indsats for reelt at blive 
en del af det nye fælleskab.

Og initiativet er stadig dit. For de andre er jo solidt etablerede i deres fællesskab.

Dernæst må du leve dig ind i rollen som leder! Som leder er du på 24 timer 
i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året – og alligevel skal du i perioder 
kunne adskille dig fra de opgaver, som din lederrolle medfører. For som leder 
er det en erhvervsrisiko at falde i den grøft, hvor alting opleves og tages per-
sonligt. Du skal derfor være opmærksom på, at det er din fritid, du anvender – 
uanset hvor alvorlig og betydningsfuld din opgave er! Det skal være en stadig 
fornøjelse for dig – for du vil gøre en forskel.

Det kræver også din aktive handling. At du giver dig tid til at overveje, hvor-
dan det kan gøres – og at du gør det!

Som ny leder – uden erfaring – fokuserer du sandsynligvis på dit nye og større 
ansvar. Og at alt, bortset fra dét, er, som det plejer at være. Det er det ikke!

Du er nødt til at tænke over din loyalitet, din faglighed, dine relationer, at du 
er rollemodel. At det, du siger, kan og vil blive tolket. At dine tanker, hvis du 
udtaler dem, risikerer at blive omsat til handlinger. For du er nu leder og ikke 
underordnet – og du kan ikke flekse mellem at være det ene og det andet. 

Du skal være loyal over for den part, der ikke er til stede. Loyal over for 
dine foresatte, når du er sammen med dine underordnede, og omvendt skal 
du også være loyal over for dine underordnede, når du er sammen med dine 
foresatte. Her må du være opmærksom på ikke at forfalde til at blive deres 
’advokat’ eller ’tillidsmand’, som altid og kun fremfører tingene, som dine 
underordnede ser dem. Et senere afsnit i LEDERSKAB i Hjemmeværnet del 6 
beskæftiger sig mere indgående med den svære balance, som du skal mestre 
i den sammenhæng. 

Tal aldrig dårligt om andre ledere – de er dine kolleger. Hvis du alligevel sy-
nes, at du må sige noget dårligt om nogen; må du gøre det til personen selv. 
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Og hvis du ønsker en ændring eller forbedring hos pågældende, sker det kun 
ved anvendelse af konstruktiv feedback. Og hold dig fra sladder og andet 
fnidder, som desværre alt for ofte opleves i dagligdagen i Hjemmeværnets 
underafdelinger.

Som den rollemodel, du er som leder, skal du kunne lægge bånd på dig selv! 
Hvor du før kunne tale med de andre om alt – og for eksempel udtrykke irri-
tation, vrede, sorg og glæde – må du nu gøre det med omtanke. Især når dine 
følelser har udgangspunkt i situationer, hvor dine underordnede er involverede. 
Du må i den sammenhæng forvente, at dine underordnede ikke længere taler 
frit med dig – for det kan jo have konsekvenser, de ikke bryder sig om.

Som gruppefører, delingsfører eller chef er det dig, de underordnede kigger 
mod. Så vær opmærksom på de signaler, du sender. Hvor meget tid, energi 
eller ressourcer giver du dine tidligere nære kolleger sammenlignet med de 
andre underordnede? Bed eventuelt din egen leder eller en lederkollega om 
at observere og give dig feedback, for du kan muligvis ikke selv få øje på 
forskellen.

Du skal altid bestræbe dig på at være klar og tydelig i din kommunikation 
– og rette den ind efter modtagerne. Og du må aldrig lade dine personlige 
følelser stå foran din retfærdige behandling af dine underordnede.

”Jeg er ikke bange for stærke mennesker. 
Jeg er bange for svage mennesker.” 

Piet Hein

Med dét i mente skal du være klar til at tage de alvorlige og svære samtaler 
med dine underordnede. Det forventes af dig i din lederrolle – hvem skulle 
ellers gøre det? Og hvis samtalen i forvejen er svær, fordi det, I skal tale om, 
kan være ubehageligt, bliver det næsten uoverstigeligt, hvis det er én, der står 
dig nær, du skal overbringe det til.

Du skal derfor overveje nøje, om du skal sige ja til at blive leder, hvis du har 
meget nære venner blandt dem, der nu bliver dine underordnede. Det vil jo 
blive dit job at fortælle dem, om de dur eller ej!

Hvis du alligevel – og forhåbentlig – siger ja, må du stadig bestræbe dig på at 

have et venskabeligt forhold til dine underordnede – dine tidligere kolleger. 
Men du skal gøre det tydeligt for alle, at jeres arbejdsrelation er forandret. 
Det er derfor vigtigt, at du afstemmer forventninger og sætter klare rammer i 
forhold til jeres indbyrdes og individuelle opgaver og ansvar. 

Når fundamentet er lagt, skal du cementere din lederrolle ud fra de valg og 
beslutninger, som du træffer i forhold til enheden og personellet. Det er ikke 
en løsning, at du undlader at træffe beslutninger – for det er også et valg. Og 
kun meget, meget sjældent det rigtige valg.

Du skal derfor træffe de valg, der skal træffes. Uanset hvor ubehagelige og 
upopulære de er hos dine underordnede, kolleger eller foresatte. Det er her, at 
du – som gruppefører, delingsfører eller chef – træder i karaktér og lægger en 
linje i din del af underafdelingen. 

”Hvis du tror, du er for lille til at gøre en forskel,  
så prøv at sove med en myg.” 

Dalai Lama 

Det er aldrig ligegyldigt, hvad du gør i lederrollen. Du er leder hele tiden! Du 
har et udvidet ansvar! Det skal du leve op til – og det må du handle efter!

Dine handlinger giver dig din autoritet som leder. Hvordan du handler målret-
tet og hensigtsmæssigt – herunder anvender de rigtige værktøjer – finder du 
inspiration til i denne bogs øvrige afsnit. 
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REFLEKSION 

Når jeg skifter funktionsniveau, vil jeg 
være opmærksom på at ……?

Netop! Overvej nu, hvad du vil have fokus på, når du selv skifter funktion!

 

KOLLEGA – NU LEDER  
 
Når du reflekterer over, hvad du skal være opmærksom på i dine skift af 
funktion, indgår det sikkert i dine overvejelser, hvordan du vil agere som 
leder for dem, der tidligere var dine kolleger. 
At bevæge dig fra at være underordnet, hvor du delte dit hjemmeværnsliv – 
godt som ondt og alt derimellem – til at være deres leder, rummer risiko for, 
at du kan falde igennem, hvis du ikke er opmærksom. Prøv for eksempel at 
sætte dig selv ind som leder i en situation, hvor du må tage hjem på én af dine 
underordnedes bopæl for at inddrage hans eller hendes våben. En tidligere 
hjemmeværnskammerat – som du har tilbragt skønne timer på skydebanen 
sammen med! En personlig ven – hvis passion for skydning du virkelig har 
påskønnet. Men som nu er havnet i en situation, hvor du skønner, at det er 
uforsvarligt at lade vedkommende have et våben i hjemmet. Hvor svært og 
ubehageligt vil det lige føles?

I den sammenhæng kan din opmærksomhed omkring det at træffe beslutninger, 
loyalitet, venskab, popularitet, åbenhed, forventningsafstemning og behov for 
sparring nok være nødvendig og hjælpsom; men også andre forhold kan kræve 
din opmærksomhed i den ændrede relation mellem dine underordnede og dig. 

Beslutninger  
Du er lederen. Så det forventes af dig, at du leder – og dermed også, at du 
træffer beslutninger. Også når dine beslutninger rummer en risiko for, at der 
opstår konflikt. I beslutningsprocessen, må du ikke forfalde til at informere 
og involvere dine underordnede på skrømt, fordi du tror, at du så kan undgå 
konflikter. 

Konflikthåndtering, herunder noget om den konfliktsky leder, gennemgås se-
nere i LEDERSKAB i Hjemmeværnet som et konkret emne. Vær derfor blot 
opmærksom på, at det er din opgave at træffe beslutninger og stille krav til 
dine underordnede, selv om det kan synes ubehageligt. Du vælger hvordan og 
i hvilket omfang, du vil inddrage dine underordnede – ikke omvendt. Og du 
bestemmer, hvad de skal være informererede om, og hvornår det mest hen-
sigtsmæssigt skal gøres. 

Og selv om du mener at kende alle deres kompetencer – det er jo dine tidligere 
nære kolleger – er klare og utvetydige udmeldinger vigtige, når du vælger at 
inddrage dem i eller at informere dem om dine beslutninger.

I den sammenhæng må du ikke glemme, at lederskabet giver autoritet. Du får 
simpelthen flere informationer. ”Viden er magt”, siger nogen, og du skal være 
bevidst om, at du har fået magt over en del af deres arbejdsliv. Det, du siger, 
bliver pludselig fortolket på en ny måde, fordi der er en anden autoritet bag. 
Det giver dig nogle nye spændende muligheder for at sætte dagsordenen, som 
jo reelt er den opgave, du har påtaget dig osm leder. 

 
Loyalitet  
Det kommer måske bag på dig, at dine tidligere kolleger ikke længere har det 
samme syn på dig – for nu er du jo blevet lederen. Og selv om du stadig er 
den samme person, som inden du blev leder, så er din rolle og jeres indbyrdes 
relationen grundlæggende forandret. Således også den loyalitet, som tidligere 
var imellem jer. 

Du bør derfor være bevidst om at frigøre dig selv og dine underordnede fra 
tidligere opfattelser. Det kræver, at du gør dig helt klart, hvad din nye rolle 
er i forhold til tidligere. I den rolle må du forvente, at loyaliteten ikke – som 
tidligere – ligger naturligt i jeres fællesskab. Du må nu gøre dig fortjent til 
dine underordnedes loyalitet. 
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Venskab  
Du er blevet leder for alle dine underordnede! Og i din ledelse kan venskab 
eller uvenskab med enkelte af dine underordnede medføre en risiko for posi-
tiv – eller negativ – særbehandling. Du kan for eksempel forledes til at give 
de gode opgaver til vennerne – og samtidig afholde dig fra at inddrage dem, 
som du eventuelt er uvenner med. Ingen af delene er særligt hensigtsmæssige 
– og begge dele vil påvirke din troværdighed. Og påvirke dine underordnedes 
loyalitet. 

Så du skal være meget opmærksom på, at dine beslutninger baseres på et 
fagligt og objektivt grundlag, som ikke er præget af sympati eller antipati til 
bestemte personer.

Popularitet  
Kun de færreste bryder sig om at være upopulære; men det kan være en del af 
prisen ved at blive leder. Du kan ikke forvente, at du altid kan træffe beslut-
ninger, som er populære hos alle – for du kan ikke altid være den ’flinke’! I en 
frivillig organisation, hvor lysten driver værket, og hvor du er blevet leder for 
dine tidligere kolleger, kan du for eksempel være tilbøjelig til kun at give dine 
underordnede de gode og spændende opgaver. Men hvem løser så de opgaver, 
som ingen ønsker? 

Din popularitet må du altså også fortjene! Både fra dine underordnede, dine 
kolleger og dine foresatte. Vær meget opmærksom på, at dine bestræbelser på 
at blive eller at være vellidt ikke går ud over din troværdighed og faglighed 
som leder. 

 
Åbenhed  
Du kan ikke blive – og slet ikke vedblive med at være – en troværdig leder, 
hvis du ikke er åben overfor kritik. Hvor svært det end må være for dig at 
lægge øre til – og uanset om den er berettiget eller ej. Du kan for eksempel, 
hvad mange ledere i Hjemmeværnet har oplevet, blive udsat for, at tidligere 
kolleger – måske tidligere venner – pludselig kan udtrykke en negativ hold-
ning til din person eller din adfærd. Uvist hvorfor – men måske blot fordi du 
nu er blevet deres leder; hvilket for nogle af dine underordnede er synonymt 
med, at I nu er på hver sin side.  

Du må lytte! Og du må sortere skidt fra kanel! For kritikken rummer oftest 
hele eller dele af sandheder, som er betydningsfulde for dig, når du skal ud-
vikle din lederrolle. Skab derfor plads og rum til kritik i din underafdeling – 
og gør, hvad du kan, for at gøre kritikken så konstruktiv som muligt, så I alle 
kan lære af det, der er jeres fælles sandhed.

 
Forventningsafstemning  
Som ny leder vil du sikkert – som de fleste andre i den situation – bestræbe 
dig til dit yderste for at gøre det godt. Dine tidligere kolleger kender du natur-
ligvis – og de kender dig. Men i jeres ændrede relation kender I alligevel ikke 
hinanden – for du ved ikke, hvordan de er, når de underlægges dig. Og de ved 
ikke, hvem du egentlig er som chef. 

Det må I fortælle hinanden! Du skal derfor være opmærksom på at prioritere 
individuelle samtaler med alle dine underordnede, hvor du får fortalt, hvad 
du står for som leder. Og du må i den anledning spørge ind til og være lydhør 
overfor, hvad de har brug for – og forventning til – fra din side.

Et specielt dilemma, som du måske vil opleve i den sammenhæng, er, at du 
kan blive leder for tidligere ledere, der nu er blevet menige. Måske har de 
været ledere for dig, da du selv var på vej op ad rangstigen. Eller du bliver 
leder for personer, der i deres civile liv er placeret i større eller mindre leder-
stillinger. 

Det kræver din opmærksomhed – og at I sammen afstemmer jeres indbyrdes 
forventninger til hinanden. Risikoen ved at undlade dette er, at du vil kunne op-
leve – reelt eller ej – at du føler dig utilstrækkelig i din ledelse af disse personer. 
En konsekvens af det kan være, at du bliver usikker i din ledelsesrolle.  En an-
den konsekvens kan være, at du forfalder til en uhensigtsmæssig lederstil, hvor 
du bliver mere autoritær, end godt er, for nu skal du vise, hvem der bestemmer 
– og at du kan lede! I værste fald undlader du at lede eller leder alle andre end 
de tidligere ledere eller dem, der rangerer over dig i dit civile liv.

Hvis du derimod sikrer, at forventningerne afstemmes, kan du gøre vedkom-
mende til forbundsfæller, så I sammen kan skabe mulighed for, at de kan 
anvende de kompetencer, som deres ledelseserfaringer har opbygget til fælles 
gavn for alle i jeres enhed.
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Sparring  
Det ensomme liv som leder, når du går fra kollega til leder, kan indebære, 
at der er oplysninger, som du ikke længere får. Der kan være områder, som 
du ikke mere kan diskutere med dine underordnede, som du kunne, da I var 
kolleger. Begge forhold kan også gøre sig gældende for dig vedrørende de  
kolleger og foresatte, som du har fået som leder. 

Der vil måske også være situationer, hvor du vurderer, at den indbyrdes rela-
tion mellem dig og dine underordnede – hvor du bestemmer og har stor ind-
flydelse på deres individuelle hjemmeværnsliv og karriere – kan så tvivl om 
relevans og objektivitet i eventuel sparring fra dem. Hvis de som eksempel 
fortæller dig, at du gør det godt, skal det måske tages med et gran salt – for de 
siger det måske blot for at bevare den gode relation.

Det kan også medføre, at du som leder har behov for at søge faglig sparring 
andre steder end i din underafdeling. Én af dine overvejelser bør derfor være 
at søge nye netværk, hvor du kan tale om alt det, du ikke kan tale med hverken 
dine under – eller overordnede eller sidestillede kolleger om. Og netværk, 
hvor du kan få den opbakning og nødvendige sparring, som du måske ikke får 
fra din egen leder eller chef.

REFLEKSION 

At blive leder, når du tidligere var kollega?
 
Du har nu læst noget om det at bevæge sig fra at være kollega til at bli-
ve leder for de tidligere kolleger. Så nu ved du sikkert, at der er forhold, 
som du bør være specielt opmærksom på i den proces. 

Har du selv stået i situationen – og hvilke overvejelser gjorde du dig i 
givet fald?

Hvis du skulle bidrage til denne bog med eksempler, som man bør være 
opmærksom på i skiftet fra kollega til leder, hvilke kunne det så være?

 

Gruppefører – du har den! 
 
DINE LEDELSESOPGAVER?
 
Som gruppefører i Hjemmeværnet fører og leder du din egen gruppe. Men der 
kan naturligvis være situationer og opgaver i Hjemmeværnet, der fordrer, at 
du eller dine kolleger bliver førere for en mindre sammensat styrke, et team 
eller lignende. 

I henhold til teorien bag Leadership Pipeline vil der i din rolle som gruppefø-
rer – altså den, der fører og leder de menige i en Hjemmeværnsgruppe – være 
en række forhold, som du skal være opmærksom på.
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Du skal for eksempel være opmærksom på, at det ikke er alle dine opgaver, 
der kan betegnes som ledelsesopgaver – selv om det er opgaver, som netop du 
forventes at løse. Men de fleste af dine opgaver – som frivillig leder – inde-
bærer et element af ledelse, hvor du må anvende nogle af de ledelsesmæssige 
værktøjer, som bogen anviser, når du og dine folk skal nå jeres fælles mål. 

Når ledelse i Hjemmeværnet – som det er gældende for frivillig ledelse gene-
relt – kan kategoriseres i forhold til din evne til at motivere, til at styre og til 
at se indad, skal du som gruppefører fokusere rigtigt meget på motivationen.  

I forhold til din funktion rummer opgaven derudover elementer som disci-
plin, delegering, kommunikation, kontrol, evaluering og	refleksion – og ikke 
mindst relationsopbygning – der alle er hentet i den førings – og ledelsesmæs-
sige ordbog.

Og når du skal finde ud af, hvad du skal gøre, hvornår det skal gøres – og om 
du har gjort det godt nok – og alle de andre overvejelser, som al ledelse inde-
bærer, må du betragte din egen indsats – kritisk og konstruktivt. 

Hvad skal du kunne?  
Du skal først og fremmest sikre, at de opgaver, som din gruppe er pålagt, 
bliver løst. Det gør du bedst ved at:

•	 Opbygge og vedligeholde bæredygtige relationer til dine menige – og  
 også til dine foresatte. 
•	 Motivere og engagere gruppens medlemmer – igen og igen.
•	 Delegere opgaver til dine menige – og sikre, at de løser dem.
•	 Overvåge, at opgaveløsninger skrider fornuftigt fremad – og justere, hvis  
 det ikke er tilfældet.
•	 Støtte og vejlede (coache) gruppen under opgaveløsninger – med al den  
 faglighed og autoritet, som du besidder.
•	 Sikre en hensigtsmæssig og rettidig kommunikation – og ikke mindst, at  
 de nødvendige informationer formidles.
•	 Give relevant og konstruktiv feedback. 
 
 
Hvad skal du bruge din tid på?  
Når opgaverne tillige skal løses med den rette kvalitet, er det vigtigt, at du:
•	 Sikrer, at der er tilstrækkeligt med folk til at løse opgaven – og ikke mindst,  

 at de har den fornødne uddannelse.
•	 Sørger for, at der er den nødvendige tid til opgaveløsningen – i mange  
 tilfælde vil det betyde ”så megen tid som muligt”.
•	 Definerer for gruppen, hvad der er vigtigst – og hvad de skal prioritere.

 
Hvad skal du lykkes med?  
Din indsats skal være båret af: 

•	 At du ved og accepterer, at du ikke selv kan løse opgaven – så den skal  
 løses gennem andre.
•	 At du har viljen til at lede – og den fornødne disciplin til at gå hele vejen.
•	 At gruppen – og ikke kun dig selv – får succes med løsning af opgaver.
•	 At du har din egen mening – og ikke mindst modet til at stå ved den. Og at 
 der er overensstemmelse mellem det, du siger, og det du gør.
•	 At du fremstår som en god rollemodel for gruppens medlemmer – og i  
 øvrigt også for alle andre. Det handler ikke mindst om din personlige  
 adfærd, dine holdninger og meninger – og din fremtræden.

Hvad skal du passe på?  
Skiftet fra menig til gruppefører med vinkler på skuldrene kan være svært. Du 
er jo vant til selv at løse opgaverne – og du er måske endda specialist på området. 

Så det er vigtigt, at du ikke forfalder til:

•	 Straks at løse opgaverne selv – og i samme boldgade, at du undlader at  
 styre både din egen og gruppens tid.
•	 Udelukkende at værdsætte fagligheden og det individuelle arbejde.  
 Husk, at det er den samlede gruppes indsats, der er vigtigst!
•	 At betragte spørgsmål som afbrydelser.
•	 At undlade at se problemer og at rette fejl i stedet for at støtte og vejlede.  
 Husk, at du er coach og rollemodel for dine folk!
•	 At skære alle dine folk over en kam – de er forskellige og rummer hver 
 deres potentiale.  
 
 
Hvad er dilemmaet?  
Når du går fra at være menig til at blive gruppefører, er det ikke længere dig, 
der selv skal løse opgaven – for nu har du jo dine gruppemedlemmer. Og 
ledelse er jo netop at kunne løse opgaven gennem andre. Du skal nu kunne 
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se dig selv som leder – og du er ikke længere en af gutterne.

Det betyder også, at det kan være svært at håndtere loyalitet overfor dine 
foresatte. For der kan gå en rum tid, hvor du stadig identificerer dig som me-
nig – og forfalder til at være dine meniges tillidsmand; hvilket du under ingen 
omstændigheder må være. Din loyalitet rækker både opad og nedad, som det 
fremgår i et senere afsnit i bogen.

I din nye rolle skal du have tillid til, at gruppens medlemmer løser opgaven 
– og du skal være glad for at se, at dine menige lykkes. Og uanset hvor svært 
det må være, skal du modstå fristelsen til selv at gøre det. 

 
 
 

REFLEKSION 
Mine nye lederopgaver og – ansvar 
som gruppefører?

Hvad er de fem vigtigste opgaver, som du vil fokusere mod, når du 
tiltræder som ny gruppefører i Hjemmeværnet?

Hvilke overvejelser gør du om det ansvar, du har påtaget dig som 
gruppefører? Tænk over, hvad ansvaret indebærer – både i en fre-
delig hverdag i Hjemmeværnet, når du og din deling er operativt 
indsat i fredstid, og når I sammen skal løse risikobetonede opgaver? 

Overvej også hvilket ansvar du vil og kan påtage dig, hvis din 
enhed indsættes i krig?

Delingsfører – du har den!  

Som delingsfører er du leder af ledere. Det er dig, der leder delingens grup-
peførere. 

Dine vigtigste opgaver er derfor at udvikle dine gruppeførere, så de kan og 
vil leve op til deres ledelsesansvar. Og derudover skal du være den, der prio-
riterer og fordeler ressourcer – og styrer grænsefladerne imellem grupperne. 

Som det også var gældende for gruppeføreren, vil der i din nye funktion som 
delingsfører – som lederen af ledere – være forhold, som det betaler sig at 
være opmærksom på.

 
DINE LEDELSESOPGAVER? 
 
Delingsførerens ledelsesordbog indeholder stort set de samme ord som grup-
peførerens. Så for dig – der nu er steget en grad i underafdelingens hierarki 
– består forskellen i netop det, at du nu er leder af ledere. Din ledelse foregår 
primært gennem andre; hvilket stiller helt anderledes krav til dig i din ledel-
sesform. Og dit ledelsesmæssige ansvar er naturligvis større og bredere!

Du vil nok som leder af gruppeførerne opleve, at kravene til din styring øges 
i forhold til, da du var gruppefører – såvel oppefra som nedefra – men ellers 
står motivation, delegering, coaching og kommunikation forrest i førings – og 
ledelsesordbogen.

Også som delingsfører er det vigtigt, at du ejer evnen til at skue indad. Var 
det godt nok? Hvorfor gjorde jeg, som jeg gjorde? Hvordan fremstår jeg som 
leder? Fik jeg delegeret? Skal jeg gøre noget anderledes? Overvejelser, som er 
nødvendige, når du vil udvikle dig som leder. 

 
Hvad skal du kunne?  
Når du skal sikre, at opgaverne løses, skal det ske gennem dine gruppeførere. 
Det er derfor vigtigt, at du:

•	 Gør gruppeførerne ansvarlige i forhold til den lederrolle, som de hver  
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 især er pålagt.
•	 Udvikler gruppeførerne, så de får og vedligeholder de nødvendige kom- 
 petencer. I den sammenhæng skal du være meget opmærksom på betyd- 
 ningen af, at du gennemfører de fornødne personelsamtaler med dine   
 gruppeførere. 
•	 Nedbryder ’silotankegange’ – altså det fænomen, at de enkelte grupper  
 har nok i sig selv – og ikke tænker på tværs. Samarbejdet mellem dine  
 underlagte grupper bør have absolut fokus fra din side.
•	 Opbygge og vedligeholde bæredygtige relationer til dine gruppeførere –  
 og også til dine foresatte.
 
Hvad skal du bruge din tid på?  
Du er garanten for, at opgaverne løses med den rette kvalitet. Da det skal ske 
gennem dine gruppeførere, har du ikke har den direkte indflydelse på dem, 
der indgår i opgaveløsning. Du skal derfor være meget opmærksom på, at:

•	 Coache og vejlede gruppeførerne.
•	 Sikre at gruppeførerne sætter grupperne i stand til at løse pålagte opgaver  
  – herunder at de har fokus på bemanding og uddannelse.
•	 Definere for gruppeførerne, hvad der er vigtigst – og hvad de især skal  
 prioritere.

 
Hvad skal du lykkes med?  
Din indsats skal især bære præg af, at du:

•	 Viser, at du værdsætter gruppeførernes arbejde med at lede grupperne.
•	 Fremstår som den gode rollemodel, dine gruppeførere kan tage afsæt i.
•	 Formidler underafdelingens målsætninger og opgaver gennem egne   
 handlinger og gennem din personlige og kompetente ledelse.

 
Hvad skal du passe på?  
Husk nu på, at du er leder af ledere – og formidler af målsætninger. Du skal 
derfor passe på, at du ikke falder i den grøft, hvor du: 

•	 Leder gruppeførerne som om de var menige.
•	 Undlader at fokusere på samarbejdet mellem dine gruppeførere.
•	 Har svært ved – eller undlader – at uddelegere ledelsesansvaret til dine  
 gruppeførere.

•	 Fokuserer på det konkrete – fra sag til sag – fra opgave til opgave – og  
 glemmer de strategiske mål og helhedsorienteringen.

 
Hvad er dilemmaet?  
Det er absolut nødvendigt, at du leder gennem andre. Du kan ikke magte at 
løse alle opgaver selv – hverken manuelle – eller ledelsesopgaver. Dertil er 
der simpelthen for mange opgaver – og dit primære fokusområde taber du i 
givet fald hurtigt.

Du skal derfor formå at skabe det nødvendige ledelsesrum for gruppeførerne – 
og herunder modstå fristelsen til selv at gå til de menige, der skal løse opgaven.

Selv om du ikke er direkte involveret i opgaveløsningen, skal du i fornøden 
grad følge op på opgaver, indsats, uddannelse og ressourcer med mere. 

REFLEKSION
Mine nye lederopgaver og –ansvar som  
delingsfører?

Hvad er de fem vigtigste opgaver, som du vil fokusere mod, når du 
tiltræder som ny delingsfører i Hjemmeværnet?

Hvilke overvejelser gør du om det ansvar, du har påtaget dig som de-
lingsfører? Tænk over, hvad ansvaret indebærer – både i en fredelig 
hverdag i Hjemmeværnet, når du og din deling er operativt indsat i 
fredstid, og når I sammen skal løse risikobetonede opgaver? 

Overvej også hvilket ansvar du vil og kan påtage dig, hvis din enhed 
indsættes i krig?
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Chef – du har den! 

Sidste trin på karrierestigen i en underafdeling i Hjemmeværnet er chefni-
veauet, som dækker over at lede en underafdeling. Du står nu i spidsen for 
hele molevitten – for den lokalt forankrede frivillige del af Hjemmeværnet. 
Alle folkene – og al deres gøren og laden!

Som chef forventes du at have helhedssyn, strategisk forståelse og indsigt i 
Hjemmeværnet som organisation. Og du skal kunne lede underafdelingen ud 
fra Hjemmeværnets overordnede strategi og retningslinjer. 

 
 
DINE LEDELSESOPGAVER?  

Du har nu bevæget dig fra at repræsentere én deling til at tage det samlede 
organisatoriske ansvar for alle enheder i underafdelingen – og det er nødven-
digt, at du forstår dit ansvar i forhold til hele Hjemmeværnet som organisati-
on. Du må også forstå, at det såvel ovenfra som nedefra forventes, at du har 
føling med stort set alt, der foregår i din underafdeling. Læs mere herom i 
afsnittet retningsbestemt ledelse.

Din evne til at lede i forhold til situationen betinger din succes – og beror på 
din evne til at motivere – din evne til at styre – og din evne til at se dine egne 
styrker og svagheder. Og ikke mindst din vilje til at gøre det anderledes, når 
eller hvis det ikke fungerer.

I sidste ende står du med ansvaret, når din enhed indsættes i det værst tænke-
lige scenarie!

 
Hvad skal du kunne?  
Med det samlede ansvar for hele underafdelingen følger en kompleks og kom-
primeret ledelsesopgave, som vil blive lettere at håndtere, når du:

•	 Fokuserer på helhederne – primært i din underafdeling; men også opad i  
 Hjemmeværnet som organisation.

•	 Tænker strategisk. 
•	 Arbejder efter de mål, som din foresatte myndighed har udpeget.
•	 Træffer de fornødne beslutninger og gennemfører dem.
•	 Er opmærksom på betydningen af såvel kommunikation som information  
  – og sikrer, at der informeres og kommunikeres effektivt i underafdelingen.
•	 Sikrer, at underlagte ledere gennemfører personelsamtaler – og selv gør  
 dette med dit direkte underlagte personel.
•	 Delegerer opgaver og har tillid til, at dine underordnede løser dem.
•	 Udarbejder og implementerer ledelsesgrundlaget for underafdelingen med 
 baggrund i foresatte myndigheds direktiv og strategi

 
Hvad skal du bruge din tid på?  
Da du er den øverste ansvarlige for alle områder i din underafdeling vil der 
være nok at se til. Det er derfor vigtigt, at du prioriterer, hvad du anvender din 
tid til. Når du skal bevare det strategiske overblik – og tænke helhedsoriente-
ret – og sikre, at pålagte opgaver kan løses og bliver løst tilfredsstillende, er 
det meget vigtigt, at du:

•	 Sætter dig ind i ledelsesgrundlaget – og sikrer at det føres ud i underaf- 
 delingen.
•	 Har fokus på rekruttering og fastholdelse af personel – så det bliver en  
 primær opgave for hele underafdelingen.
•	 Sikrer, at underafdelingen deltager i relevante øvelses – og uddannelses- 
 aktiviteter.
•	 Fører det fornødne tilsyn under indsættelser, øvelser, uddannelser og  
 øvrige aktiviteter.
•	 Sikrer, at alle dele af underafdelingen er bemandet og uddannet.
•	 Coache og vejlede delings – eller divisionsførerne.

 
Hvad skal du lykkes med?  
Som øverste repræsentant for underafdelingen vil der være fokus på din per-
sonlige indsats – både oppe – og nedefra. Det udfordrer de fleste – måske også 
dig – men med den rigtige indsats og den rette prioritering vil det lykkes for 
dig. Din succes vil dog også være hæftet op på dine personlige arbejdsværdier 
– især at du: 

•	 Udviser så megen personlig modenhed, som du kan mønstre. 
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•	 Har tillid til dine underordnede – og viser dette.
•	 Leder områder, hvor dine egne erfaringer endnu ikke er så udbyggede;  
 men hvor dine personlige og faglige ledelseskompetencer slår igennem.
•	 Værdsætter andre enheder – og dine underordnede – hvilket skaber de  
 bedste forudsætninger for det nødvendige samarbejde.
•	 Værdsætter strategi og overordnet planlægning – så du bevarer det nød- 
 vendige perspektiv i din indsats.
•	 Fremstår som den gode rollemodel – både for under – og overordnede.
•	 Kan stille dig op på ølkassen – og formidle målsætninger og opgaver   
 for underafdelingens personel. 

 
Hvad skal du passe på?  
Når du således har styr på, hvad du skal kunne og prioritere – og samtidig er 
opmærksom på betydningen af dine arbejdsværdier, er du nået rigtigt langt 
med dit ledervirke. Der er dog visse risici, som du må kende, for at nå helt i 
mål. 

Leadership Pipeline beskriver nogle typiske faresignaler for ledere på dit ni-
veau. Omformet til den virkelighed, som en chef for en underafdeling arbej-
der i, kan det være et faresignal, at du:

•	 Har mest fokus på at få ’den daglige drift’ til at fungere – frem for den  
 overordnede strategiske ledelse.
•	 Udviser umodenhed og manglende tillid.
•	 Kontrollerer alt eller intet – hverken det ene eller det andet har værdi.
•	 Uddelegerer alt eller intet – du har dine egne opgaver; men skal ikke løse  
 alt selv.
•	 Bruger lidt eller ingen tid sammen med dine underordnede om problemer  
 med ukendte områder – problemer og udfordringer skal konfronteres, før  
 de forsvinder.
•	 Bruger meget (for meget) tid sammen med underordnede om muligheder  
 på kendte områder – det er det nemmeste; men absolut ikke udviklende. 
•	 Isolerer sig med få bonkammerater – ’rygklapperne’ giver jo ingen  
 problemer.
•	 Har en forkærlighed for ’det kendte’ – mere end alt det, du ikke kan  
 eller ved.
•	 Forfalder til gamle vaner – og det I plejer at gøre. Det er igen det nem- 
 meste – og giver stadig ingen udvikling.  

Hvad er dilemmaet?  
Selv om du nu er blevet chef for hele butikken, kan du ikke læne dig tilbage 
og hvile på laurbærrene. Der vil stadig være dilemmaer, som du er nødt til at 
være opmærksom på – specielt når du er ny i funktionen. 

Du skal fortsat lede gennem andre – men du har stort set intet direkte under-
lagt personel. Du pålægges opgaver, som du personligt forventes at varetage – 
men du skal have dit primære fokus rettet mod helheden – og de samlede mål 
for underafdelingen. I visse tilfælde må du endda prioritere dine foresattes 
overordnede mål højere end din underafdelings. Det medfører, at du skal være 
fleksibel og lyttende i forhold til dine foresattes muligheder og udfordringer – 
uden at du mister dit fokus på underafdelingens forhold og resultater.

Du skal derudover fokusere på overordnet ledelse og udvikling – og samtidig 
have fokus på dagligdagen i underafdelingen.

Alt dette og meget mere i forhold til de dilemmaer, som du kan opleve i 
krydspresset mellem dine underordnede og dine foresatte, kan du læse mere 
om i afsnittet retningsbestemt ledelse i 6. del af LEDERSKAB i Hjemmeværnet. 

DEL 2  FUNDAMENTET – PÅ FAST ELLER GYNGENDE GRUND?DEL 2  FUNDAMENTET – PÅ FAST ELLER GYNGENDE GRUND?



78 79

REFLEKSION

Mine nye lederopgaver og –ansvar som 
chef?

Du har lige læst om de konkrete opgaver, succeskriterier, risici og di-
lemmaer, som hører til de tre ledelsesniveauer i Hjemmeværnet. Så nu 
ved du, at der er en række forhold, som du skal være bevidst om, når 
du skifter fra et niveau til et andet.

Med udgangspunkt i, at du bliver chef for hele butikken, skal du derfor 
overveje, hvilke opgaver, du selv vil fokusere på? Find de fem vigtigste!

Tænk derefter på dine egne skift mellem funktionerne – fra menig til 
gruppefører – til delingsfører – eller til chef. Har du undervejs selv 
oplevet nogle af de faldgruber, som er nævnt i teksten ovenfor? Hvilke 
– og hvad gjorde du eventuelt for at undgå dem?

Hvilke overvejelser gør du om det ansvar, du har påtaget dig i din 
cheffunktion? Tænk over, hvad ansvaret indebærer – både i en fredelig 
hverdag i Hjemmeværnet, når du og din enhed er operativt indsat i 
fredstid, og når I sammen skal løse risikobetonede opgaver! 

Overvej også – med baggrund i det, du netop har læst – om det har 
flyttet din opfattelse af, hvilket ansvar du vil og kan påtage dig, hvis 
din enhed indsættes i krig?

Den gode leders kernekompetencer

Som afslutning af ledelseshåndbogens anden del vil de lederegenskaber og 
kernekompetencer, som generelt karakteriserer den gode civile leder, blive 
fremdraget. Formålet er at skabe kobling mellem din ledelse i Hjemmeværnet 
og ledelse i en civil kontekst, så det samlet kan indgå i dit ledelsesmæssige 
grundlag. 

Projektet ’Ledere der lykkes’, som er gennemført af Væksthus for Ledelse5, 
har undersøgt, hvad der kendetegner kommunale ledere med succes, og iden-
tificeret fem kompetencer hos dem:

•	 Den gode leder læser og forstår menneskelige relationer.
•	 Den gode leder indgyder tillid og indbyder til sparring.
•	 Den gode leder er offensiv og direkte i sin indgriben.
•	 Den gode leder insisterer på at delegere ansvar og opgaver.
•	 Den gode leder holder fast i sine personlige grundværdier, også når de  
 udfordres.

10 år efter Væksthusets første og største udgivelse om ledere, der lykkes, har 
Væksthus for Ledelse stillet samme spørgsmål: ”Hvad kendetegner den sær-
ligt succesfulde leder i dag?” Denne gang er spørgsmålet stillet til ledere i 
både kommuner og regioner.

I den nye undersøgelse er der særligt syv kompetencer, der springer i øjnene 
hos de ekstraordinært dygtige ledere. Der synes at være et vist sammenfald 
mellem de kompetencer, der blev afdækket i første undersøgelse – og et par 
af kompetencerne vurderes at være mindre relevante for den frivillige leder i 
Hjemmeværnet; idet kompetencerne knytter sig til opgaver og ansvarsområ-
der, som ikke er pålagt dem. 

Ud over de første fem kompetencer udbygges grundfundamentet derfor med 
følgende:

•	 Strategisk zoom – som angiver, at lederne ubesværet skifter perspektiv  
 mellem detalje, overblik og fremsyn.

5 Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Par-
terne vil igennem fælles udviklingsprojekter i Væksthus for Ledelse bidrage til et målrettet og systematisk 
arbejde mod stadig bedre ledelse i kommuner og regioner. 
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•	 Individuel indlevelse – det at lederne har blik for det enkelte menneske og 
 behandler alle med samme respekt. Kompetencen kan i nogen udstræk- 
 ning ses i sammenhæng med ledernes evne til at læse og forstå menneske- 
 lige relationer, så den vil blive anvendt i samme forbindelse.
•	 Præstationsorienteret passion – som betyder, at lederne energisk og udhol- 
 dende stræber mod stadig højere mål.
•	 Konstruktiv konfrontation – hvor lederne udfordrer, afklarer og bilægger  
 uenighed. Kompetencen varierer kun en smule i forhold til det at være  
 offensiv og direkte i sin indgriben – og vil naturligt blive anvendt i sam- 
 menhæng hermed.

Steen Hildebrandt, som i denne sammenhæng urimeligt kort og ganske util-
strækkeligt benævnes professor i ledelse6, siger: ”Ledelse er et så omfattende 
og komplekst begreb og fænomen, at det er halsløs gerning at forsøge at sige 
noget overordnet inden for rammerne af en enkelt lille artikel.” Underforstå-
et, at det ikke med få ord er muligt at generalisere ledelse. 

”Ledelse er et så omfattende og komplekst begreb og fæ-
nomen, at det er halsløs gerning at forsøge at sige noget 
overordnet inden for rammerne af en enkelt lille artikel.” 

Steen Hildebrandt

Der må derfor graves et par spadestik dybere, når de kompetencer, der skal 
anvendes til at gøre dig til den gode leder i Hjemmeværnet, skal afdækkes.

Forundersøgelserne til denne bog har imidlertid vist, at de civile ledelseskom-
petencer, der helt eller delvist bekræftes af andre projekter og undersøgelser, 
meget fint kan udgøre et kompetencemæssigt grundfundament for den gode 
frivillige leder i Hjemmeværnet.

Det kan naturligvis diskuteres, hvordan en gruppefører, delingsfører eller 
chef skal agere som leder – og tag endelig diskussionen med alle, der har en 
mening om ledelse! For det er ét middel til at lære nyt om ledelse – og ikke 

6 Steen Hildebrandt, R, Ph.D., er professor emeritus i organisations – og ledelsesteori på Institut for Mar-
keting og Organisation, Aarhus Universitet. Professoren har skrevet, redigeret og bidraget til mere end 
fire hundrede bøger om organisation, ledelse og samfundsforhold; samt har skrevet flere hundrede artikler 
og kronikker i danske og udenlandske tidsskrifter, fagblade og dagblade om ledelse, organisations – og 
samfundsforhold.

mindst et middel til at holde dig skarp i lederrollen. Hvis du i den sammen-
hæng for ofte er uenig med alle andre, bør du måske overveje din egen rolle!

Den frivillige leder i Hjemmeværnet må forventes at være meget motiveret i 
forhold til at udvikle sin personlige modenhed og mentalitet som leder. Men 
det er tidligere nævnt, at I frivillige ledere – som de fleste andre frivillige 
medlemmer af Hjemmeværnet – kun har en begrænset tid at give til den fri-
villige tjeneste. Det kræver derfor stor opmærksomhed og engagement for dig 
og dine kolleger at holde jer til, hvor muligheden for den nødvendige udvik-
ling er til stede.

Kernekompetencerne, der er listet ovenfor, bliver anvendt som en del af 
grundlaget for de resterende afsnit i af bogen. Sammen med de kompetencer, 
som er nødvendige for dig som leder af frivillige, giver det et solidt fundament 
for din ledergerning. I den virkelighed, der gør sig gældende for dig.

Fortsat god læselyst med tredje del af LEDERSKAB i Hjemmeværnet, som 
blandt andet kan give dig inspiration og anledning til refleksion over, hvordan 
du fremmer dine underordnedes lyst til at deltage i løsningen af Hjemmevær-
nets opgaver. 
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DEL 3,  NÅR LYSTEN STYRER – BÅDE 
DIG OG DINE FOLK
Alle frivillige, der optages i Hjemmeværnet, er motiverede og drevet af lysten 
til at gøre en forskel. De er som regel blevet opfordret til at melde sig ind af 
andre, der selv finder glæde og motivation ved at være i Hjemmeværnet. Og 
alle er fra start indstillet på at ville deltage i forsvaret af Danmark eller på an-
den vis at deltage i løsningen af samfundsvigtige opgaver. Det fremgår af de 
undersøgelser, som SFI har foretaget om ’Frivillige i Hjemmeværnet’ af flere 
omgange de senere år. Og ’alle’ skal i den sammenhæng ses som et udtryk for, 
at det er dét, langt de fleste af de adspurgte har givet udtryk for. 

Som nævnt flere gange er medlemmernes lyst og motivation grundlæggende 
for at drive Hjemmeværnet, og det er afgørende, at du som leder sikrer, at dine 
underordnede bevarer begge dele. Derfor er bogens Del 3 også dedikeret til, 
hvordan du kan styrke din evne til at motivere.

En gammel filosofs betragtninger
 
Mennesker er i udgangspunktet forskellige og hver især præget af de vilkår 
og erfaringer, som de er blevet givet – socialt såvel som uddannelses – og 
arbejdsrelateret.

Som leder af frivillige må du være bevidst om, at du bliver leder for en gruppe 
af mennesker, der spænder over et meget bredt spekter:

•	 Alderen på medlemmerne varierer fra 18 til tæt på 100 år, og den enkelte  
 frivillige er sandsynligvis præget af netop sin generations opfattelse og vilkår.
•	 Der er både mænd og kvinder med forskellige behov og ønsker, som måske 
 knytter sig til deres køn.
•	 Nogle har megen erfaring fra Hjemmeværnet – andre har ingen eller kun  
 lidt erfaring.
•	 Det uddannelsesmæssige niveau går fra folkeskolens 7. klasse til højere  
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 uddannelser på akademisk niveau – det afspejler sig også i spændet mel- 
 lem de civile jobs, som medlemmerne varetager.
•	 Forholdsvist få sidder i lederstillinger i civilt regi – de fleste ledes af andre.
•	 Nogle vil gerne lytte – andre vil gerne tale – enkelt vil kun det ene eller det 
 andet; men mange kan begge ting.

Og der findes sikkert endnu flere modsætninger og forhold, som du i din egen-
skab af leder skal tage hensyn til i din ledelse – uanset om du er leder af leder-
ne eller leder af dine menige kolleger i Hjemmeværnet.

At lede kan betyde at stå i spidsen for og at lede efter noget. Ledelse inde-
holder begge dele. Som leder skal du gå foran og vise vejen – men også være 
søgende. Du skal finde ud af hvilken vej, din enhed skal gå, og hvordan den 
når frem til målet.

I den ledelseslitteratur, der er læst i forbindelse med udarbejdelsen af denne 
bog, er den oftest anvendte definition på ledelse mere eller mindre direkte, at: 
’Ledelse er at opnå resultater sammen med og gennem andre. Ledelse er en 
samling aktiviteter, som handler om at få en organisation – et fællesskab – til 
at skabe noget sammen. Ledelse er en social aktivitet, der har med mennesker 
at gøre, uanset hvilket ledelsesniveau man er på’.  

Ledelse er derfor ikke noget, man gør ved nogen, men noget man gør sammen 
med nogen. Og selv om du står i spidsen, kan du kun skabe resultater sammen 
med dine underlagte – og kun ved at jeres aktiviteter rettes mod samme mål.

Med udgangspunkt i at dine underlagte kan være – og sandsynligvis er – me-
get forskellige, vil det være naturligt, at de vælger forskellige veje til målet. 
Nogle vil nå frem – andre vil ikke! Og de fleste når kun frem til samme sted, 
hvis du hjælper dem!

I den kontekst giver det måske mening at anvende en gammel filosofs betragt-
ninger – nemlig den berømte danske filosof Søren Kierkegaards ’Sandhed om 
al hjælpekunst’. Et kort uddrag heraf lyder: ”Når det i sandhed skal lykkes for én 
at	føre	et	menneske	hen	til	et	bestemt	sted,	må	man	først	og	fremmest	finde	ham	
der, hvor han er – og begynde der! Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst.  
”Enhver, der ikke kan det, bilder sig noget ind, når han eller hun mener at kun-
ne hjælpe en anden. Hvis man virkelig skal kunne hjælpe, må man forstå mere 
end ham, men dog vel først og fremmest forstå det, som han eller hun forstår.”
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Selv om ordene blev skrevet for snart 200 år siden – rummer de megen sand-
hed og klogskab – også når de ses i en ledelsesmæssig kontekst. Når ’hjælpe-
kunst’ erstattes med ’ledelse’ eller ’føring’ siger Kierkegaard jo i sin læresæt-
ning, at du skal tage udgangspunkt i det enkelte menneske for at kunne føre 
ham i en bestemt retning – i retning mod målet. 

Dine ambitioner om at levere resultater er – hvis den gode Sørens ord skal 
tages for pålydende – altså afhængig af, at du finder ud af, hvem dine under-
ordnede er, og hvad de rummer. 

Så tal med dem! Og lyt til det, de siger! Vær sammen med dem! Se dem! Kort 
sagt – find ind til, hvem de er!

”Når det i sandhed skal lykkes for én at føre et menne-
ske hen til et bestemt sted, må man først og fremmest 

finde ham der, hvor han er – og begynde der!” 
Søren Kierkegaard

En af Hjemmeværnets kompagnichefer har i forbindelse med udarbejdelsen af 
denne bog fortalt, at han gør en dyd ud af at deltage på skydebanen, i øvelser og 
i øvrige aktiviteter for at være sammen med sine folk – for at lære dem at kende! 
Han deltager under samme vilkår – ikke som chef! Han synes, at det er vigtigt, 
for som han siger: ”Som kompagnichef mener jeg, at man skal søge at lytte til 
folks holdninger, meninger og ønsker – og søge at begejstre folkene med iver, ini-
tiativ og forberedelse, således at tingene giver mening for og udvikling af dem!  
Det svære – som kompagnichef – er, at man skal kunne og turde tage beslut-
ninger. Man skal i den forbindelse også kunne sige fra – og hvis man gør det, 
skal man være transparent overfor folkene, så de føler, at ’ far’ passer på dem 
og respekterer deres tid. Det gør jeg bedst, når jeg ved, hvem de er og kender 
deres vilkår.” 

Som den gode leder i enheden brænder du for at være leder – og for de opga-
ver, som lederarbejdet rummer. 

Du har lysten og viljen til at udvikle dig – og anvender den nødvendige tid til 
det. Så du skal forvente at bruge væsentlig mere tid til tjeneste i Hjemmeværnet 

– end de øvrige frivillige medlemmer anvender. 

Som frivillig leder i Hjemmeværnet er det i den sammenhæng dit ønske at til-
egne dig både praktisk viden om ledelse gennem egne erfaringer og sparring 
med ligesindede – og gennem andre praksisnære måder at lære på. Du skal 
– om muligt – bestræbe dig på at få en vis grad af teoretisk indsigt i ledelses-
teorier og ledelsesbegreber, for du ved, at du ikke kan læse dig til at blive en 
god leder, men at du heller ikke bliver en god leder uden at læse. 

Du ved også, at du aldrig bliver færdiguddannet som leder, for der opstår 
konstant nye situationer, og der kommer altid nye mennesker til, som fordrer, 
at den ledelsesmæssige vinkel ændrer sig.

Resten af denne del anvendes til at give dig viden om og værktøjer til at ud-
vikle dig i den rigtige retning – som leder i Hjemmeværnet. 

Når lysten skal styre, er det oplagt at fortsætte med et afsnit om anerkendende 
ledelse. 

Anerkendende ledelse – styrke eller 
svaghed?

Argumentet for anerkendende ledelse er, at hvis dine underordnede – og du 
selv – skal præstere det ypperste, er det lyst, engagement og motivation, der 
skal kaldes ind som førstehjælpere. 

Anerkendende ledelse er båret af troen på, at en positiv tilgang til arbejdet og 
et sundt og bæredygtigt samspil mellem kolleger virker. Man fokuserer derfor 
på styrker og muligheder i stedet for at se fejl og begrænsninger. Anerkenden-
de ledelse har efterhånden vundet indpas i mange civile virksomheder. 

I Hjemmeværnet, der jo ikke er en traditionel arbejdsplads for de frivilli-
ge, synes en anerkendende ledelsesform imidlertid at være mindst lige 
så vigtig og relevant. Fokus på styrker og muligheder frem for på negati-
ve faktorer er og bliver mere fremmende for motivationen. Og netop dét  
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– motivation hos den enkelte – er i alle sammenhænge den vigtigste drivkraft 
i en organisation, der er afhængig af og baseret på et frivilligt engagement.   
 
Men man skal passe på, at det ikke bliver for meget! 

I en anerkendende tilgang omtales problemer som udfordringer. Og der fo-
kuseres altid – i større eller mindre grad – på det positive. Konsekvensen af 
det kan være, at kritik bliver opfattet som noget negativt og uønsket, uanset 
hvor konstruktiv kritikken måtte være. Et senere afsnit behandler emnet ’pro-
blemer eller udfordringer’ – så det skal blot nævnes, at der vil komme situ-
ationer, som du ikke umiddelbart kan vende til noget positivt. Der vil opstå 
udfordringer, som hverken du eller dine kolleger i underafdelingen kan se jer 
ud af. I kan ikke finde løsningen – og det vil derfor udgøre et reelt problem 
for jer. Hvis du for eksempel forsøger at fortælle dine underordnede, at det 
er en spændende udfordring eller en god mulighed for udvikling – fordi du 
tilstræber at anvende en anerkendende ledelsesstil – vil det i bedste fald blive 
opfattet useriøst.

En anerkendende tilgang udelukker ikke, at du ind imellem også kan anvende 
en problemorienteret tilgang. Den ene vil blot passe bedre end den anden i 
nogle situationer. Det kan være et spørgsmål om, hvilken tilgang der giver 
bedst mening og er mest hensigtsmæssig for netop den gruppe af mennesker, 
som du er sat til at lede.

Det er derfor en rigtig god ide, at du altid forsøger at finde den rette balance 
mellem de ledelsesformer, som du anvender. I den kontekst kan det give me-
ning at kaste blikket på de sider, der tidligere i ledelseshåndbogen beskriver 
situationsbestemt ledelse.

 
Den anerkendende tilgangs grundprincip  
Når du arbejder med den anerkendende tilgang i din ledelse, må du først og 
fremmest fokusere på det, der virker. Det giver en positiv synergi – og ikke 
mindst inspiration til endnu bedre løsninger. 

Ved anvendelse af en anerkendende tilgang vil dine underordnede sandsyn-
ligvis opleve, at:

•	 Deres selvværd øges gennem din konstruktive opmærksomhed, og de får  
 mere mod på nye udfordringer.

•	 De bliver mere inspirerede til at tænke og handle anderledes, fordi de for- 
 følger tanker om den fremtid, de ønsker sig.
•	 De lærer som regel mere af deres succeser end af deres fejltagelser.
•	 De finder ikke løsninger, når du og de kun leder efter fejl. 

Du må nøje overveje og tilrette din kommunikation, så den understøtter din 
anerkendende tilgang til ledelse. Din måde at stille spørgsmål på kan specielt 
kendetegne dette. Når du for ekesempel evaluerer en proces eller handling, vil 
det være en dårlig ide, hvis du straks undersøger, hvad der gik galt. Det vil 
helt sikkert virke bedre, at du starter med at spørge de involverede om, hvad 
en god proces efter deres mening indeholder? Og hvad der fungerede bedst i 
forløbet? Hvad var specielt godt i den handling, I foretog? Hvad skal der til, 
for at I handler mindst lige så godt eller endnu bedre næste gang? Du kan også 
spørge, hvad du selv og de øvrige involverede skal gøre mere eller mindre af, 
når I igen støder ind i samme situation?

Når du stiller disse spørgsmål, skal du være opmærksom på, at de skal åbne 
for dialog mellem dig og den, du taler med. Det er derfor vigtigt, at dine 
spørgsmål motiverer den anden til at fortælle mere – og til at uddybe. 

Det er ligeledes essentielt, at du i dialogen anerkender den andens synspunk-
ter – uanset om du er enig eller ej. I din måde at spørge på kan du invitere den 
anden til at se sagen fra andre synsvinkler end sin egen.

Du bør overveje, om dine spørgsmål kan spore samtalen ind på jeres samar-
bejde og det, I begge gerne vil opnå. Og ikke mindst om det, som I sammen 
har gjort, betyder eller vil betyde en positiv forskel.

At skabe en anerkendende kultur og kommunikation med konstruktiv op-
mærksomhed og feedback kan i sig selv styrke både selvværd og samarbejde. 
Den anerkendende tilgang skal ikke benægte eller fortie problemer. Hensigten 
er at vise, at den korteste vej til forbedringer som oftest er at se fremad mod 
den situation, man ønsker. At man kan gå til problemerne på en anden måde 
end at placere skyld og ansvar for det, der er gået galt.

 
Fundamentet for anerkendende ledelse 
Anerkendende ledelse tager afsæt i en række generelle antagelser – det gør 
alle ledelsesstile i princippet! Formen adskiller sig i alt væsentligt fra det, 
der danner grundlag for den mere traditionelle, problemfokuserede tilgang. 
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Naturligvis – for forskellen er, at den anerkendende tilgang kun er mulig, når 
du har fokus på muligheder frem for problemer.  Netop der ligger den helt 
store værdi. 

De vigtigste antagelser for dig, der er leder af frivillige, er opstillet nedenfor. 

Relationer betyder meget!  
Du må som det første erkende og forstå, at ledelse bygger på relationer. For 
den foregår og udøves i organisationer, der består af mennesker af kød og blod 
– og organisationer eksisterer kun i kraft af de mennesker, der udgør dem.

Uanset om du er chef for underafdelingen, officer, stregbefalingsmand eller 
menig i samme underafdeling, er I forbundne og afhængige af hinanden. Så 
ændringer hos én person ét sted kan påvirke hele underafdelingen. 

Ledelse i din enhed afhænger således af relationen mellem dig og dine un-
derordnede. Med det afsæt bliver dine egenskaber og karaktertræk ikke det 
afgørende – for det bliver mere væsentligt, hvordan det lykkes for dig og dine 
underordnede i hele enheden at fungere sammen og koordinere jeres handlin-
ger med succes.

 
Troen på det, der fungerer!  
Lige meget hvor slemt noget ser ud, kan du altid få øje på noget, der fungerer. 
Hvis intet fungerede, havde du ingen underordnede at gøre godt med. For 
ingen ville dukke op til jeres arrangementer eller opgaver – de ville langsomt 
sive ud af din enhed. 

Som leder i din del af Hjemmeværnet må du derfor benytte enhver given lej-
lighed til at identificere det, der fungerer, så du kan anvende det som energi-
kilde og inspiration til at få endnu mere til at fungere. Og du må ikke mindst 
medvirke til at fremme den kultur, der sikrer, at det samme foregår i alle dele 
af underafdelingen.

Det er alt for ofte oplevet, at en underafdeling vikler sig mere og mere ind i 
et negativt spind, hvor meget tales ned. Hvor alle initiativer og handlinger får 
et negativt skær – og hvor skyld og anklager i sidste ende havner hos lederne. 
Det ønsker du ikke – og det er dit ansvar, at det ikke sker i din enhed.

 

Valg af fokus skaber virkeligheden!  
I sammenhæng med ovenstående er det vigtigt at forstå, at du som leder væl-
ger, hvad der skal fokuseres mod. Din og dine underordnedes forståelse af 
konkrete situationer afhænger af, hvad I vælger at lægge mærke til – og I kan 
ikke overskue alt. Men det, I bemærker eller fremhæver, vil også være det, 
som I agerer ud fra – og det vil derfor blive selvforstærkende. 

Det vil måske være det mest nærliggende for dig at tænke og tale om, hvor 
træt af det du er, når du oplever, at dine underordnede ikke kan og gør det, 
du forventer. For det går jo ud over den opgave, som du er i spidsen for at 
løse. Det piller ved din succes. Du fokuserer derfor på fejl og mangler og har 
tendens til at overse alt det, som dine underordnede trods alt kan. Og det kan 
meget nemt blive til en selvopfyldende profeti, hvor dit fokus bekræfter og 
forstærker din oplevelse af, at dine underordnede er inkompetente. Din ople-
velse vil derfor påvirke dine handlinger overfor dem, så du utilsigtet indbyder 
dem til at vise sig inkompetente – mere end det modsatte. 

Så du er selv med til at skabe det, du forventer!

 
Valg af sprog bidrager til virkeligheden!  
”Vi er dødspressede”, er et udtryk, der ofte høres, når opgaver bliver for man-
ge og for store. Det synes dog at være meget sjældent, at nogen dør af presset!  

”De ’grønne’ vil os det ondt”, høres ind imellem hos enkeltpersoner i Marine-
hjemmeværnet – og omvendt er det også blevet sagt af frivillige medlemmer 
i Hærhjemmeværnet, at ”dem	i	Marinehjemmeværnet	er	en	flok	forkælede	sø-
folk!” Trods det opleves samarbejdet de fleste steder at være ligeværdigt og 
godt mellem værnsgrenene. 

Med en anerkendende tilgang til ledelse skal du – specielt som leder – være 
meget bevidst om dit sprogbrug. Dine metaforer og vendinger er med til at 
skabe dine medlemmers opfattelse af virkeligheden, for de formidler et be-
stemt holdningspræget og subjektivt budskab frem for en mere objektiv be-
skrivelse af virkeligheden. Det skaber en række følelser og tanker, som måske 
muliggør visse handlinger; men sandsynligvis umuliggør andre og mere kon-
struktive handlinger.

Du er og dine underordnede er med til at skabe den fælles virkelighed gennem 
det sprog, I bruger om jer selv, jeres nærmeste foresatte, jeres frivillige kolleger 
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og Hjemmeværnet i det hele taget. 

Indarbejdelsen af en anerkendende og motiverende sproglig kultur i netop din 
enhed bør derfor stå højt på din prioriteringsliste. Og det starter med dig selv!

 
Der er mange forskellige virkelighedsopfattelser! 
Som leder i Hjemmeværnet kan du ikke per automatik gå ud fra, at din opfat-
telse af, hvad der er virkeligt, deles af dine kolleger, dine underordnede eller 
dine foresatte. Det vil sikkert forholde sig sådan, at jeres opfattelser er meget 
forskellige – uanset at jeres opgave og ledelsesfunktion kan være den sam-
me! Og det er endog meget sandsynligt, at dine underordnede har en anden 
opfattelse af virkeligheden end dig. For du indgår jo i deres virkelighed som 
lederen. Som den foresatte, der har magten til at påvirke deres virkelighed.

Din virkelighed og det, som du baserer din ledelse på, er sammenstykket af det, 
som du finder vigtigt og meningsfuldt – sådan forholder det sig også for dem, 
som du er leder for. Og du må forvente, at I ikke altid er enige i det billede. 

En vigtig forudsætning i anerkendende ledelse er, at du forstår og accepte-
rer, at al tale om rigtige eller forkerte opfattelser eller om sandhed eller løgn 
skaber grundlag for at pege fingre og tale om skyld. Det skal du holde dig for 
god til! Og det må du bestræbe dig på, at få dine underordnede til at afholde 
sig fra.

 
Forskellige styrker er værdifulde!  
Når du skal løse de – ofte ret komplekse – opgaver, som din del af Hjemme-
værnet er pålagt, er du afhængig af de styrker, som du og dine underordnede 
hver især besidder. Når opgaverne skal løses bedst muligt skal alle styrker 
bringes i spil i et godt og konstruktivt samarbejde – og det kræver gensidig 
tillid, respekt og forståelse for forskelligheder. 

Du skal vide, at det at være forskellig fra, ofte kan blive gjort lig med at være 
forkert – og den fejl må du ikke begå.

Du må i stedet bestræbe dig på at opbygge og vedligeholde en kultur, der 
anerkender jeres underordnedes unikke kompetencer, for det vil få dem til at 
trives, til at anvende alt det, de kan, og ikke mindst til at bidrage aktivt.

De stillede spørgsmål påvirker resultaterne!  
I den militære verden – og mange andre verdner for den sags skyld – er det 
meget almindeligt, at starte med at undersøge en sag, derefter at beslutte en 
løsning og afslutningsvis at implementere den trufne beslutning. I den række-
følge naturligvis – altså i tre adskilte processer!

Med en anerkendende tilgang til ledelse skal du være opmærksom på, at dine 
spørgsmål kan anvendes til at påvirke dine underordnedes handlinger. Du kan 
således gennem dine anerkendende spørgsmål rette deres fokus mod det, som 
du spørger ind til, og dermed give det bedre mulighed for at udvikle sig. På 
den vis skaber du en sideløbende proces, hvor ethvert spørgsmål også er en 
påvirkning. 

Hvis du spørger til problemer, risikerer du, at de forstærkes. Eller du risikerer 
at give dine underordnede en oplevelse af, at der er store og mange problemer. 
Anerkendende spørgsmål viser derimod, at du er interesseret i at finde ud af, 
hvad der virker for at kunne skabe mere af det.

Sprogets indvirkning på den skabte virkelighed er netop beskrevet tidligere 
i dette afsnit. Og således er det også med de anerkendende spørgsmål. Hvis 
du stiller spørgsmålene: ”Hvorfor gik det så galt?” eller ”Hvordan kunne du 
begå den fejl?” – fokuserer du på noget negativt – og du vil sandsynligvis 
opleve, at du får en negativ reaktion. Hvis du derimod spørger, ”Hvordan kan 
vi sammen skabe en bedre løsning?” eller ”Har du forslag til, hvordan du kan 
gøre det bedre næste gang” – vil du sikkert opleve et positivt samspil med 
dine underordnede.

Du skal derfor vide, at du kan og bør bruge dine spørgsmål til at skabe mod, 
motivation og engagement frem for mismod og ligegyldighed.

 
Problemer kan ikke fjernes; men ønsker kan realiseres!  
”Bag ethvert problem er der en frustreret drøm. Når vi oplever frustration 
eller skuffelse, er det fordi, vi havde håbet på noget bedre” 7, siger Professor 
David Cooperrider, der er professor i iværksætteri ved Case Western Reser-
ve University, som er et privat forskningsuniversitet i Cleveland, Ohio. Lidt 
akademisk og teoretisk sagt – eller måske ligefrem filosofisk. Og det er vel 
meget almindeligt, at forsøge at håndtere skuffelser ved at tale om det eller de 

7 Ifølge David Cooperrider, professor, forfatter og én af grundlæggerne til teorien om ”Anerkendende 
undersøgelser”
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problemer, der opleves. For det er jo i bund og grund at bringe fokus på pro-
blemet – og dermed fokus på det, der skal undgås. Men fokus på løsningen og 
det, der kan gøres noget ved, er en meget mere konstruktiv tilgang.

Med en anerkendende ledelsestilgang til problemløsning tager du afsæt i det 
positive, der ligger i værdier, ønsker og drømme. Det kan måske skabe forstå-
else at citere Saint-Exupéry, som er forfatter til eventyret om Den lille prins. 
”Når du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at samle tøm-
mer. Du skal ikke uddele opgaver eller delegere arbejdet; men i stedet vække 
deres længsel efter det store åbne hav”, siger han. Og dét er en anerkendende 
tilgang. Havde du fokuseret på tømmeret eller på opgaven, ville du ofte have 
oplevet, at der blev stillet spørgsmål om, hvor tømmeret skulle komme fra, 
hvem der skulle slæbe – og ”Hvorfor nu det?” – og øvrige problemer, som 
deltagerne kunne komme i tanker om.

”Når du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sam-
men for at samle tømmer. Du skal ikke uddele opgaver 

eller delegere arbejdet; men i stedet vække deres 
længsel efter det store åbne hav.” 

Saint-Exupery, forfatter til ‘Den lille prins’

Når du fokuserer på problemerne genopretter du i bedste fald status quo i 
forhold til situationen, før problemet opstod. Hvorimod din anerkendende til-
gang giver god mulighed for og plads til motivation, udvikling og engagement 
hos dine underordnede.

 
En anerkendende kultur – et resumé!  
Du skal være foregangsmand i etablering af en anerkendende kultur i din 
enhed. 

En kultur, der har fokus på dine og dine underordnedes styrker frem for jeres 
mangler. Fokus på det, I lykkes med sammen og det, der fremmer alles trivsel. 
I den anerkendende kultur er det vigtigt, at I hver især tager medansvar for 
jeres frivillige fællesskab og det samarbejde, I har omkring opgaveløsningen. 

Du er rollemodellen, der med din anerkendende ledelsesstil aktivt viser dine 
underordnede, at du ’ser’ dem og ikke mindst det bidrag, de hver især yder. 
For som det fremgår af SFI rapport om ’Frivillige i Hjemmeværnet 2016’, er 
det vigtigt for de fleste medlemmer at blive set og værdsat.

Anerkendende ledelse giver håb om en positiv fælles fremtid, tro på sig selv 
og ikke mindst tro på, at ens egen indsats gør nytte – måske endda gør en for-
skel! Så du skal møde dine underordnede med en grundlæggende overbevis-
ning om, at de både kan og vil bidrage til at udvikle jeres frivillige fællesskab, 
så I sammen kan skabe fælles resultater.

Du kan og bør understøtte og styrke dine underordnedes indsats ved for eksem-
pel at spørge ind til, hvad de er særligt glade for at have bidraget med, og hvor 
de ser deres kompetencer bliver brugt på den bedste måde for jeres enhed.

Du er garanten for, at dine underordnede kan gebærde sig, handle og tale i 
åbenhed i forventning om at blive mødt med respekt for den, de hver især er. 
En god forudsætning for det er din viden om, at gode personlige relationer og 
venlighed, åbenhed og optimisme medvirker til at sikre trivslen i jeres fælles 
lille del af Hjemmeværnet.

Anerkendelse er gensidig. Så når I giver det til hinanden ved at mødes med et 
åbent sind og et åbent ’hjerte’, får I mod og lyst til at tage nye udfordringer op. 

Det er din opgave at være tydelig og opfølgende omkring de rettigheder og 
forpligtelser, som du og dine underordnede har, for det vil skabe tillid og ro til 
løsning af jeres fælles opgaver.

I skal alle investere i at skabe og vedligeholde den gensidige tillid, det samar-
bejde og den respekt, der er grundlaget for, at jeres lille del af Hjemmeværnet 
vokser og blomstrer.

I bestræbelserne på at præstere de bedste resultater i din enhed er dit fokus 
på styrker og muligheder afgørende. Det er vigtigt, at du bevarer din positive 
tilgang til arbejdet og etablerer en kultur, som sikrer et sundt og bæredygtigt 
samspil mellem dig og dine underordnede, dig og dine kolleger og underord-
nede og kolleger indbyrdes.

Den anerkendende ledelsesform er vejen til dette. Så ”Prøv det – det virker!”
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REFLEKSION 

Anerkendende ledelse?

Du har forhåbentligt indset, at din anerkendende tilgang til dine under-
ordnede er et kraftfuldt og nyttigt instrument i din ledelse?

Overvej nu hvilken betydning det kan have for din personlige lederstil?

Reflektér også over i hvilke situationer, som du har ansvaret for, du kan 
bringe anerkendende ledelse i spil? 

Det kan måske inspirere dig at tænke tilbage på øvelser eller andre 
situationer, hvor det har været din opgave at give tilbagemeldinger? 
Eller at erindre samtaler med dine underordnede, hvor muligheden har 
været til stede?

 
 
 

 

Du er motiveret og nysgerrig
 
Du kan kun – som Søren Kierkegaard mener det – ”finde	dine	underordnede,	
hvor de er”, hvis du har lyst og vilje til det. Du skal derfor selv være motiveret 
til ledelsesopgaven – og have en oprigtig interesse i, hvad opgaven kræver 
af dig. I sammenhæng med, hvad du tidligere har læst om civile lederkom-
petencer, fordrer det en række kompetencer, som beskrives nærmere i det 
efterfølgende.

DEN, DER LYTTER  

Alene det at blive spurgt – er motiverende! Også selv om svaret ikke efterføl-
gende anvendes. Du skal dog spørge oprigtigt og ærligt i troen på, at svaret 
kan være anvendeligt – og du skal være indstillet på at forkaste dit eget svar 
til fordel for et bedre. Alt andet vil blive opfattet som manipulation – og vil 
blive gennemskuet på sigt! 

Du skal være bedre til at lytte end til at tale – og vide, at det ikke blot 
handler om at få dine egne budskaber ud. Aktiv lytning er en forudsæt-
ning og absolut befordrende for skabelsen af den korpsånd, der er så vig-
tig i Hjemmeværnet – og ikke mindst for sammenhængskraften i din enhed.  
Du skal vide, at ”ledere, der ikke lytter, omgiver sig med underordnede, der 
ikke har noget at sige” – hvilket på sigt vil være en uoverstigelig barriere for 
al udvikling! Så du må naturligvis være opmærksom på, at det ikke sker.

”Ledere, der ikke lytter, omgiver sig med underordnede, 
der ikke har noget at sige.” 

I Hjemmeværnet må den gode leder erkende, at de underordnede ind imellem 
har behov for at udtrykke sine frustrationer og utilfredshed – da det ofte går 
hånd i hånd med et stort frivilligt engagement. Din opgave er, at det vendes 
til noget konstruktivt og anvendeligt, så det ikke kun fremstår som irrationel 
brok. 

Du ved, at ’alt usagt binder energi!’ Så du inviterer og opmuntrer derfor gerne 
dine underordnede til åbne dialoger, hvor tingene ikke bliver gemt væk; der-
imod bliver sagt ligeud – ’en skovl kaldes for en skovl’ – og ’en spade for en 
spade’. Som den gode gruppefører, delingsfører eller chef sikrer du derfor en 
dialog uden filter – men naturligvis med respekt og omsorg. For du ved, at der 
findes såvel planteskovle som møgskovle, hvor den skovl der anvendes til at få 
noget til at gro, i en anerkendende kultur er mest virkningsfuld. Det kræver 
stor hensynsfuldhed at kunne tale uden omsvøb og tillid til, at der bliver talt 
og lyttet med fornøden respekt – fra begge sider af bordet. 

’Ærlighed med kærlighed’ kunne være et mantra, der virker begge veje, i denne 
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sammenhæng. Hvis du magter at skabe et sådant miljø, sikrer du, at rygter, 
fordomme og bagtalelse undgås. 

Dét må den gode leder stræbe efter!

 
DEN DER ROSER – OG RISER

”Jeg ser, at den operative ild brænder i jeres øjne” som udgangspunkt for den 
indsats, dine underordnede skal yde, kan være en vigtig startreplik. Men det 
er ikke tilstrækkeligt, når den gode indsats skal ydes. For et frivilligt værn 
kommer ingen vegne, hvis den pædagogiske indsats glemmes! Det vil slukke 
ilden i øjnene – så motivationen skal holdes i live!

Som befalingsmand eller officer i Hjemmeværnet vil du ofte være i kursus-
forløb, under uddannelser, på øvelser eller i andre situationer, hvor begrebet 
tilbagemeldinger – også kaldet feedback – indgår som en naturlig del af dit 
virke! Situationer, hvor det forventes, at du melder tilbage på det, du har ople-
vet. Uanset om det var en god eller en dårlig oplevelse. 

Forventningen stilles måske til dig af både medkursister og kolleger – og i 
hvert fald af dem, som du leder i din underafdeling. Du vil altså komme til at 
give rigtigt mange tilbagemeldinger i dit hjemmeværnsliv. Har du tænkt over 
det, og over hvordan du så kan gøre det hensigtsmæssigt og konstruktivt? 

De fleste ved sikkert, at det er vigtigt, at tilbagemeldinger gives, så de opleves 
som konstruktive – for så opfattes de som regel også positivt og motiverende. 
Dét er en del af din anerkendende ledelse. ’ROS – RIS – ROS’ er børnelærdom 
fra Hjemmeværnsskolen. Og det er vigtigt! Men – ”Det var godt I kom – det 
var noget l…, I lavede – og det er godt, at I går igen” holder altså ikke. Det er 
jo ikke konstruktivt og udviklende.

I et forsøg, der blev transmitteret i fjernsynet, viste man et enægget tvillinge-
par, der blev udsat for et forsøg. De blev separeret fra hinanden – og efterføl-
gende blev begge bedt om at løse den samme opgave. Den ene tvilling blev 
underlagt streng kontrol fra en gammel overlærertype, der hele tiden udtrykte 
mistillid og kontrollerede i et væk, mens den anden fik en meget flink lærer, 
der roste og udviste forståelse.

Én af tvillingerne leverede et væsentligt bedre resultat end den anden! Mon 

du kan gætte hvem? 

Hvis du nu overvejer, om du giver dobbelt så meget ros som ris, vil du måske 
finde frem til, at du ikke gør. De fleste har nemlig en tilbøjelighed til at foku-
sere på det negative, når der gives tilbagemelding.

Hvis du tillige overvejer, hvad det gør ved dig selv, når nogen fortæller dig, 
at ”det gjorde du godt”, vil du sikkert fornemme, at det gjorde dig glad. Og 
måske lidt stolt. I hvert fald at det gav dig lyst til at fortsætte. 

Ros er altså det brændstof, der får den menneskelige motor til at køre bedst og 
hurtigst, fordi det får mennesker til at føle sig motiverede til at yde mere! Og 
reelt er ros også forudsætningen for, at du kan aflevere de lidt mere negative 
eller kritiske bemærkninger!

Lyder det enkelt? Det gør det nok – for det kræver blot, at du som leder er 
opmærksom på det. Og ikke mindst at du øver dig!

Ros er altså et vigtigt redskab i den ledelsesmæssige værktøjskasse, som du 
skal anvende som befalingsmand eller officer.

Fokuser ikke på det, som du synes, at andre gør dårligt – læg i stedet mærke 
til det, de gør godt! Og fortæl dem det! Så vil du garanteret opleve en synlig 
positiv reaktion, hvor du virker langt mere motiverende på dine omgivelser. 

Sidst men ikke mindst – brug aldrig rosende bemærkninger, når du vil ud-
trykke dig ironisk eller sarkastisk – for så virker det med garanti modsat!

 
 
DEN DER GIVER OG MODTAGER KONSTRUKTIV FEED-
BACK OG KRITIK

Du har nu forhåbentlig et indblik i, hvad en konstruktiv og positiv tilbagemel-
ding kan betyde, når du anvender det i dit ledelsesvirke. At du gerne vil gøre 
din underordnede klogere på noget. At de skal lære noget. At de skal udvikles.

Alle har brug for feedback; men mange ønsker den kun reelt, hvis feedbackens 
budskab er positivt. Risikoen for det negative budskab kan bevirke, at du som 
leder har svært ved at bede om den ærlige feedback – og sommetider gør alt for at 
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undvige den. Vær i den sammenhæng opmærksom på, at der blandt dine under-
ordnede kan være nogle, der har mindst lige så svært ved at give negativ feedback.  
Det er derfor vigtigt, at du retter en del af din indsats mod at indføre en kultur 
i din enhed, hvor der er tid og rum til feedback. En kultur hvor feedback op-
fattes som en naturlig ting. Og en kultur hvor du skaber forståelse for og tillid 
til, at feedback ikke handler om at finde fejl og pille nogen ned, men at det 
handler om at støtte hinanden, så både du, dine underordnede og jeres enhed 
kan udvikle sig bedst muligt.

Det vil i den sammenhæng være oplagt og hensigtsmæssigt, at jeres kultur 
bygges op omkring anerkendende feedback; hvilket hænger meget fint sam-
men med den gængse opfattelse, at mennesker generelt præsterer bedst ud fra 
de styrker, de besidder – ikke ud fra deres svagheder. Dét er et grundprincip i 
anerkendende ledelse, som du senere vil høre mere om.

Men hvordan gør du det? Og hvad sker der, hvis det, der skal meldes tilbage, 
bliver svært?

Tilbagemeldinger eller feedback kan have mange former, der kan være mere 
eller mindre behagelige for den, der modtager feedback. Det er derfor vigtigt, 
at du ved, at du i din feedback træder ind over et andet menneskes personlige 
grænse. Det kræver stor omtanke – og ofte omsorg – fra din side!

Feedback kan gives i from af vejledning, hvor du i ordets bogstavelige for-
stand leder den anden på vej. Altså hvor du leder den anden i retning af de 
rigtige svar eller løsninger – uden at blande dig for meget. ”Hvad ved du om 
opgaven – og hvordan vil du gøre nu?” er et eksempel på en vejledning.

Hvis du oplever, at den anden er på vej i en forkert retning – eller ad et galt spor 
– kan en anden form for feedback være, at retlede ham eller hende. I en popu-
lær militær udgave har du sikkert hørt nogen tale om ”Højre eller venstre om 
bakken” – din retledning kan fortælle, hvis den anden vælger den forkerte vej. 

Både vejledning og retledning overlader i en vis forstand initiativ og autoritet 
til dig; hvilket der kan være behov for i visse situationer. En mere pædagogisk 
tilgang til feedback er, at du lægger op til en reel faglig samtale om dine iagt-
tagelser af og overvejelser over det, som den anden har udført. Du har måske 
hørt det omtalt som dialogisk feedback.

Irettesættelse er en mere indgribende feedback, som i højere grad rører ved 

menneskers følelser. Når ét menneske erfarer, at et andet gør noget, der er 
decideret forkert, og derfor ikke må finde sted, eller oplever noget, der uden 
diskussion og forbehold skal rettes her og nu, kan det ske ved en irettesættel-
se. Du skal være opmærksom på, at det er ét af de redskaber, som din formelle 
ledelseskompetence giver dig ret til at anvende. Den ultimative form betyder 
dog, at du skal være meget bevidst om, at anvende det varsomt. 

Uanset om du i din feedback har til hensigt at vejlede, retlede eller irettesætte 
et andet menneske, skal det ske med stor hensyntagen til pågældendes sårbar-
hed. Især når du vælger at irettesætte en af dine underordnede. Og feedbacken 
skal gives med omtanke. Både når du roser og når du riser! Meningen er jo, at 
du ønsker, at personen overfor dig lærer noget – at dennes adfærd ændrer sig i 
forhold til det, som du har observeret – og det du derefter involverer ham eller 
hende i. Læring kræver tryghed og mod til åbenhed. Og forventer personen en 
bedømmelse af sin person, så bliver denne helt naturligt utryg og anspændt. 

Din feedback må derfor ikke komme som et lyn fra en klar himmel og feed-
backmodtageren skal kunne stole på, at din hensigt er hjælpsom. 

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at 
gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.” 

K. E. Løgstrups

Husk, at du godt kan være fast og tydelig i din feedback og samtidig hensyns-
fuld over for personen – og husk i øvrigt altid K.E. Løgstrups8 kloge ord:

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder 
noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt. En forbigående stemning, 
en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber 
eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står 
til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.”

Og husk også, at du som leder skal øve dig i at gøre kritik til noget positivt. 
Når du skaber rum og plads til konstruktiv kritik, undgår du korridorsnak.

8  Knud Ejler Løgstrup (1905 – 1981), Teolog og filosof

DEL 3  NÅR LYSTEN STYRER – BÅDE DIG OG DINE FOLK DEL 3  NÅR LYSTEN STYRER – BÅDE DIG OG DINE FOLK



100 101

REFLEKSION

Feedback?

Forhold dig til, at du er overordnet – og i udgangspunktet ’har ret’! 
I hvilken udstrækning har du i din underafdeling ret eller pligt til at 
forholde dig til de andres indsats og præstation?

Hvordan praktiserer du feedback og andre former for tilbagemeldinger?

Fungerer det godt? – og hvad er det i givet fald, der gør det velfunge-
rende?

Skal noget ændres? Og i givet fald hvilket, hvordan og hvornår?

Du er den gode rollemodel!
 
Din adfærd, din personlige fremtræden, dine holdninger og meninger – og 
din formåen – menneskeligt, socialt og fagligt – stilles offentligt til skue, når 
du indtræder i Hjemmeværnet. Det hele forstærkes, når du får streger, vink-
ler eller stjerner på uniformen, og du må evindeligt påtage dig det ansvar og 
den formelle autoritet, som dine gradstegn symboliserer. Den reelle autoritet 
ligger dog ikke i det, du bærer på dine skuldrer; men i at du er den autentiske, 
troværdige, ulastelige og uangribelige rollemodel. 

En af Hjemmeværnets frivillige chefer fortæller i den sammenhæng, at han på 
et tidspunkt var på vej til en aktivitet i Hjemmeværnet, da han måtte stoppe 
til et trafikuheld. Han var naturligvis i uniform; idet han jo skulle ’til hjemme-
værn’! På ulykkesstedet kunne han se, at folk allerede var i gang med at hjælpe 

og behandle tilskadekomne; men han tænkte, at han måske kunne hjælpe til. 
Da han nærmede sig de havarerede køretøjer, oplevede han imidlertid, at alle 
kastede tøjlerne i hænderne på ham. De afbrød, hvad de havde gang i, og af-
ventede, at han fortalte dem, hvad der skulle ske.

Qua hans uniform opfattede de ham som en autoritet – med al den faglighed 
og ledelseskompetence, som situationen krævede.

 
 
DEN INTERNE ROLLEMODEL – DET GODE EKSEMPEL

Den gode leder i Hjemmeværnet forsøger i alle forhold at vise en forbilledlig 
adfærd – for at fremstå som ’det gode eksempel’, der i praksis anvender og vi-
ser de værdier, som han eller hun gerne vil have sine underordnede til at følge. 

I den sammenhæng er ’positivitet’ et nøgleord, fordi det er så uløseligt knyttet 
til den motivation, der er de frivilliges vigtigste drivmiddel.

Hjemmeværnets frivillige ønsker en tydelig leder med fagligt og personligt 
overskud – som de kan læne sig op ad – og som i sit virke og personlige ek-
sempel kan vise hvilken adfærd, der forventes, når man er frivillig i Hjemme-
værnet. Det giver tryghed og ro for den enkelte – og når lederen er positiv og 
udviser ro og overskud, så smitter det. 

”Send ikke ærgrelser på vandring.” 

Den gode gruppefører, delingsfører eller chef bevarer således roen og over-
blikket – også i pressede situationer – og undgår at stresse medlemmerne i 
gruppen unødigt. Vær i den forbindelse opmærksom på, at du som leder ikke 
’sender ærgrelser på vandring’, for dine underordnede må have tillid til, at det 
netop er dig, der rydder ærgrelser af vejen – for dem ønsker de ikke at blive 
konfronteret med. 

Som leder i Hjemmeværnet bliver du per automatik ambassadør indadtil, for 
du vil fremstå som den rollemodel, dine folk tager bestik af – især de nye og 
knap så erfarne underordnede i din enhed. 
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For der er ingen tvivl om, at de medlemmer, der ikke har været her så længe, 
fokuserer på, hvad de gamle og mere erfarne gør, hvordan de gør, hvordan de 
opfører sig – og ikke mindst hvordan de ser ud. Det er faktisk lidt som børne-
opdragelse – børn gør ikke, som forældrene siger – men som forældrene gør!

Det stiller visse krav til dig, når du skal optræde og agere som ’det gode ek-
sempel’.

Diverse bestemmelser, direktiver og uniformsreglementer angiver eller be-
stemmer, hvad du må og ikke må som frivillig i Hjemmeværnet – og hvad der 
i mange sammenhænge forventes af dig. Dem skal du naturligvis efterleve. 
Men den præcise definition på eller vejledning i at være ’det gode eksempel’ 
findes ikke. 

Tag derfor udgangspunkt i de forventninger, som de nyeste ansatte og frivil-
lige i din lille del af hjemmeværnet har – og anvend din sunde fornuft – så du 
ikke skuffer deres illusioner. Mange frivillige – nok de fleste9 – er søgt ind i 
Hjemmeværnet, fordi de gerne vil være soldater i en ordnet og ordentlig orga-
nisation med et godt socialt sammenhold. 

Hvert år søger 1500 til 2000 mennesker om optagelse i Hjemmeværnet, og af 
dem optages de 1000 til 1500 som nye medlemmer. Vær med til at give dem 
de gode oplevelser, og lær dem at blive gode og kompetente deltagere i hjem-
meværnets virke. Med alt hvad dertil hører.

Lad ikke ’forventningens glæde være den største’ hos dem – for så forsvinder 
de lige så stille igen.

Som ’det gode eksempel’ er du derfor ordentligt og reglementeret påklædt. Du 
møder til tiden og melder til og ikke mindst fra til aktiviteter og aftaler. 

Du møder velforberedt, du optræder velafbalanceret og du taler ordentligt til 
såvel under – som overordnede – og alle andre for den sags skyld. 

Og du behandler i det hele taget dem, du omgås, ordentligt. Et godt udgangs-
punkt for det er, at du behandler andre, som du gerne selv vil behandles.

Og så er der ganske sikkert en række andre forhold, der kan være vigtige, når 
du skal være ’det gode eksempel’ for andre. Forhold, som du selv må reflekte-
re over og finde frem til, så det bør du afsætte tid og energi til at tænke over. 

9 SFI Rapport ’Frivillige i Hjemmeværnet 2016’

DEN EKSTERNE ROLLEMODEL – AMBASSADØREN
 
Som medlem af eller ansat i Hjemmeværnet bliver du automatisk også am-
bassadør for Hjemmeværnet. Som leder i din enhed – specielt når du er chef 
for underafdelingen – vil du sandsynligvis i mange sammenhænge blive en 
meget synlig ambassadør i forhold til dit lokalsamfund. Det er som oftest en 
spændende og givende opgave, der naturligvis også forpligter.
Ambassadørrollen bliver med tiden en naturlig del af det at være medlem af 
Hjemmeværnet. Når du møder nye mennesker – til familiefester – i venners 
lag – eller på jobbet – er det naturligt at I fortæller hinanden, hvad I hver især 
beskæftiger jer med eller dyrker af fritidsinteresser.

Når du fortæller om Hjemmeværnet afføder det forskellige kommentarer, der 
ofte viser, at der stadig er et manglende kendskab til, hvad Hjemmeværnet er 
for en størrelse – og hvad vi står for. 

Skal disse kommentarer sammenfattes kunne det være noget med: ”Hjem-
meværnet	er	en	flok	mennesker,	der	primært	mødes	af	 sociale	årsager.	De	
generer	trafikken	for	os	andre,	når	vi	skal	til	marked	eller	koncert.	De	lugter	
i øvrigt af øl, drikker meget kaffe og spiser rigtigt meget kage – det er derfor, 
de bliver så store, at deres uniformer sidder som noget, der er løgn. Og så er 
de jo ikke rigtige soldater!”

Det er naturligvis vildt overdrevet, for fordommene er ikke længere så mar-
kante, som de har været. Men selvom de heldigvis er blevet mere moderate, er 
der dog stadig en del mennesker, der ikke kan slippe dem helt.

Når du møder et sådant menneske, er det vigtigt, at du har et svarberedskab, 
så du kan matche fordommene.

Vælg dine egne positive fortællinger om Hjemmeværnet. Du kunne for ek-
sempel fortælle vedkommende, at 8 ud af 10 er trygge ved, at Hjemmeværnet 
løser en række opgaver for samfundet, så den fordomsfulde er altså en del af 
et meget lille mindretal.

Du kan også prale lidt og fortælle, at Hjemmeværnet i gennemsnit indsættes 
ca. 7 gange i døgnet – til løsning af opgaver for samfundet og det øvrige 
forsvar. Kan du krydre det med en personlig fortælling, hvor du selv eller en 
kammerat har været indsat, gør det ikke noget.
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De faktiske oplysninger om Hjemmeværnet – antal indsættelser, nye med-
lemmer, økonomi og lignende – kan du finde i Hjemmeværnskommandoens 
Årsberetning, som du kan få adgang til via HJV.DK. 

Pas dog på med tallene i dit svarberedskab. Tal kan være svære at huske, og 
der kan for eksempel stilles spørgsmål ved beregningsmetoder. Kritikeren vil 
søge efter hullerne i din fortælling. 

Der er masser af positive historier! Du skal blot finde og huske dem – og ikke 
mindst lære at fortælle dem.

 

REFLEKSION
Mig selv som ’det gode eksempel’ og  
’ambassadøren’?

Prøv at sætte dig i dine underordnedes sted!

Hvordan tror du, at de opfatter dig? Er du den autentiske, troværdige, 
ulastelige og uangribelige rollemodel, som giver dem ro og tryghed i 
deres frivillige virke?

Hvis du selv synes, at din rolle kan udvikles positivt, hvor og hvordan 
vil du så gøre det?

Hvilke positive fortællinger vil du fortælle, når dine bekendte eller 
andre uden for Hjemmeværnet spørger dig om, hvad de får ud af de 
skattekroner, som de betaler til formålet?

Afslut gerne med at øve dig på den fortælling – for den skal du sikkert 
anvende mange gange i dit ledervirke!

Du er den autentiske leder

En tillidsvækkende leder skal være autentisk. Det indebærer blandt andet, at 
du gør, hvad du siger, du vil gøre, at du er retfærdig samt fleksibel og åben 
for andres input. Du lytter – og du kan forklare dine underordnede, hvordan 
tingene hænger sammen. Du kan skabe mening for dem i deres frivillige liv 
i Hjemmeværnet.

Som leder er det vigtigt, at du tør være dig selv. Professionel – og dig selv. Vær 
ærlig og konstruktiv! Vis begejstring, når tingene går godt, og vis gerne, at du 
er skuffet, når tingene ikke går efter planen! Tal med dine folk om, hvordan 
I fremover kan undgå at lave samme fejl – og inddrag dem gerne i evaluerin-
gen! Lyt til dem og anvend deres idéer! Så vil du opnå deres tillid.

Del ikke kun negative nyheder – faktisk må du, så vidt det er muligt, undgå 
det! ’Send ikke ærgrelser på vandring!’ for de vokser sig større og større  
undervejs! Del derimod gerne positive nyheder – små som store! På den måde 
motiverer du dine underordnede til at give den en ekstra skalle. For de kan se, 
at deres personlige indsats gør en forskel.

Du kan med fordel kommunikere, hvad I sammen har opnået. Det vil med 
garanti motivere dine underordnede, når de kan se, at de når noget. Mange 
ledere har en tendens til at påpege, hvad der ikke nås – og ikke lykkes. Det vil 
de fleste af dine underordnede opfatte demotiverende. Du kan i senere afsnit 
læse mere om anerkendelse ledelse og motivation, som netop berører disse 
aspekter. 

Tidligere i bogen har du læst om ros og positiv feedback, som du, når du er 
den autentiske leder, meget gerne må anvende, når folk har fortjent det. Og 
husk nu, at måden, du gør det på, er afgørende. At du skal være konstruktiv 
på en både faglig og menneskelig måde. Ved at rose, når din underordnede 
har fortjent det og give kritik når det er på sin plads, ved de, at du er ærlig. De 
ved, at du vil dem det bedste. Det skaber tillid.
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DEN, DER FASTHOLDER SINE PERSONLIGE GRUND-
VÆRDIER – OGSÅ NÅR DE UDFORDRES!

Som leder i Hjemmeværnet – med en forholdsvis kort lederuddannelse – vil 
din personlige etik og integritet ofte være den bærende del i dit ledervirke. Det 
skal du altid være tro imod – også når det brænder på. For dit ægte, personlige 
lederskab er nødvendigt, når du skal have den troværdighed og autoritet, som 
er afgørende for, at dine underordnede kan have tillid til dine beslutninger og 
ønsker at følge dem.

Din autenticitet, herunder din etik og integritet, formes af dine grundlæg-
gende personlige værdier, der ikke må forveksles med simpel principfasthed, 
hvor du blot fastholder meninger, holdninger, adfærd eller beslutninger, fordi 
du nu engang har besluttet, at ”sådan er det for mig – uanset hvad andre siger 
eller gør!”  

Grundlæggende værdier kan derimod være ordentlighed, retfærdighed, an-
stændighed, autenticitet, åbenhed, loyalitet, frihed, retfærdighed, gavmildhed, 
spontanitet, ligeværd, respektfuldhed og lignende. Værdier, der som oftest er 
dannet i din personlige og private sfære – måske i din tidlige barndom – som 
nu rækker ind i dit voksne, professionelle domæne, hvor dine ledelsesværdier 
også hører til. Dine grundværdier er baseret på dybtliggende egenskaber i dig 
og din personlighed – egenskaber, som du kan og skal udvikle på gennem hele 
dit ledelsesliv.

Da du valgte at blive leder, sagde du jo ja til gå forrest og bringe din person-
lighed, dine holdninger og ikke mindst dine værdier i spil. 

REFLEKSION 

Mine personlige grundværdier?

Som du nu har læst, danner netop dine værdier kernen i dit personlige 
lederskab. De påvirker, hvad du tillægger betydning – og hvad der 
motiverer dig som leder. De afspejler hvilke kvaliteter og hvilke hold-
ninger, du gerne vil vurderes på som leder. Og du ved, at det er vigtigt, 
at du er autentisk i din ledelse – at du er troværdig – at du handler, som 
du siger, du vil!

Du skal altså agere i overensstemmelse med det, du er!

Så næste ’øvelse’ er, at du finder ind til, hvad der er dine personlige 
grundværdier? Det klarer du ikke på kort tid – og tiden er heldigvis 
ikke så vigtig i denne sammenhæng. Mere vigtigt er det, at du grun-
digt og velovervejet reflekterer over, hvilke værdier – personlige og 
ledelsesmæssige – du kan og vil bygge dit lederskab på.

Kender du dine personlige grundværdier – og ved du, hvad de består 
af? Hvis ikke, kan du måske lade dig inspirere af disse spørgsmål, når 
du skal afdække dem: 

Dine personlige værdier:

•	 Hvilke vendepunkter har du haft i dit liv?
•	 Hvilke situationer har givet dit liv en ny drejning?
•	 Hvilke værdier kom til udtryk ved disse begivenheder?
•	 Hvilke højdepunkter har du haft i dit liv? Hvad siger de om dine   
  værdier?
•	 Under hvilke situationer har du udviklet dig allermest?
•	 Hvad vil du gerne roses og huskes for?
•	 Hvilken forskel ønsker du at gøre i verden?
•	 Hvad er vigtigt for dig i dit liv?
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REFLEKSION 

Mine personlige grundværdier?

... fortsat
 
 
Afklaring af dine ledelsesmæssige værdier:

•	 Hvilke værdier insisterer du på at have med i dit lederskab?
•	 Hvad vil du gerne være kendt for som leder?
•	 Hvad vil du gerne stå for?
•	 Hvad ønsker du, dine ledere skal sige om dig, når du ikke er der   
  (for det  gør de)?

 
 

Du er den relationelle leder
 
”Og der, hvor jeg egentlig vil hen med alt det her, det er, at man skal komme 
ned og i forbindelse med sine folk – i stedet for at svæve oppe på den der pie-
destal – og så spille chef. Det kan godt være, at jeg har et par stjerner – men 
jeg bruger dem jo ikke. Og jeg plejer at sige: ”Jeg hedder Preben – og det 
kan godt være, at jeg er kaptajn – på et eller andet tidspunkt, så er der måske 
én, der er nødt til at træffe en beslutning. Det er så mig – og det er noget, jeg 
kan, fordi jeg har fået en uddannelse – men vi er sammen om det her – og vi 
er én enhed.” Det, synes jeg, er god ledelse! Og jeg prøver faktisk på at gøre 
nøjagtig	det	samme	i	mit	civile	job	som	projektleder	i	et	el-firma.	Fordelen	på	
mit arbejde er, at jeg der kan sige, at det gør vi – det kan jeg sgu ikke her. Jeg 
kan godt forsøge – og så ved jeg udmærket godt, hvad der sker.” 
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Fortællingen stammer fra en frivillig chef i Hjemmeværnet. Og selv om sid-
ste del af fortællingen gav anledning til latter blandt tilhørerne, der alle var 
frivillige ledere, var de enige om, at netop forbindelsen til de underordnede 
var vigtig.

K. E. Løgstrup, der tidligere er nævnt i denne bog, slår fast, at ’vi hver eneste 
dag holder en lille smule af hinandens livsmuligheder, verden og skæbne i vo-
res hænder. Vores liv er viklet ind i hinanden. Vi kan ikke andet end at udfolde 
os gennem relationer til hinanden’. 

”Vores liv er viklet ind i hinanden. Vi kan ikke andet 
end at udfolde os gennem relationer til hinanden”. 

K. E. Løgstrups

Så når du udfolder din ledelse, må du etablere den gode forbindelse til dine 
folk. Du må bestræbe dig på at have en god relation til dine underordnede, 
dine ledelseskolleger, dine foresatte og andre aktører. Du skal vise, at du har 
gode intentioner og arbejder i samme retning som dem, og at der ikke er skjul-
te dagsordener. Dit liv er viklet ind i deres – og omvendt – og det kræver stor 
tillid jer imellem.

DET HANDLER BLOT OM FØLELSER – ELLER?

Som leder i Hjemmeværnet kan du ikke være andet end personlig. Det kan in-
gen ledere, selv om mange forsøger. Og de fleste erfarer nok, hvis de undlader 
at bringer deres egen personlighed ind i deres ledelse, at de alligevel bliver op-
fattet som personer. Dog som personer, de fleste tager afstand fra, for det uper-
sonlige og distancerede er personlighedstræk, som de færreste bryder sig om. 

Det betyder, at du som den relationelle leder skal være god til at opfange dine 
underordnedes signaler. Ikke alene når de udtrykker deres følelser – for ek-
sempel frustrationer, vrede, bekymring og glæde – men også når de fortæller, 
hvad de har behov for, og hvad de ønsker. Du må give dine underordnede 
oplevelsen af at føle sig set og hørt, så de tror på, at du tager dem alvorligt. 
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Og du må kunne gøre det per intuition, for du kan ikke forvente, at de altid 
udtrykker sig åbent og utvetydigt.

 
Lær dine underordnede at kende  
Det er vigtigt, at du anvender en del af din ledelsestid på at sætte dig ind i, hvad 
dine underordnede – dine relationer – i underafdelingen forventer af dig. For 
det er forskelligt, hvad de hver især har behov for og sætter pris på fra din side.

I ’Frivillige i Hjemmeværnet 2016’ angiver de adspurgte medlemmer af Hjem-
meværnet tre overordnede motivationsfaktorer for deres medlemsskab. Tradi-
tionalisterne er især motiverede af at ville forsvare Danmark – og er dermed 
orienteret mod Hjemmeværnets militære opgaver. De sociale finder motiva-
tion i at løse vigtige opgaver for samfundet, det sociale samvær og personlig 
udvikling – samt muligheden for en aktiv fritid. Og de supermotiverede, der 
i øvrigt er de eneste, der angiver ledelsesmulighed som motivationsfaktor, 
nævner stort set alle faktorer som vigtige for deres medlemskab. Generelt! 

Men du må søge forståelse for, hvad der motiverer netop den underordnede, 
som du står overfor, for derigennem at skabe basis for den dialog, der er så 
vigtig for dig og dem, når I skal opbygge og udvikle jeres indbyrdes relation. 

Kun gennem dialogen finder du ud af, hvad der rør sig i din underordnedes 
liv – om vedkommendes personlige udfordringer, om dagligdagens faglige 
udfordringer, om store og små konflikter, om uddelegeringen af opgaver og 
om forventningerne til dig i forhold til opgaver, aftaler, deadlines og alt det 
andet, der hører din ledelse til!

REFLEKSION 

Opbygning af relationer?

Overvej først og fremmest, hvem du har det direkte ledelsesansvar for?

Når du har et klart billede af det, danner det en liste over, hvem du især 
skal udvikle de gode relationer til og med. 

Forsøg nu at notere ned, hvad der efter din mening motiverer hver især 
– i deres tjeneste i Hjemmeværnet. Vælg tre til fem punkter, som du 
vurderer, er særligt motiverende for den enkelte. Tag gerne en uformel 
snak med ham eller hende om din vurdering – og justér dine noter! 

Med baggrund i dine noter skal du herefter prøve at tilpasse din kom-
munikation og din delegering af opgaver, så de matcher vedkommen-
des motivation og behov.

Læn dig derefter tilbage – og nyd den større glæde, som dine under-
ordnede går til opgaverne med.
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Du er den synlige leder

”Jeg hørte rimeligt ofte det der med, at man skulle være synlig. Og så spurgte 
jeg jo så, hvad synlighed var for dem? Om det handlede om, at jeg lavede alt 
det bagudliggende arbejde? At jeg bragte AKOS og budget på plads? Eller at 
jeg ligesom sørgede for at påvirke og præge arbejdet ved distriktet og sådan 
noget? Eller var synlighed for dem i virkeligheden, at jeg kunne sove udenfor 
sammen med dem i en bivuak? Altså – hvad forventede de? Fordi – handlede 
synlighed om, om de fysisk kunne se mig – eller ej?”  

Denne og en del tilsvarende fortællinger blev fortalt af en række ledere på den 
workshop, der indledte arbejdet med at skrive LEDERSKAB i Hjemmeværnet, 
og det indikerer, at det er vigtigt for mange af de frivillige medlemmer, at de-
res leder er synlig. Samtidig rummer fortællingen noget om den usikkerhed, 
som du og dine kolleger kan have i forhold til, hvordan I udøver synlig ledelse.

”Eller var synlighed for dem i virkeligheden, at jeg  
kunne sove udenfor sammen med dem i en bivuak? 
Altså – hvad forventede de? Fordi – handlede synlig-

hed om, om de fysisk kunne se mig – eller ej?” 
Fortælling fra workshoppen september 2018

Det er – som håndbogen mange gange postulerer – utroligt vigtigt, at du og 
dine underordnede taler sammen. Men det er ikke tilstrækkeligt, når du vil 
være den synlige leder. Hvis definitionen på synlig ledelse bliver, om du siger 
goddag og farvel eller ofte taler med dine underordnede én til én, så vil du 
hurtigt fremstå som usynlig. For det er ikke praktisk og fysisk muligt for dig – 
i et frivilligt Hjemmeværn – i din fritid – i en organisation, hvor medlemmer-
ne er geografisk spredt – og hvor de mødes i fora, hvor du ikke nødvendigvis 
er og altid kan være med. 

Og det er heldigvis heller ikke påkrævet, for synlig ledelse handler om så 
meget mere end det!

Synlig ledelse er ledelse, som dine underordnede kan se, høre og føle. Synlig 
ledelse er nærværende ledelse – også selv om du ikke er til stede. Synlig og 
nærværende ledelse er, når dine underordnede ikke behøver at se og høre dig 
for at vide, hvad du ønsker og mener, og hvilke holdninger du har. Og at de ved, 
at de kan trække på dig og alt, hvad du indeholder, når de har behov for det. 
 
Så synlig ledelse handler i stor udstrækning om, at du: 

•	 Melder ud, hvad du vil, og hvor du vil hen – så dine underordnede forstår 
det og arbejder i samme tydelige retning. 

•	  Altid kommunikerer dine budskaber – klart, tydeligt og forståeligt. Så de  
skal naturligvis være forståelige for dig selv!

•	 Udtrykker dine holdninger, så de forstås af dine underordnede.
•	 Udtrykker dine værdier, så de er klare og tydelige for dine underordnede.
•	 Er konsekvent – så de kan stole på, at det, du siger, er det, du gør.
•	 Viser, at du har tillid til, at dine underordnede er i stand til at løse opgaverne, 
 og bakke dem op undervejs. 
•	 Er til rådighed for dine underordnede, når de har behov for det. Vær der,  
 når de har brug for nærværende dialog, sparring og rådgivning i det om- 
 gang, det er nødvendigt. Så dine underordnede skal vide, hvordan de får  
 fat i dig – og hvornår det er ’tilladt’, for du har selvfølgelig også perioder, 
 hvor du er fredet.

På den vis sikrer du, at dine underordnede ser, hører og føler dig – også når du 
ikke er til stede. De bliver nemlig bevidste om dine ledelsesmæssige beslut-
ninger og deres afsæt samt at der fastholdes en konsekvent og retfærdig kurs. 

Når du evner at udøve synlig ledelse, vil du opleve, at du kan lede uden et hav 
af procedurer og regler, for dine underordnede ved, hvor du og de skal hen – 
og hvordan I når frem! Og du har føjet endnu en kompetence på dig selv som 
rollemodel!

I afsnittet leder på afstand bagerst i ledelseshåndbogen kan du læse mere om, 
hvordan du kan skabe nærværende ledelse, når den udøves på afstand. 
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REFLEKSION

Synlig ledelse?

”Hvis jeg siger, at min chef ikke er synlig, så lyver jeg – for han delta-
ger i mange aktiviteter. Men han er ikke synlig overfor mig og ledelsen 
– fordi – jeg kan ikke få fat i ham. Når jeg spørger om noget, får jeg 
ikke noget svar. Og hvis der er andre, der spørger om noget – hvor det 
egentlig er chefen og næstkommanderende, som skal tage teten på det 
– så ender den alligevel hos mig! Og så tager jeg den da gerne, fordi 
at jeg lige har tid den dag. Selv om det egentlig ikke er min opgave.  
Jeg har ikke forventning om, at jeg ser min chef evig og altid – fordi det har 
jeg bestemt lyst til – men når vi har nogle udfordringer, så skal han tage del 
i det – han skal være aktiv i det – og så skal han også gøre det, han lover.  
Og så kan det godt være, at han en enkelt gang ikke kan komme til et 
BM-møde – sådan er det for os alle sammen, så det behøver han ikke. 
Og i min verden behøver han heller ikke at deltage i så mange aktivi-
teter, som han gør.”

Forestil dig, at du er chef i den fortælling – og at den kom dig for øre!

Hvilke overvejelser ville den give dig anledning til? Og hvad foretager 
du dig i den anledning?

Gør du dig i forvejen overvejelser om, hvordan du er synlig? Hvad gør 
du? 

Tænker du, at din synlighed har betydning i forhold til din opbygning 
af relationer? I givet fald – hvilken?

 

Du er den motiverende leder

Af rapporten ’Fastholdelse	af	frivillige	2016’ fremgår det: 
”Helt overordnet gør det sig gældende, at fordi Hjemmeværnet er en orga-
nisation, der baserer sig på frivillighed, skal den kunne tilbyde den frivillige 
noget, som den frivillige ønsker, men (typisk) ikke kan få udlevet ellers, bed-
re eller andre steder – i dennes nuværende livssituation.”

Tilbuddet om det, den frivillige ønsker, læner sig meget tæt op ad din evne til 
at motivere. På workshoppen drejede adskillige fortællinger sig da også om 
motivation – ofte i relation til deltagernes egen motivation. Og mere sjældent 
om vigtigheden af, at de som ledere kunne motivere – og hvad det indebar for 
dem!

Én af deltagerne sagde dog: ”Det, jeg sådan set har fanget op, er noget om 
motivation og den gode oplevelse. Det er det, der er kernepunktet – det er det, 
der er benzinen – det er det, der er drivmidlet for den frivillige. Det er det, vi 
hele tiden har kredset om – den gode oplevelse – og at det er motivationen, 
der driver os. For vi kan ikke honorere folkene på andre måder.”

Motivation fremgår adskillige steder i LEDERSKAB i Hjemmeværnet – i for-
skellige sammenhænge. Der er for eksempel stor sammenhæng mellem din 
planlægning af aktiviteter og den motivation, som er afgørende for, at dine 
folk deltager. Den del vil blive behandlet mere indgående senere.

Det er nok ikke overraskende, at evnen til at motivere er et helt centralt værk-
tøj for dig – og at dine underordnedes oplevelser og deres motivation er to si-
der af samme sag. Men hvad er det helt konkret, der i særlig grad er væsentligt 
for dig som den gode frivillige leder af frivillige, når du skal motivere dem? 
Du har jo ikke – som leder af frivillige – muligheden for at gennemtrumfe din 
vilje og ej heller sanktionsmuligheder, hvis de ikke gør, som du siger. Dine 
intentioner og opgaveløsning kan altid kun sikres gennem motivation.

Som en af Hjemmeværnets underafdelingschefer sagde under workshoppen: 
”Det er frivillige mennesker, vi arbejder med. Og du kan bare ikke – lige-
som de fastansatte – gå ud og sige, at dine underordnede skal gøre det ene 
eller det andet! Det kan vi ikke – fordi – der vil altid stå en eller anden, 
der udbryder: ”Du kan glemme det – du skal ikke stå og sige, at jeg skal!”   
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Man kan til gengæld godt få folk med til arrangementerne, hvis man taler pænt 
til	dem	–	og	sørger	for,	at	der	er	respekt	for,	at	vi	gør	det	her	i	samlet	flok.”

HVAD MOTIVERER DINE FRIVILLIGE –  
OG HVAD GØR DU?

Den tidligere nævnte rapport ’Frivillige i Hjemmeværnet 2016’ fra SFI – Det 
Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd – undersøger årsagen til, 
at de frivillige medlemmer er i Hjemmeværnet. 

Topscoreren er Det militære forsvar af Danmark, som knap 61% af de ad-
spurgte angiver som den vigtigste årsag. Derefter følger deltagelsen i løsning 
af vigtige opgaver og muligheden for socialt samvær i tæt konkurrence om 
andenpladsen. Muligheden for en aktiv fritid, personlig udvikling og uddan-
nelse udgør også væsentlige motivationsfaktorer.

Og selv om det danner et generaliseret billede kan det fint udgøre dit udgangs-
punkt for, hvad der også motiverer dine underordnede.

Hvis du samtidig har i mente, at frivillige også motiveres af at lykkes med 
deres arbejde og se resultatet; og at de ved, at deres indsats og engagement 
giver mening og anerkendes, har du stort set nøglen til at kunne motivere 
dine underordnede.

”Motivation, motivation, motivation 
– er forskelligt fra person til person til person!” 

 
Som den, der har ansvaret, skal du derfor bestræbe dig på at nå de mål, som I 
sammen skal nå. Du skal planlægge aktiviteterne, så de indeholder elementer, 
der uddanner og udvikler de frivillige – især på de militærfaglige kompeten-
cer. Du skal styre aktiviteterne – og du skal ikke være bange for at stille krav 
til dine underordnede. De forventer nemlig, at du træffer de nødvendige be-
slutninger – også de svære. 

Dine underordnede trives, når de yder deres allerbedste i fællesskab med 

andre, som de deler sag og gerning med. Når du vil øge deres motivation, er 
det således nødvendigt, at du giver dem indflydelse,	medbestemmelse	og ejer-
skab. Inddrag dem derfor i planlægning og gennemførelse af jeres aktiviteter 
– så ofte det er muligt. 

Lad aktiviteterne indeholde sociale elementer – hvor de også oplever fælles-
skabet; men som Forsvarets Ledelsesgrundlag også beskriver det, er det vig-
tigt, at du skaber den rigtige balance i forhold til fagligheden. Det vil ofte 
være muligt at kombinere de to formål. Som én af cheferne sagde på works-
hoppen: ”Husk nu det hjørne af Forsvarets ledelsesgrundlag, der omhandler 
ostemaden – og at der også efter en stor øvelse – eller efter et simpelt møde 
– er tid til at få snakket af over en ostemad. Det er en frivillig forening.”

Samlet under én hat kan det dækkes af ’De	4	U’er’, der blev udkommet af 
et arbejde omkring frivillighed, som Hjemmeværnskommandoen iværksatte 
i 90’erne. Selv om det er mange år siden er budskabet, at frivillig tjeneste i 
Hjemmeværnet skal være Udviklende, Underholdende, Uddannende og Ud-
fordrende, stadig relevant.

”Det menneske, der kender sit hvorfor, kan tåle  
et næsten hvilket som helst hvordan.” 

Nietzsche

Det motiverer tillige dine frivillige, når de oplever at blive set og hørt. Og de 
vil allerhelst høre det fra dig! Du må derfor anerkende, det de gør – så du viser 
dem, at deres engagement er betydningsfuldt og nyttigt. Og undlad ikke at 
tale med dem, når de oplever, at opgaverne bliver svære – og føler, at de måske 
ikke slår til. 

Husk også at give dem et klap på skulderen, når de har løst deres opgaver – 
og tak dem gerne for deres gode indsats – vis, at du respektere det, som den 
enkelte har bidraget med. Han eller hun har som oftest gjort sit bedste!

Din gratulation ved fødselsdage eller andre lejligheder, hvor det er på sin 
plads, viser, at du ved, hvem dine underordnede er – og hvorom deres liv rør 
sig! Spørg gerne ind til ferieoplevelser og andet, som ligger uden for tjenesten 
i Hjemmeværnet. Igen for at vise, at du kender dem – at du gerne vil pleje jeres 
relation til hinanden.
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Og vær endelig opmærksom på, at mangel på anerkendelse er en stor del af 
årsagen til, at mange frivillige er utilfredse med at være i Hjemmeværnet 
– og en væsentlig årsag til, at flere vælger at forlade den frivillige tjeneste. 
Det er således den demotiverende faktor, som flest frivillige i Hjemmeværnet 
oplever, at de udsættes for. I den sammenhæng viser forskellige studier, at 
generationernes forskelle påvirker de frivilliges opfattelse af, om de bliver 
anerkendt. 

Din evne og vilje til at anerkende det, som dine frivillige gør – udgør derfor 
også en stor del af nøglen til fastholdelse af den enkelte, så du kan i denne 
kontekst med fordel hente god viden i afsnittet om anerkendende ledelse. 

 
REFLEKSION

Hvad motiverer mine frivillige?

”Accepteret og accepteret – alt er relativt – men de har bare at efter-
leve det. Fordi eneste konsekvensmodel, du har som chef i Hjemme-
værnet, det er jo faktisk, at du kan udelukke folk fra at komme til ak-
tiviteter. Du kan ikke smide dem ud – du kan ikke have en eller anden 
konsekvens i forhold til at trække dem i løn eller hvad – det kan du 
kun, hvis de har rådighedsvederlag. Men ellers er det eneste, du kan, 
at udelukke dem fra aktiviteter.” 

Fortalt på workshoppen af én af cheferne, som har indført den kon-
sekvens for dem fra hans enhed, der ikke melder til eller fra på hans 
aktiviteter, at de udelukkes fra deltagelse i de næste to aktiviteter.

Hvad tænker du, når du læser fortællingen – generelt – og specifikt i 
forhold til tænker motivation af dine underordnede ind?

Prøv også at erindre, da du meldte dig ind i Hjemmeværnet. Hvad 
motiverede dig til det? Fik du tilfredsstillet dine ønsker og din lyst? 
Hvordan kan du anvende det i motivationen af dine underordnede?
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Du er coachen

De fleste har nok stiftet bekendtskab med ordene ’coach’ og ’coaching’! Om 
ikke andet så i forbindelse med amerikanske film, hvor for eksempel træne-
ren – coachen – i basketball har en fremtrædende rolle, som den, der vejleder, 
retleder, roser, riser og irettesætter.

Og mange forbinder det ledelsesmæssige begreb ’coaching’ med netop det. 
Det er det imidlertid ikke – tværtimod – og langtfra!

Den amerikanske forfatter til klassikeren ”Coaching at Work”, Sir John Whit-
mores10 definition af coaching handler om: ”…at slippe en persons potentiale 
løs for derved at maksimere dennes præstation. Det er at hjælpe ham til at 
lære, snarere end at lære ham noget.” 

I coaching er det altså den coachede selv, som har serveretten. Han eller hun 
definerer sit problem, er givet kompetencen til at løse problemet og har ansva-
ret for at gøre det.

Som leder har du – ligesom den amerikanske coach – retten til at define-
re, hvilke udfordringer din underordnede skal fokusere mod. Og det er dit 
ansvar, at udfordringerne bliver mødt og løst. Uanset om din underordnede 
er enig eller ej! Du kan derfor ikke være coach – uanset overskriften – og 
coaching er ikke det samme som at lede. 

Men du kan være coachende i din lederstil. Og det er et godt redskab at kunne 
hive op af din ledelsesmæssige værktøjskasse – når blot du er opmærksom på 
nedenstående enkle spilleregler. 

 
Hold mund!  
Når du vil være den coachende leder, må du frem for alt tro på og have tillid 
til, at dine underordnede selv kan løse de udfordringer, som de oplever. Du 
må derfor undlade straks at servere løsninger og svar, når de henvender sig 
til dig – og i stedet opfordre og opmuntre vedkommende til selv at finde sine 
løsninger og svar.

10 Timothy W. Gallwey og Sir John Whitmore har skabt grundlaget for coaching. Gallwey var tennis-
træner og beskriver sin tilgang til coaching i bogen ”The Inner Game of Tennis”. Whitmore startede sin 
karriere som racerkører, tog til USA for at læse psykologi og mødte der Gallwey.

Gevinsten ved dette er, at dine underordnede i højere grad vil reflektere over 
de udfordringer, de møder; hvilket giver en holdbar læring i forhold til at kun-
ne løse tilsvarende udfordringer i fremtiden. 

Den, der kommer til dig med problemet eller spørgsmålet, vil samtidig opleve, 
at du har tillid til, at vedkommende selv kan bære ansvaret samt har evnerne 
til at kunne lede sig selv. Og det vil styrke initiativet til at agere på samme vis, 
næste gang problemet opstår.

Kort sagt vil du med din coaching styrke og udvikle dine underordnedes mo-
tivation. Så hold din mund – og lad dem selv gøre!

 
Stil spørgsmål, der coacher!  
Men essensen af coaching er vel ikke at holde mund? Naturligvis ikke – blot 
når det handler om ikke at servere svarene og løsningerne, hvor din rolle som 
den coachende leder jo er at hjælpe din underordnede til at finde disse. Så du 
må stille spørgsmål og atter spørgsmål – selv om din naturlige reaktion som 
oftest vil være at svare.

Når dine spørgsmål skal coache din underordnede, må de være nysgerrige og 
fremtidsorienterede. Og de må gerne være svære at svare på, for de skal skabe 
eftertænksomhed hos den coachede. 

Din opgave er at få din underordnede til at forholde sig til og kritisk overveje, 
hvilket mål pågældende har, hvad der spiller ind i problemstillingen, hvad der 
er af muligheder for handling, og hvilke konsekvenser løsninger og svar kun-
ne tænkes at indeholde. Din underordnede vil på den vis – frem for at reagere 
umiddelbart – finde frem til en reflekteret og mere hensigtsmæssig løsning på 
sin udfordring.

Coachende spørgsmål er som oftest åbne og uddybende almindelige hv-spørgs-
mål som hvem, hvad, hvor, hvordan, hvorfor. Eksempler på sådanne spørgs-
mål kan være:

•	 Hvad vil du opnå?
•	 Hvilke muligheder ser du for at nå dette?
•	 Hvad vil du gøre helt konkret?
•	 Hvilke forhindringer ser du?
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Og du må blive ved med at stille spørgsmål langt ud over, hvad du typisk 
har gjort tidligere. Det kan være unaturligt og ubehageligt for dig; men dine 
spørgsmål skal tvinge ham eller hende til at reflektere over udfordringerne. 
De skal skabe læring. Dét er ubehaget værd!

 

Du stiller dig op på ’ølkassen’

Når du er leder i Hjemmeværnet – primært fra delingsførerniveauet og op – 
forventes det, at du kan stille dig op på ølkassen. At du griber chancen til at 
træde i karakter ved at tage ordet, når lejlighed byder sig.

Men det er naturligvis vigtigt, at du indtager ølkassen på den rigtige måde.

Når du stiller dig på kassen, er det derfor vigtigt, at du har et budskab i form 
af relevant information. At du virkelig mener noget! At du kan formidle dit 
budskab ærligt og begejstret! At du præsenterer budskabet i en form, så dine 
underordnede forstår, hvad du mener! Det skaber engagement og motivation 
hos dine tilhørere. Og din kompetence til det indeholder i stor udstrækning 
nøglen til din autoritet.

Din ærlige formidling er naturligvis betinget af, at du kan stå inde for det, du 
siger. Du skal så at sige kunne tage dit budskab på dig.

Dit eget begejstrede engagement er afgørende for dine underordnedes enga-
gement. Når de kan se, høre og mærke, at du brænder for det, du siger – at 
du virkelig mener det – at du selv er interesseret – er din chance for at få dit 
budskab igennem så meget større, end hvis du bliver en undskyldning for dig 
selv. For det motiverer og skærper dine tilhøreres interesse.

Hvis du er nødt til at stille dig op på kassen for at formidle budskaber, som du 
ikke selv brænder fuldt og helt for, må du alligevel forsøge at finde ind til det, 
der rummer dit eget engagement og har din interesse. Det kan for eksempel 
være i situationer, hvor du loyalt skal overbringe politisk betingede budska-
ber fra dine overordnede, som du – som frivillig – kan have svært ved at 
forstå. Eller som du måske ikke finder særligt interessant. I de – forhåbentlig 
få – tilfælde kan du måske tage fat i den del af budskabet, der berører dine 

underordnede – nemlig hvorfor det er vigtigt, at de ved noget – og hvilke kon-
sekvenser budskabet kan medføre. Netop den disciplin beskæftiger afsnittet 
om retningsbestemt ledelse sig med.

Er intet af ovenstående muligt, må du forsøge at omforme budskabet til en 
mere spændende historie – stadig ærligt og redeligt. Hvis du kan gøre det til 
din historie, bliver den mere interessant for dig at fortælle – og dine underord-
nede vil kunne mærke dit engagement.

Kan du heller ikke det – må du undlade at stille dig op på kassen – for så har 
hverken du eller dine tilhørere interesse i sagen – og det bliver ’spildte guds 
ord på Balle-Lars’!
 

KOMMUNIKATIONENS ÆDLE KUNST  
 
At træde op på ølkassen indebærer, at du kender de forhold som er betyd-
ningsfulde, når du skal kommunikerer dine budskaber til dine underordnede.

En meget stor del af alle lederes tid – såvel i virksomheder som i frivillige 
organisationer – går med kommunikation. Som frivillig leder i Hjemmevær-
net, har du ikke dine underordnede indenfor rækkevidde i 8 timer om dagen, 
hvilket gør det vanskeligere at få dine budskaber kommunikeret ud til alle. 
Så dit og jeres behov for og evne til at kommunikere, er måske endnu større 
end en virksomhedsleders. Læs mere om det under leder på afstand i del 6 i 
håndbogen. 

Kommunikation er generelt et nøgleredskab til engagement af dine under-
ordnede. Alligevel opleves det, at lederne i Hjemmeværnet glemmer at kom-
munikere – eller ikke magter kommunikationens ædle kunst. Og resultatet 
er som oftest skuffede forventninger. Enten hos dig, fordi dine underordnede 
ikke gjorde, som du forventede, eller skuffelse hos dem, fordi de troede, at de 
netop gjorde som forventet.

Det er dit ansvar at kommunikere – at sprede vigtig og nødvendig information 
ud til dine underordnede. Derom hersker ingen tvivl! Som i det meste andet 
’gør øvelse mester’ – så det allervigtigste for dig er, at du minder dig selv om, 
at det er din opgave og pligt at gøre det.
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Kommunikation indeholder mange forskellige elementer – og du kan finde 
mange teoretiske betragtninger om kommunikation. Det kan du vælge at gå 
dybere ind i – senere! 

I komprimeret form kan teorien koges ned til følgende retningslinjer, som du 
kan anvende i praksis, når du som leder har behov for det.  

Du skal være opmærksom på, at:

•	 Det er dig, der bestemmer omgangstonen. Du viser dig som det gode  
 eksempel ved at tale venligt, respektfuldt og ligeværdigt med dine under- 
 ordnede. Det styrker din troværdighed. Det vedligeholder den gode relati- 
 on. Det sikrer, at din underordnede lytter – i stedet for at forberede sit  
 forsvar. Det skaber gensidig tillid – og er befordrende for det gode samar- 
 bejde. Og det gør ikke ondt – eller er tegn på svaghed. Det styrker tvært  
 imod din autoritet.

•	 Din kommunikation opfattes anderledes, når du bliver leder. Dine ord 
– alle dine ord – tages for pålydende. De opfattes konkret, som de er 
sagt! Alvorsord bliver mere alvorlige, end det måske var tilsigtet fra din 
side! Uklare budskaber tolkes – og opfattes ikke altid som du mente dem! 

•	 Det kan i den sammenhæng blive en særlig udfordring at kommunike- 
  re med tidligere kolleger eller kammerater, når du bliver deres fore- 
  satte. Din ledelseskommunikation bliver sandsynligvis en anden end  
  den gensidige kammeratlige omgangstone, som I tidligere havde. 

•	 Det kan ligeledes blive en udfordring, hvis du bevæger dig fra én kul- 
  tur til en anden – fra én underafdeling, hvor kommunikationen måske  
  var meget uformel til en ny underafdeling, som eventuelt har tradition 
  for en mere formel omgangstone.

•	 Du ikke må anvende negative superlativer om dine folk. Og lad – som   
 den anerkendende leder – være med at skælde ud, råbe og tale nedsættende  
 om folk. Du ved jo, at den, du taler med, er fornuftig. Så det, vedkommende  
 har gjort, har som udgangspunkt ikke bund i noget negativt eller ond- 
 skabsfuldt. Han eller hun ved måske ikke bedre – og det kan du hjælpe  
 pågældende med at rette op på.

•	 Være tydelig og få afklaret, at I mener det samme – også selv om I tror, 
 I er enige. 

•	 I den sammenhæng er det vigtigt, at du ved, at al kommunikation kan  
  ende op i, at din underordnede misforstår dit budskab. For han eller  
  hun – og dig selv – er påvirket af masser af forskellige og subjektive  
  faktorer, som har indflydelse på:

	- det, du tror, du siger, 
	- det, der reelt kommer ud af din mund,
	- det, den anden hører, du siger, og
	- det, den anden fortolker ud af det, du siger.

•	 Tale tydeligt og klart! Jo vigtigere dit budskab er – jo skarpere bør  
  det stå. Jo kortere og præcist det er – jo nemmere forstås det!

	- “Du skal nu gøre……” eller ”Jeg vil gerne have at, du…” er en  
 konkret besked, som forstås af de fleste.  ”Måske kunne nogen  
 sørge for…” eller ”Det ville være skønt, hvis nogen….” vil efter- 
 lade dine underordnede i tvivl om, hvad de skal. I øvrigt pålægger 
  du dem et ansvar, som er dit – nemlig stillingtagen til, om opgaven 
 reelt skal løses. Og måske lægger du op til en uønsket drøftelse af, 
 om opgaven er vigtig eller ej! Så du er mest sikker på resultatet,  
 når du kommunikerer klart og tydeligt.

•	 Lytte mere, end du taler! Det vil som regel give dig et større indblik 
  i, hvad den anden mener. Og det vil fremme forståelsen i budskabet – 
  hvilket er betydningsfuldt i forhold til din forståelse af, hvad sagen,  
  spørgsmålet, drøftelsen eller lignende bunder i. 

	- Din modpart kender måske ikke forholdet mellem at lytte og at tale 
 – og kan være meget glad for at høre sig selv – så der skal naturlig- 
 vis være en fornuftig balance, hvor du også får givet dine budskaber.

•	 Skriftlig kommunikation rummer større risiko for misforståelser end  
  mundtlig! Kommunikation på skrift er som oftest kortere, mere   
  struktureret og mere kontant end mundlig kommunikation. Men du ved 
  ikke – meget sjældent eller aldrig – hvordan dit budskab modtages.

	- Kritik virker stærkere, når det er skrevet ned. Hvis du skal formidle 
 et kritisk budskab – uanset om det er opad eller nedad – er det  
 absolut mest hensigtsmæssigt at gøre det ansigt til ansigt. Hvis  
 det ikke kan lade sig gøre, så brug telefonen. 
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 Det giver dig muligheden for at afklare eventuelle misforståelser, og  
 du har mulighed  for med flere ord at forklare, hvad der er årsagen til  
 dine følsomme budskaber.

•	 At man som regel ikke kan få for meget information. Men der er altid  
  en risiko for, at ’der går snak i det’, således at det reelle budskab  
  fortoner sig. Du skal derfor være opmærksom på, at det ikke bliver 
  ved snakken, når din forventning er, at informationen medfører en  
  eller anden form for handling.

•	 Hvis du som leder af en flok frivillige får trang til at udtale dig om  
  forholdene i din lille del af Hjemmeværnet, må du overveje, hvor du  
  gør det – og hvordan. 

	- Det gælder især, hvis du vælger at gøre det på de sociale medier.  
 For du vil meget nemt kunne komme i konflikt med et loyalitets- 
 begreb, som bygger på din moralske forpligtelse eller  
 ansvarligheden i forhold til det fællesskab, som du deler med   
 dine underordnede. 
	- Vær også opmærksom på betydningen af de narrativer, du skaber 

  – gennem din kommunikation. Pas på med den dårlige fortælling – 
 for dine folk vil tro, at det er rigtigt. Uanset om det er tilfældet eller 
 ej, er fortællingen med til at skabe en stemning, der kan være  
 positiv eller negativ. Og som i ’Fjeren og de fem høns’ har  
 en  negativ fortælling en tendens til at blive til ti høns, når den genfor- 
 tælles.

•	 At det er svært – måske umuligt – at styre, hvad dine underordnede  
  udtrykker sig om på Facebook, Twitter, Instagram og lignede medier.  
  Så du skal overveje, om der i din underafdeling bør tales om hvordan  
  og hvad, der kommunikeres om – og hvad der dermed gøres tilgænge- 
  ligt for resten af verden. 

	- Gør det eventuelt til et tema, som I behandler på jeres møder –  
 og skab dermed en kultur, hvor der er opmærksomhed på emnet.  
 Det vil i nogen udstrækning kunne begrænse skaden!
	- I den sammenhæng er det oplagt, at I bliver enige om at undgå at  

 bruge meget negative eller nedsættende vendinger, når I udta- 
 ler jer om forholdende i jeres del af Hjemmeværnet speci- 
 fikt – og meget gerne om Hjemmeværnet generelt. 
	- Skab også enighed om, at negative ytringer om ledelsen eller   

 jeres frivillige kolleger ikke er på sin plads. Og endelig, at I alle  
 vil skrive eller tale i en ordentlig tone, undgå bandeord eller  
 stødende bemærkninger med diskriminerende eller seksuelle  
 undertoner.

At det kan være svært at styre dine underordnedes kommunikation, ved du 
sikkert. Så ser du nok også, at det selvfølgelig bliver nemmere, når du selv 
optræder som det gode eksempel – også på dette område. 

Du ved nu, at det er din pligt og dit ansvar. Med ovenstående opmærksom-
hedspunkter i dine tanker, er der en god chance for, at kommunikationen i din 
underafdeling vil blive hensigtsmæssig og succesfuld!

 
Du kan ikke ’ikke kommunikere’!  
Ingen kommunikation virker imidlertid, hvis du pakker dig sammen bag luk-
kede døre – bag computeren – utilgængelig for dine underordnede. Envejs-
kommunikation kan sidestilles med udstedelse af ordre – som du kan benytte 
dig af i din risikoledelse – under operationer, uddannelser og øvelser! 

Under alle øvrige forhold må du signalere, at du er til at få i tale. At du vil 
samtale; hvor du er rede til at lytte, drøfte eller diskutere det, som dine un-
derordnede kunne have behov for. Åbent, ærligt og redeligt. Dét er deres for-
ventning!

Og du må klart tilkendegive, at det også er din forventning. At de kommer 
til dig, når de støder ind i udfordringer, når de har problemer, eller blot når 
de ønsker sparring på de tanker og ideer, som de går og tumler med. Hvad 
enten det er fagligt eller privat. For det er gennem kommunikationen med 
dine underordnede, at I opbygger og vedligeholder jeres relationer – og skaber 
grobund for et effektivt og hensigtsmæssigt samarbejde. 

Så du og dine folk er nødt til at kommunikere!

I den sammenhæng skal du være opmærksom på, at tavshed også kan være 
kommunikation. Hvis dine underordnede forventer, at du udtrykker dig i en 
sag – deler din viden, mening eller holdning – og du undlader dette, overlader 
du tolkningen til dem. Det kan der komme mange forskellige resultater ud 
af, for eksempel kan det tolkes som negativ adfærd, at du ikke gider eller vil 
forholde dig til sagen. Det kan også tolkes som, at du forholder dig positivt til 
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sagen, for ’intet nyt er godt nyt’ – og det kan omvendt tolkes som om, at du 
ikke vil fremme sagen. Og så videre! 

Uanset hvad, der er din bevæggrund for at forholde dig tavs, er en ting givet 
– din tavshed betyder, at du har afgivet kontrol og beslutningskompetence til 
andre.

  
 
KOMMUNIKATIONSREDSKABER  
 
”Jamen	–	til	at	starte	med	var	vi	nødt	til	at	ringe.	Vi	ringede	–	og	fik	fat	i	folk.
Nej – efter de her møder har vi så også …… der er nogen, som ikke bruger 
sociale medier, Facebook og hjv.dk og hvad vi ellers har – de ville gerne have 
en SMS. Der var nogen, der gerne ville have en opringning omkring et møde. 
Der var nogen, der gerne ville have en mail. Der var nogen, der gerne ville 
have et almindeligt opkald. Og så var der dem, der var på Facebook og hjv.dk. 
Og det ved vi så. Så vi har faktisk vedtaget, at al vores kommunikation – alt vi 
lægger op på Facebook – af tilbud til aktiviteter, hvor vi opretter en begiven-
hed, at den tekst vi skriver – den sender vi også på mail til alle medlemmer. 
Og så er der nogen, der ikke er på mail – vi har en ældre herre, som er utrolig 
aktiv	–	han	har	over	500	timer	i	år	–	vi	ved,	at	hvis	han	skal	til	en	aktivitet,	så	
skal han bare have en opringning dagen før. Han bruger ikke mail – og han 
bruger stort set ikke SMS – så hvis du sender en SMS til ham, og han sender 
en blank SMS tilbage – så ved du, at han har forstået det. Han kan sgu ikke 
finde	ud	af	at	skrive	den!	Så	det	er	det	der	med	at	kende	mine	folk	–	og	vide,	
at de skal have det på den måde.”

”Vi har en ældre herre, som er utrolig aktiv – han har 
over 500 timer i år – vi ved, at hvis han skal til en aktivi-
tet, så skal han bare have en opringning dagen før. Han 

bruger ikke mail – og han bruger stort set ikke SMS.” 

Som det fremgår af fortællingen foregår kommunikation og information ad 
mange kanaler i Hjemmeværnet. Den kompagnichef, der fortalte om kommu-

nikation i sin underafdeling, har konkluderet, at han så vidt muligt formidler 
vigtig information ad mindst tre kanaler – SMS, Facebook og hjv.dk, som når 
ud til de fleste. Og fordi han kender sine folk, ved han også, at der er enkelte, 
han skal ringe til.

En anden fortælling lyder: ”Der gjorde jeg på et tidspunkt det, at jeg ringede 
– og sagde: ”Jeg kan se, at du lige har meldt afbud.” Og så kom der en væven-
de forklaring om, at han vist nok havde lovet konen noget andet noget – og så 
ikke rigtigt turde stå ved, at han skulle ud og sejle. Og så var det jo lettere lige 
at	gøre	sig	”rød”	–	for	så	fik	han	jo	ikke	ballade	nogen	steder.	Men	det	var	
svært for ham at skulle forklare over telefonen – det var lettere bare at gøre 
sig ”rød” på hjv.dk. Men en gang i mellem kan sådan en opringning godt lige 
løfte ’kvaliteten’ lidt.”

På workshoppen gav fortællingen anledning til en efterfølgende drøftelse i 
plenum om kommunikationsredskabernes styrker og svagheder. Der var bred 
enighed om, at den fysiske samtale ’face to face’ – eller via telefonen – var 
mere forpligtende for alle involverede parter end et skriftligt via et elektronisk 
medie - uanset om svaret er ja eller nej.

Hjemmeværnsskolen oplever, at information via de sociale platforme ses af 
rigtigt mange frivillige. Skolen har derfor valgt at anvende tilgængelige plat-
forme til at dele viden og informationer. Det har givet flere positive effekter, 
herunder at mange læser de samme budskaber, hvorved vigtig viden spredes 
til flere frivillige ad gangen; samt at det på kort tid bliver muligt at samle del-
tagere nok til uddannelser, der kunne være i fare for at blive aflyst på grund 
af for få tilmeldte. 

Skolen oplever dog også, at kommunikation via de social medier kan spinne 
ud af kontrol – og pludselig kan handle om noget helt andet end oprindeligt 
tiltænkt. Ofte høres de negative røster mere end de positive, så styrker og 
svagheder ved de enkelte kommunikationsredskaber skal sættes i relation til 
de budskaber, som du ønsker at give. Og sættes i forhold til den forståelse, du 
ønsker at skabe.

Hvilke redskaber, du med fordel kan anvende, må bero på en vurdering i de 
enkelte situationer. Hvem vil du ramme? Hvad ønsker du at opnå? Egner bud-
skabet sig til skriftlig kommunikation – eller bør det gives mundtligt? Kan det 
forklares kort og præcist ved skriftlig kommunikation – eller kræver det flere 
ord og mulighed for at afklare misforståelser?
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Uanset dit valg af redskab skal du vide, at skriftlig kommunikation i stor ud-
strækning er envejskommunikation, der rummer en risiko for uafklarede mis-
forståelser. Og at mundtlig kommunikation, der i sagens natur fordrer, at per-
sonerne ser og føler hinanden, er mere fremmende for opbygning af relationer; 
hvilket er én af de væsentligste forudsætninger i dit lederskab.

Vel vidende, at det forholder sig sådan, kan du i dit frivillige virke ikke mødes 
med dine underordnede hver gang, du vil informere dem om noget – og du 
kan sikkert ikke samle dem til alle de møder, du finder behov for. Så du må 
ind imellem ty til at kommunikere skriftligt, selv om du ville foretrække at 
servere dit budskab mundtligt.

  

ØLKASSERÅD  
 
Med opmærksomhed på de kommunikative forhold, der har betydning for 
dig, når dine budskaber skal nå og forstås af dine underordnede, kan neden-
stående retningslinjer være gode at have ved hånden, inden du stiller dig op 
på ølkassen. 

Du skal:

•	 Kun vælge ølkassen, når du kan gøre det kort og præcist. Bliver det for  
 langvarigt mister tilhørerne ofte interessen – og dit budskab fortoner sig i  
 det uvisse.
•	 Have et klart og tydeligt budskab. Det øger forståelsen. 
•	 Gøre budskabet spændende og interessant – for dig selv – og for dine  
 underordnede.
•	 Vise lederskab ved at være ærlig, inspirerende og vise vejen! Husk også  
 at kommunikere de dårlige nyheder! Du kan med fordel fortælle åbent  
 om dine udfordringer, og hvordan du har tænkt dig at håndtere dem. Det  
 viser respekt og skaber tillid. 
•	 Finde din indre ro, mens du bevæger dig op mod ølkassen! Gå stille og  
 roligt derhen, hvor du skal stå. Kig på folk, træk vejret og mærk, hvordan  
 dine fødder står solidt på jorden og brug tiden til at forberede dig men- 
 talt. Giv gerne dig selv og dine tilhørere tid til at samle tankerne, inden du 
 begynder din tale – så du og de får ro til at samle tankerne. Begynd så først 
 at tale, når du er klar!

•	 Tale højt og tydeligt – de bagerste rækker skal også kunne høre dig!
•	 Huske at trække vejret! Skab gerne en pause – det giver dig luft – og dine 
 tilhørere får tid til at fordøje dine budskaber! 
•	 Have et glas eller en flaske vand klar. Nervøsitet giver ofte en følelse af  
 at blive tør i hals og svælg – så tag en tår, hvis du føler behov for det. Det 
 kan også give dig en kærkommen pause fra talen!
•	 Anvende ølkassen til at sprede ros! Det er således fint at fortælle om de  
 gode resultater, som I har sammen har opnået, herunder at anerkende de  
 underordnede, der har bidraget. Til gengæld er det en usædvanlig dårlig  
 ide at stille dig op på ølkassen og uddele kollektive skideballer, der i ste- 
 det bør adresseres direkte til enkelte underordnede.

 
ØLKASSETEKNIK  
 
Selv om du har fået råd og vejledning til, hvornår du kan have fordel af at 
stille dig på ølkassen, kan det stadig synes svært for dig. For når du står på 
kassen rettes al fokus mod dig og din præstation – du er i rampelyset – og 
det kan kræve, at du mobiliserer al dit mod og din motivation! 
Mange oplever, at de får hjertebanken, svedige håndflader og svært ved at 
trække vejret, når de skal tale i en større forsamling. De oplever det som 
angstprovokerende,  uanset om de til daglig føler, at de har ordet i deres magt 
– og normalt har let ved at udtrykke meninger og holdninger. I den profes-
sionelle verden er der da også mange, der opsøger professionel hjælp for at 
komme angst og nervøsitet til livs.

Det er nok de færreste frivillige ledere, der vil gå så drastisk til værks; og en 
del lever med nervøsiteten. Andre finder god støtte i at gennemføre instruk-
tørkursus på Hjemmeværnsskolen, hvor de får redskaber, der hjælper dem 
med at strukturere og gennemføre præsentationer for andre. Én af fordelene 
ved det er, at andre evaluerer din præstation; hvilket giver et mere nuanceret 
billede end din egen subjektive vurdering. Det viser sig som oftest, at du selv 
opfatter og føler din nervøsitet meget værre end dine tilhørere; hvilket kan 
reducere din frygt for at virke nervøs betydeligt.

Hvis du endnu ikke er nået dertil – og føler, at din nervøsitet stadig præger 
din evne og vilje til at stille dig op på ølkassen, kan nedenstående råd sikkert 
hjælpe dig!
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Du skal:

•	 Gøre dig klart, hvad du vil opnå med dit budskab! I den sammenhæng  
 er det vigtigt, at du gør dig klart, hvem du taler til – og definerer, hvorfor  
 det netop er dem, du taler til.
•	 Skabe struktur i din tale! Det vil styrke din tillid til, at du kan overskue  
 budskabet, at du er forberedt, og at din tale rummer det nødvendige –  
 hverken mere eller mindre. 
•	 Skrive talen ned i sin fulde længde. Eller eventuelt på kort med sigende og 
 inspirerende stikord, som du kan anvende undervejs. Stikord er også gode 
 at have ved hånden, hvis ’klappen går ned’!
•	 Øve dig på talen. Og derefter finde ind til, om du har behov for præsenta- 
 tionsmidler. På den vis bliver det dig og dit budskab, der styrer – ikke  
 PowerPoint, slides eller flip overs eller andet. 
•	 Hold talen for dig selv og juster de sætninger og ord, som du ikke siger  
 naturligt. Bed eventuelt en god kollega eller kammerat om at lytte med 
 og give sine bemærkninger. Vær varsom med fagudtryk, som blot skaber 
 distance til dem, der ikke kender det.
•	 Erkende, at der kan ske uventede ting under din præsentation eller tale!  
 Du glemmer måske, hvad du vil sige, teknikken kan svigte, dine tilhørere  
 kan opføre sig anderledes, end du forventede eller noget helt andet kan  
 ramle, rumstere og forstyrre. Du skal vide, at det sjældent handler om dig  
  – og at dine tilhørere som regel kan rumme det meste. Du er ikke ufejl- 
 barlig – det er dine tilhørere heller ikke. Så de er med og ikke imod dig.

 

REFLEKSION 

Kommunikation – mon de forstår det?

Prøv først at reflektere over, hvor meget tid du kunne have sparet, hvis 
alle de taler og præsentationer, du har hørt i tidens løb, var skarpe, 
budskabsfokuserede og målrettede? Om det var tydeligt, hvad du kun-
ne eller skulle bruge indholdet til? Om du blev inddraget undervejs?

Overvej så, om du selv har gennemført taler eller præsentationer, hvor 
du har følt dig nervøs? Hvis du har – tænker du så, at det har haft nega-
tiv indflydelse på dine tilhøreres forståelse af budskabet?

Med den viden du nu har om emnet, vil du så gøre noget anderledes 
næste gang? 

Dit behov for at ’træde op på ølkassen’ kommer nogle gange ganske 
uventet – du må som leder kunne gribe situationen, når den er der!

Prøv at forestille dig en sådan situation! Hvad vil afgøre, om du væl-
ger kassen? Hvad skal du være opmærksom på, når du har stillet dig 
derop? 

 
INFORMATION – DER OPLYSER  
 
Du ved nu rigtigt meget om kunsten at kommunikere. Om den betydning din 
kommunikation har. Om kommunikationens magt for dig som leder. At du 
kommunikerer på den mest hensigtsmæssige måde. Og om valget af kommu-
nikationsredskaber. 
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Men kommunikation i sig selv ville blot være tomme ord; hvis det ikke var for 
de oplysninger og den information, som dit budskab indeholder. Afsnittet om 
kommunikation indeholder flere steder henvisninger til ’budskabet’, som kan 
spænde vidt – fra enkle meddelelser til større redegørelser, meningstilkende-
givelser, efterretninger eller formidling af viden og holdninger. 

I den kontekst er det vigtigt, at du sikrer, at dit budskab når frem til alle 
nødvendige modtagere. Og det er vigtigt, at du ikke tager for givet, at andre 
viderebringer budskabet til de, som ikke fik det!

Det er også vigtigt, at du ikke undlader at informere, når du tænker, at: ”Det 
ved de nok i forvejen” – eller ”Det fortæller andre nok til dem” – eller ”Det 
betyder sikkert ikke noget”. Hellere én gang for meget end én gang for lidt! 
Hvis du ikke er sikker på, at budskabet er modtaget og forstået, må du give 
det igen!

Du må tillige være bevidst om, at vigtige budskaber eventuelt må gentages 
med jævne mellemrum. Der kan være behov for vedvarende at motivere for 
forståelsen i – og efterlevelsen af – dine budskaber. Hjemmeværnsskolen op-
lever for eksempel, at information om aktiviteter og uddannelser må genta-
ges – selv om det i første omgang er spredt ud til de rette personer. Måske 
er budskabet blevet fortrængt af andre vigtige gøremål. Måske blev det ikke 
lige ført i kalenderen. Måske, måske og måske – men gentagelse vil fremme 
forståelsen.

Som leder i Hjemmeværnet skal du være meget opmærksom på dit ansvar for 
at sortere i den information, som du kommer i besiddelse af. Du skal videre-
give de informationer, der er nødvendige og hensigtsmæssige for dine under-
ordnede; men du må ikke overinformere – for så vil dine folk selv begynde 
at sortere. På den anden side skal du sikre, at de ved, hvad de har brug for at 
vide. Det kan være en svær balancegang, så det må du øve dig på og reflektere 
over – og afstemme med dine underordnede.

Allervigtigst er det, at du ikke bevidst tilbageholder eller fordrejer budskaber, 
så de passer bedst ind i dit personlige kram. Du skal tilgodese helheden i dit 
og din underafdelings virke. Det andet er ikke åbent og ærligt – det nærmer 
sig manipulation, som med garanti vil blive opdaget af dine underordnede. 
Det vil helt sikkert invalidere deres tillid til dig.

REFLEKSION

Information – mon de ved det?

Information er et vigtigt redskab i din værktøjskasse. Så du skal an-
vende det hensigtsmæssigt og afpasset i de situationer, hvor mulig- 
heden byder sig. 

Overvej nu din frivillige hverdag som leder i Hjemmeværnet! 

Har du sikret, at dine underordnede får de nødvendige budskaber? 
Husk på, at det ikke nødvendigvis er dig selv, der skal formidle bud-
skaberne.

Prøv også at tænke over, om du har benyttet de lejligheder til at infor-
mere dine underordnede, som du er givet? Vil du gøre noget anderle-
des herefter?

 
 

Du er den kreative skaber af aktiviteter

Én af dine vigtigste opgaver som leder i Hjemmeværnet er at sikre, at der 
skabes aktiviteter, der er motiverende. Du kan ikke imødekomme behov og 
ønsker hos alle dine underordnede hver gang; men med jævne mellemrum 
skal alle have gode udviklende, udfordrende og underholdende aktiviteter, 
som de finder glæde i og motiveres af! 

Indholdet kan være mangeartet – og ikke nødvendigvis formet i forhold til 
opgavernes konkrete indhold. Se eksempel på det i afsnittet ’4	gange	U’. Der 
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kan være mange veje til målet!

Det allervigtigste er, at aktiviteterne giver den nødvendige træning og læring 
for dem, der deltager – og ikke mindst, at aktiviteterne er så tillokkende, at 
de får dine folk til at møde op – igen – og igen – og igen – og…..! For der 
skal mange aktiviteter til, når din enhed skal opbygges til en operativt duelig 
enhed i Hjemmeværnet. Og alle skal helst deltage!

Fælles for aktiviteterne er, at formålet skal være tydeligt. Du og dine folk skal 
vide præcist, hvad det er I skal lave og hvorfor! Deri ligger det målrettede! 
Det gælder, uanset om det er en øvelse, en uddannelse, et møde eller en social 
aktivitet, du planlægger. Formålet skal naturligvis altid være rettet mod de 
opgaver, som I sammen skal løse. Enten i form af udvikling af jeres faglige og 
operative kompetence – eller i styrkelsen af de betingelser og vilkår, I har for 
jeres virke, herunder for eksempel trivsel og samarbejde.

Det er derfor vigtigt, at du er ambitiøs på enhedens vegne, så dine underord-
nede ved, hvad de skal stræbe efter. Og de skal vide, at det kræver en indsats 
fra deres side. I samme forbindelse bør du beskrive målet med aktiviteten så 
konkret, at du bagefter kan afgøre, om I nåede det, du havde forventet.

”Nej – så bliver jeg våd – 
og så bliver jeg kold – og det går ikke. ” 

”Du ser det jo gentagne gange på øvelser – 
med det samme, når det begynder at blive 

dårligt vejr, så falder folk fra.”
Sagt af en af deltagerne på workshoppen

Du skal hele tiden have for øje, at aktiviteten skal være motiverende – og op-
bygge forventningens glæde hos deltagerne. Jo bedre du er til det, jo flere 
dukker der op til aktiviteten. I den sammenhæng er det yderst vigtigt, at du 
skaber aktiviteter, der giver mening for deltagerne. Måske synes du, at det at 
stå på post i forbindelse med en bevogtning eller en overvågning i sig selv 
giver mening, for de fleste af dine folk har jo meldt sig til at være soldater. De 
brænder derfor for de opgaver, som Hjemmeværnet løser. Men at stå på en 
post, hvor intet sker i timevis kan hurtigt fjerne det glorværdige skær, der er 

over frivillig opgaveløsning i Hjemmeværnet. Uanset at opgaven i sig selv 
giver mening. Så du må fortælle dem, hvorfor det er vigtigt. Og hændelser 
under øvelsen må vise dem, at det virkelig er vigtigt. De skal forstå meningen 
med deres indsats, for det fremmer deres motivation.

Hvis du derudover vil være helt sikker på, at dine underordnede også kommer 
næste gang, du kalder, skal du huske at anerkende den indsats, som de hver 
især har ydet. Du kan passende starte med at rose, at de er kommet så tal-
stærkt. Start aldrig med at give kollektiv skideballe til de, der ikke er kommet. 
De kan jo alligevel ikke høre dig! Det kan kun de, der står i geleddet.

Når aktiviteten er afsluttet, må du rose dem for at deltage. Og ros gerne alt 
andet, der er værd at rose. Deres engagement, deres vilje, deres humør, deres 
samarbejde – og naturligvis deres gode indsats – det, som de hver især har 
kunnet bidrage med af stort og småt.

Hvis en skoleklasse sættes til at male et billede, som forestiller havet under 
overfladen, vil nogle male fisk, andre vil male søstjerner eller konkylier, en-
kelte vil måske kaste sig over at male koraller, og den meget kreative vil for-
søge at portrættere en havfrue. Mere eller mindre vellykket og vellignende! 
Men størstedelen af eleverne i klassen vil nok tage den blå pensel – for der 
skal godt nok males meget blåt i et havbillede. Og uden den blå farve var det 
ikke et hav! Så dem, der maler den blå farve, yder et væsentligt og uundvær-
ligt bidrag til det store billede. 

Forestil dig det billede, når du anerkender dine folks indsats! Når en velfunge-
rende indsats på fra folkene på det logistiske område for eksempel er en for-
udsætning for de dygtige ’krigeres’ indsats! Når den, der smører ostemaden, 
skaber forudsætningen for gode relationer og godt samarbejde. Hvor alle ikke 
er lige gode til alt. Men hvor hver og én af dine underordnede maler med lige 
nøjagtig den pensel, der fuldender det store helhedsbillede.

Som overbygning på dette emne vil du senere i bogen kunne læse noget 
om værdien ved anerkendende ledelse, som du må benytte ved alle mulige  
lejligheder.
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AKTIVITETER TILTRÆKKER – RELATIONER FASTHOLDER!  
 
Ud fra devisen, at ”aktiviteter tiltrækker – og relationer fastholder”, vil din 
succes på det aktivitetsskabende område også give dig et væsentligt værktøj 
til fastholdelse af dit personel. 

Gode oplevelser sammen med andre skaber gode relationer. I et fællesskab, 
som man har lyst til at være en del af – et fællesskab der forpligter. Tænk for 
eksempel på, hvor ofte du møder mennesker, som husker de gode oplevelser, 
som I har haft sammen. Uanset, at I ikke har set hinanden i flere år.

Det kan være den gode øvelse eller uddannelse, hvor det sjældent er det de-
cideret faglige indhold eller resultatet, der frembringer de gode minder. Som 
oftest er det det ekstraordinære – og i særlig grad det, der har berørt jeres 
følelser – der ligger forrest i hukommelsen.

I denne sammenhæng er det værd at nævne, at fastholdelse af de nye medlem-
mer i Hjemmeværnet udgør en særlig udfordring. Dels på grund af kravet om 
gennemførelse af den lovpligtige uddannelse, indenfor de første tre år efter at 
medlemsskabet er indgået. Og som umiddelbar konsekvens deraf manglende 
aktivering i underafdelingen af de nye medlemmer, for ”de må jo ikke anven-
des, når de ikke har gennemført deres lovpligtige uddannelse!”, som er en 
udbredt opfattelse blandt Hjemmeværnets frivillige.  

LEDERSKAB i Hjemmeværnet vil ikke forholde sig til regler og bestemmel-
ser om uddannelse og våben, som kan blive ændret over tid. Du skal blot være 
opmærksom på, at nye medlemmer i din enhed skal føle sig værdsatte. De 
ønsker og ambitioner, som fik dem til at vælge Hjemmeværnet som en sund 
fritidsinteresse, skal opfyldes. Hvis dét tager for lang tid, finder de noget bed-
re at bruge fritiden på. 

Så gode aktiviteter, hvor de kan deltage, udgør en væsentlig brik i forhold 
til deres fastholdelse i Hjemmeværnet – og det er muligt. En lige så vigtig 
brik i det puslespil er de gode relationer til de andre medlemmer i din enhed, 
for med de gode relationer opstår lysten til at være sammen. Og relationerne 
skaber den gensidige forpligtelse, som får både de nye og gamle medlemmer 
til at synes, at de hver især skal deltage i aktiviteterne – for ’vi kan jo ikke 
undværes!’

I forhold til fastholdelse af nye medlemmer kan følgende opløftende fortæl-
ling måske inspirere og vise værdien: ”Ovre hos os har vi en uddannelsesbe-
sætning som er dedikeret til formålet. Den gennemfører sejladser på forskel-
lige aftner, hvor de nye medlemmer indgår i besætningen. Det er faktisk en af 
de ting, der fungerer allerbedst ovre ved os. For det betyder, at de har en lidt 
større højde, når de kommer på et dæksgastkursus, der jo er en del af vores 
lovpligtige uddannelse. 

Når de så har været på et dæksgastkursus går vi ind og kigger på, hvilken 
operativ besætning, de så skal ud i. Så har vi lært dem at kende – og vi kan 
så nogenlunde gå ind og pin pointe, hvilken besætning de muligvis passer ind 
i – også aldersmæssigt og så videre.

Og så inviterer vi i øvrigt også vores operative fartøjsførere med på uddan-
nelsessejlads	–	så	de	kan	sige	goddag	til	de	nye.	Så	vi	kan	finde	ud	af,	hvad	de	
er for nogle? Og hvad er deres forventninger? Hvem er de? For de operative 
besætninger har nogle poster, der skal fyldes op. Er der nogen af de nye, der 
har interesse i det – jamen så er det den vej, vi kører! Til gavn og glæde for 
flotillen	–	og	ikke	mindst	de	nye	medlemmer,	der	får	deres	ønsker	og	behov	
opfyldt.”
 

4 GANGE U – ALVORLIGT MEN SJOVT!  
 
Når du tilrettelægger aktiviteter, skal de være målrettede mod de opgaver, 
som netop din enhed skal løse, og motiverende for dit personel. En god rette-
snor for dig, når du skal opnå det, er, at du tænker de 4 U’er ind i aktiviteterne. 
Hvis aktiviteterne indeholder momenter, der er uddannende, udviklende, ud-
fordrende og samtidig underholdende – er der en god chance for, at du ram-
mer noget, der motiverer hver enkelt af dine underordnede, så vedkommende 
bliver bedst muligt kvalificeret til at løse sine opgaver. Ikke ved én aktivitet 
– men over tid!

Et eksempel, der er fremkommet ved de forudgående undersøgelser til hånd-
bogen, er konkurrencesejlads i gummibåd. Konkurrencen bestod i, at de del-
tagende enheder på kortest mulig tid skulle bringe en selvfremstillet lagkage 
fra egen enhed til et dommerskib under en øvelse i Marinehjemmeværnet. 
Øvelsen foregik for mere end 20 år siden; men kan udmærket illustrere, hvor-
dan de 4 U’er kan bringes i spil – også i dag.
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For de fleste lyder det sikkert som noget gøgl – og det er i hvert fald så længe 
siden, at ingen kan huske det. Fakta er imidlertid, at samtlige deltagende be-
sætninger den dag i dag kan huske øvelsen. For de havde det sjovt, de lærte 
noget – og de var sammen om det! Og det eneste gøgleragtige, var reelt den 
kreativitet, der blev lagt for dagen, da lagkagerne skulle produceres – i nogle 
tilfælde med marinerede sild, ketchup, diverse rester fra køleskabet og lig-
nende.

”Aktiviteter skal være Uddannende, Udviklende, 
Udfordrende og Underholdende!” 

Det faglige resultat var absolut ikke ’til manegen’! For der blev øvet udsætning, 
bjærgning, sejlads, samt til – og fralægningsmanøvre med gummibådene til 
den store guldmedalje – bogstaveligt talt. Det var sjovt, det var motiverende 
– og det gav en god faglig ballast for fremtidige operative indsættelser af gum-
mibåd. Det var udviklende, underholdende og uddannende – og absolut en ud-
fordring! Den største udfordring dommerne dog, da lagkagerne skulle smages 
og vurderes!

6 GANGE F – DET ER IKKE NOGET, VI LEGER!  
 
Som supplement til de 4 U’er kan du måske finde gavn i at huske 6 F’er – ”fri-
villige forventer faglighed, forpligtende fællesskab og fede oplevelser.

En underafdeling samlede en tirsdag aften sine mange frivillige til undervis-
ning. Et arrangement, som mange havde valgt at deltage i med store forvent-
ninger, for de havde jo blandt andet meldt sig til Hjemmeværnet for at kunne 
være soldater. Forventningens glæde fortog sig dog med tiden; idet de frivilli-
ge medlemmer oplevede, at al aktivitet foregik i klassen – indenfor – hvor de 
blandt andet blev undervist i kampteori via PowerPoint. Kæden faldt helt af, 
da de gennemførte en lektion i sløring blandt stole, borde og tavler – forestil 
jer, hvilken sløring det ville medføre!

De eneste to F’er, der indgik i den aktivitet, var de forventninger, som de 
frivillige medlemmer mødte op med – og de forventninger blev gjort godt 

og grundigt til skamme. Hvis aktiviteten i stedet var gennemført i terrænet 
– iført kampuniform – med en ildsprudlende og dygtig feltinstruktør – i en 
fingeret indsættelse – sammen med alle de andre forventningsfulde deltagere, 
var der stor sandsynlighed for, at alle ville dukke op til næste arrangement.

Nu vil de måske prioritere ’Tante Odas fødselsdag’ i stedet!

Havde aktiviteten været planlagt sådan, ville den iøvrigt have imødekommet 
noget af det allervæsentligste i forhold til de aktiviteter, som gennemføres i 
Hjemmeværnet – at det ikke er noget, vi leger. 

Så selv om det er vigtigt for motivationen, at medlemmerne har det sjovt og 
hygger sig – at de finder aktiviteten underholdende, skal den alvorlige del af 
aktiviteten altid være i sigte. 

”Den, som kun ta’r spøg for spøg og alvor for alvorligt  
– han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt!” 

Piet Hein

Så husk altid, at aktiviteten er en del af forberedelsen til jeres opera-
tive indsættelse. Det kan i yderste konsekvens være indsættelse i krig 
– det er der intet sjov og underholdende ved – det er dybt alvorligt!  
Det betyder blandt andet, at du – hver gang du har muligheden i forbindelse 
med øvelse og uddannelse, som du planlægger – må bestræbe dig på at ind-
lægge momenter, der fremmer disciplin og lydighed m.v., da det er vigtige 
forudsætninger for risikoledelse. 

I afsnittet, som omhandler militær og civil ledelse, kan du finde meget mere 
om, hvad krig betyder for din ledelsesindsats.
  
 
AKTIVITETER FOR ALLE!  
 
I din enhed i Hjemmeværnet indgår højst sandsynligt flere generationer. Unge 
såvel som gamle – og dem derimellem. Det kræver en indsats fra din side at 
finde ind til, hvad de hver især har behov for af motivation og anerkendelse. 
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I den sammenhæng kan du hente støtte i diverse bøger og på internettet, der 
bugner af teori om emnet; men det vil ikke give dig sikkerhed i forhold til, 
hvad der er vigtigt for hver enkelt af dine underordnede.

Så den hårde – men mest givende vej – for dig, der ønsker at motivere og give 
reel anerkendelse til dine folk, er at tale med dem om det. Hvilke ønsker har 
de i deres tjeneste? Hvad giver dem glæde? Hvad har gjort dem stolte? Har de 
behov for, at du påskønner deres indsats? Hvordan synes de, at du skal vise 
det?

”Da jeg var chef, havde jeg en stor underafdeling. I den ene ende havde jeg 
nogle	sprudlende	unge	mennesker	mellem	20	og	30	år,	som	bare	ville	ud	over	
stepperne. Og så havde jeg selvfølgelig også de her kære gamle seniorer, som 
jo stadig gerne ville være med. Men som jo ikke kunne magte alt det her mere.

Så der tænkte og gjorde jeg meget i at være empatisk og sørge for at differen-
tiere. Der var forskel på, hvordan jeg skulle snakke med min gamle historiker 
på	70	år	og	min	30-årige	delingsfører.	Det	er	vigtigt	at	 tale	på	den	rigtige	
måde, sådan at du ikke står med en ældre herre, der tænker: ”Hold da op – 
hun taler ned til mig”. Det er bare vigtigt at differentiere, når du har så stor 
en aldersforskel, så du får alle med. Og også at sørge for, at aktiviteterne 
bliver lavet ud fra det. For så sørger du også for, at alle kommer med, så de 
forstår, at de er vigtige brikker i at få det hele til at gå op i en højere enhed, 
når vi skal ud og løse vores opgaver. Og der er plads til dem alle. Det er der! 
Det er bare forskellige opgaver, de skal sættes på.”

Denne fortælling rummer udsagn om såvel kommunikation som planlægning 
af aktiviteter. Den rummer også sandheden om, hvor vigtigt det er, at du nøje 
overvejer, hvad du kan gøre for at tilgodese alle frivillige medlemmer i din 
enhed. Uanset hvilken generation, de tilhører. 

Kommunikation er tidligere blevet behandlet i ledelseshåndbogen, så tilbage 
står de forhold, der decideret vedrører aktiviteter. Især den motivation, som 
er nødvendig, når du tilstræber, at alle dine folk skal møde op. Der skal være 
plads til alle; men alle kan ikke yde det samme. Og alle finder ikke glæde ved 
de samme opgaver og oplevelser i Hjemmeværnet. Det er ikke nødvendigvis 
aldersbetinget; om end studier viser, at der generelt er forskel på, hvad der 
motiverer de forskellige generationer. Det vil dog typisk være sådan, at lysten 
og evnen til meget fysisk betonede opgaver hører de yngre til. 

Din opgave er at finde ind til det, der motiverer den enkelte. Du må vurdere, 
hvad han eller hun kan præstere. Du må skabe aktiviteter, som indeholder 
elementer, hvor der er overensstemmelse mellem deres kompetencer, behov 
og ønsker. 

Husk, at opgaven naturligvis altid skal være i centrum. 

REFLEKSION

Skabelse af aktiviteter?

Den naturlige refleksion over det, du netop har læst, bør foregår når du 
næste gang er ansvarlig for planlægning af aktivitet i din enhed. Eller 
når du eventuelt deltager i planlægning af større fællesaktiviteter. For 
du ved nu, at det kan give rigtig god mening, at aktiviteterne indehol-
der motiverende elementer for alle deltagerne.

Du kan dog allerede nu forberede dig på, hvilke specifikke forhold du 
kan tage højde for, når den dag kommer.

Overvej derfor, hvordan du mest hensigtsmæssigt finder ind til det, der 
bedst muligt motiverer medlemmerne i din enhed – hver og én? Vil 
du spørge hver enkelt? Ved du det eventuelt fra tidligere aktiviteter? 
Kan du involvere dem i planlægningen. Eller ser du eventuelt andre 
muligheder?
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Du insisterer på at delegere ansvar og  
opgaver

Oplevelsen af at have travlt fylder hos mange ledere i Hjemmeværnet. Og i 
mange tilfælde oplever de at have for travlt; hvilket risikerer at påvirke deres 
evne til at prioritere, evnen til at adskille vigtige opgaver fra mindre vigtige 
samt evnen til at løse opgaverne i rigtig rækkefølge. 

Undersøgelserne forud for bogen viser, at det kan medføre, at lederne priori-
terer sine egne ledelsesopgaver lavere end øvrige – og måske mere håndgribe-
lige – opgaver, som andre i deres underafdeling kunne og burde løse. De har 
således undladt at benytte ét af sine væsentligste værktøjer – nemlig retten til 
at uddelegere. Ja, måske endda pligten til dette! 

I dit lederskab skal du delegere – og du skal gøre det insisterende og vedhol-
dende.

Den danske digter, forfatter, opfinder og matematiker Piet Hein, har engang 
meget underfundigt og filosofisk sagt, at ” Kun idioter kan undvære deres 
medmenneskers hjerne.” Set i det perspektiv giver det god mening, at opgaver 
løses i et samarbejde, hvor du involverer dine underordnede – eller andre – 
i løsningen af opgaverne i din enhed. I et samarbejde, hvor de involverede 
bringer hver deres kompetencer i spil. Det gælder i den civile verden – og det 
gælder også i Hjemmeværnet.

”Kun idioter kan undvære 
deres medmenneskers hjerne.” 

Piet Hein

Måske synes du, at det er nemmere at løse opgaven selv? Eller du synes, at 
dine underordnede mangler erfaring? Du kan også mene, at du selv må gøre 
det, hvis det skal gøres ordentligt? Eller det kan være hensynet til dine under-
ordnedes sparsomme tid, der gør, at du undlader at delegere. 

Uanset hvad årsagen må være, skal du blot vide, at du gør dit frivillige leder-
job meget vanskeligere, end det behøver at være, hvis du forpasser mulighe-
derne for at delegere. Samtidig risikerer du at sende det signal til dine folk, at 
du ikke har tillid til dem. At du ignorerer at de kan og skal. Og at du derved 
hæmmer én af deres oplagte muligheder for udvikling og læring. 

Det første skridt til succesfuld uddelegering er at have modet til at give slip. 
Det lyder nemt; men de fleste ledere har svært ved at uddelegere opgaver og 
ansvar og samtidig bevare troen på, at opgaverne bliver løst, uden at der skal 
tjekkes op og kontrolleres hele tiden. 

Som i alle dine øvrige ledelsesmæssige opgaver, er det også i denne kontekst 
essentielt, at du har en god relationel forståelse, hvor dit kendskab til dine folk 
– og din indlevelse i, hvem de er – kan hjælpe dig til at udvikle evnen til at 
give slip. For det giver dig troen på og tilliden til, at dine underordnede nogle 
gange faktisk er de bedste til at løse opgaverne.

Følgende fortælling fra en chef for et stabskompagni kan måske illustrere di-
lemmaet: ”Jeg oplevede efter ca. 2 år i chefstolen, at to af mine befalingsmænd 
bad om lov til at afholde en øvelse for kompagniet. Det gav mig koldsved. For 
jeg så det straks som en opgave, jeg selv skulle løse – og kunne slet ikke over-
skue min del af opgaven – oveni alle de andre opgaver, jeg også skulle løse.” 

De to befalingsmænd fortalte ham imidlertid, at han blot skulle være deltager 
i øvelsen på lige fod med alle andre. Det gav ham en oplevelse og erkendelse 
af, at han som ny chef – uden ret megen forudgående erfaring – havde raget 
alle opgaver til sig. For han havde ikke tillid til, at andre kunne løse dem. 

Han accepterede, at han ikke selv skulle stå for øvelsen og fik en god oplevel-
se ved at deltage. Det motiverede ham, at han fik lov at være soldat igen, og 
der blev fyldt ny strøm på batterierne. Læren for chefen var, at andre end ham 
selv også kunne løse opgaver. Ikke altid, som han selv ville have gjort; men 
alligevel tilfredsstillende. Så han har indset, at delegering – og ikke mindst 
det at turde lytte til sine underordnede – er hensigtsmæssigt og nødvendigt! 

Moralen kan være, at flere	kan	bære	mere! De involverede motiveres og ud-
vikles ved at få selvstændige opgaver. Og flere involverede i idé – og skabel-
sesprocessen skaber variation i aktiviteterne.

Som leder af eller i en underafdeling skal du huske på, at du har mange frivil-
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lige ledere og underordnede, der hver især er specialister indenfor deres re-
spektive områder. De står klar til at hjælpe dig, når blot du udtrykker behovet! 
Det kommer der kun gode ting ud af, for det giver rutine og udvikling i den 
sparsomme tid, de har til rådighed.

 

GODE RÅD OM DELEGERING

Når du vælger uddelegering til som ét af de værktøjer, du med fordel kan an-
vende i din ledelse af frivillige, kan følgende råd nok være til gavn. Du skal:

Finde ud af, hvad du kan og vil delegere! 
Vurdér dine opgaver! Hvilke af dem vil du gerne uddelegere? 

•	 I den sammenhæng er det meget vigtigt, at du ikke forfalder til blot 
 at delegere de opgaver, som du ikke selv gider – eller har tid til at tage 
 dig af. Og det er vigtigt, at opgaven rummer muligheden for, at dine un- 
 derordnede ved løsning af opgaven gives en fornemmelse af mere ind- 
 flydelse og ansvar.

 
Finde den eller de rette at uddelegere til!  
Hvem er det mest passende at uddelegere til? Her bør det være opgavens ka-
rakter og kompleksitet i forhold til de underordnedes kompetencer, der afgør 
delegeringen. 

•	 I den sammenhæng skal du være opmærksom på, at det kan være nød- 
 vendigt med ekstra træning eller uddannelse, før en eller flere af dine folk 
 kan overtage opgaven.

 
Give den fornødne beslutningskompetence til den eller 
dem, du delegerer til! 
Følgende blev fortalt af én af deltagerne i workshoppen: ”En frivillig sagde 
på et tidspunkt – skuffet, frustreret og en smule vred – til én af sine over-
ordnede: ”Hvis du vil have, at jeg skal tage ansvar, må du give mig ansvar! 
Hvis du ikke gør det, gør jeg kun lige nøjagtig det, jeg bliver bedt om – og 

det er ikke altid nok – eller godt nok!”

•	 Så du må afgøre og fortælle hvilken bemyndigelse, du giver pågæl- 
 dende i forhold til den uddelegerede opgave. Hvilke beslutninger ved- 
 kommende kan træffe uden din godkendelse og hvilke beslutninger, du 
 ønsker at godkende. 
•	 Du skal – i den sammenhæng – huske at være konkret. Hvis du giver 
  for stramme instrukser, kan det hæmme opgaveløsningen. Men mod- 
 sat kan for frie tøjler – ”det	må	du	helt	selv	finde	ud	af” eller ”gør det nød- 
 vendige” – ende med en ubehagelig overraskelse.

Klart og tydeligt fortælle, hvad målet er – og hvornår  
opgaven skal være løst! 
Du kan i den forbindelse vælge at opstille en række delmål, som du forventer 
opnået til bestemte tider i processen. Du og din underordnede har ikke nød- 
vendigvis den samme forståelse af målet med opgaven, så du må skabe den 
fælles forståelse, når du uddelegerer.

•	 Det kræver naturligvis, at du selv må selv være fuldstændig klar på,  
 hvordan opgaven ser ud, når den er løst. Hvad går opgaven helt kon- 
 kret ud på – hvad skal du opnå? Hvad skal laves? Hvilken kvalitet  
 forventer du? Er der specielle forhold, som du ønsker, at løsningen skal 
 indeholde? Hvornår skal det være færdigt?

Tilpasse mængden af og detaljerne i dine instrukser til 
dine underordnede!  
Nogle har behov for at få det skåret ud i pap mens andre kan klare sig   
med de store linjer – så deres behov for instruks kan være forskellige!  

 
Fortælle, hvilket resultat du ønsker – ikke hvordan det opnås!  
Hvis du fortæller, hvordan opgaven skal løses, kan det virke demotiverende 
på dine underordnede, som vil kunne opfatte det som mangel på tillid til deres 
evner. Hvis du i stedet lader dem løse opgaven på deres egen måde, vil du 
opleve, at de tager ejerskab for opgaven, hvilket fremmer deres motivation 
og produktivitet. Du må naturligvis gerne sætte rammer for opgaveløsningen, 
hvis du finder behov for det.  
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Vise, at du interesserer dig for opgaveløsningen undervejs!  
Du kan for eksempel en gang imellem spørge, om dine underordnede har  
brug for yderligere information? Du kan spørge, hvordan det går? Du kan 
sikre dig, at de er tilfredse?

•	 Det er vigtigt, at de ikke opfatter dine spørgsmål som unødig kontrol, 
 for det vil igen svække tilliden imellem jer. 
•	 Og du skal selvfølgelig være parat med støtte og vejledning, hvis og   
 når de anmoder om det.

Have tro på og tillid til, at dine underordnede kan klare det!
Som en chef sagde på workshoppen: ”Hvis man alligevel sidder – og skal 
have	 fingrene	 i	 det	 hele	 –	 og	 ikke	 stoler	 på,	 at	 de	 personer,	 du	 sætter 
på opgave, kan løse dem, så….!” Det er stadigvæk dit chefansvar – men hvis 
ikke du stoler på, at de kan løse opgaven – så fungerer det ikke!

Give feedback og anerkendelse! 
Når opgaven er afsluttet, skal du fortælle den eller de, der løste opgaven, hvad 
der gik godt – og hvad der eventuelt kan gøres bedre næste gang? Hvis du 
synes, at den måde, de har løst opgaven på, kan forbedres, må I blive enige 
om dette, inden du giver dem næste opgave!

•	 Og netop her kan du anvende ét af dine allervigtigste ledelsesværk- 
 tøjer – nemlig anerkendelse. Ros dem, hvis opgaven er veludført! Selv 
 om resultatet måske ikke er så godt, som hvis du selv havde løst  
 opgaven – og måske heller ikke helt så godt som du havde forventet  
 det, må du anerkende det, der anerkendes kan. Fortæl dem, at du sæt- 
 ter pris på deres engagement, kreativitet, gå-på-mod eller samarbejde, 
 hvis det er, hvad du kan fremhæve. Det skaber motivation til næste op- 
 gave – det giver den positive synergi! Og det skaber rum til, at I sam- 
 men kan finde ind til det samarbejde, som fungerer bedst for jer alle!

 
 
 
 
 

REFLEKSION 

Delegering?

Når ledelse handler om at få løst opgaverne gennem andre, er det op-
lagt, at du giver én eller flere af dine underordnede ansvar for områ-
der eller opgaver, som du har det overordnede ansvar for. For du har 
sikkert erkendt, at det skaber tid og rum til, at du selv kan bevare den 
overordnede kontrol og de øvrige opgaver, som rent ledelsesmæssigt 
påhviler dig – for eksempel at føre tilsyn, at motivere og at anerkende. 

Hvis du indtil nu har oplevet, at du ikke opnår succes med delegering, 
skyldes det måske, at:

•	 Dine underordnede ikke har fået den beslutningskompetence, der  
  kræves for at løse opgaven.
•	 Der ikke er tillid mellem dig og dine underordnede, så de måske   
  frygter at fejle og blive kritiseret. De vil meget nødigt træffe for- 
  kerte beslutninger, og de tager ikke ejerskab over opgaven; men   
  sørger behændigt for, at opgaverne vender tilbage til dig. 
•	 Dine underordnede ikke føler sig tilstrækkeligt forberedte til opga- 
  ven. Enten fordi de ikke føler sig kvalificerede, eller fordi de synes,   
  at de mangler informationer, der klæder dem bedre på til opgaven.
•	 Du ikke har husket at anerkende dine underordnede, da de sidste   
  gang løste en opgave, som du havde delegeret til dem. 

Kan du genkende ét eller flere af ovenstående punkter, skal du nu tæn-
ke over, hvilken betydning det har haft i forhold til opgaver, som du 
har delegeret?

Ser du eventuelt andre forhold, der kan forklare, hvorfor det kan være 
svært at delegere sine opgaver til andre?

Hvad vil være afgørende for dig, når du i fremtiden skal delegere nogle 
af dine opgaver til dine underordnede?
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Du sikrer fremdriften!

I en civil kontekst er fremdrift og vækst ofte nøgleord, der indgår i beskrivelse 
af ledelsesmæssige ambitioner og målsætninger. I de fleste tilfælde gjort mål-
bare ved økonomiske forventninger og resultater.

I Forsvarets Ledelsesgrundlag er fremdrift ikke nævnt direkte; men begrebet 
berøres alligevel; idet grundlaget foreskriver, at lederen skal sikre resulta-
ter og tilskynde til fornyelse. Blandt andet ved at vise fremsyn, udvikling og 
handlekraft. 

Ved et interview på et chefkursus på Hjemmeværnsskolen i foråret 2018 blev 
emnet fremdrift drøftet.

”Hvad er kunsten til at bevare fremdriften? Hvorfor kører underafdelingens 
liv og aktivitetsniveau i en kurve – fra bølgetop – til bølgedal – over næste 
bølgetop! Hvorfor er der forskel på frekvensen fra underafdeling til underaf-
deling – for ofte er det sådan? Skal man acceptere, at bølgedalen kommer – 
og udligne forskellen mellem top og dal ved at gøre toppen knap så høj? Kan 
man holde sig på toppen – gennem nye aktiviteter – eller nye ledere?” var 
nogle af de spørgsmål, der fremkom i den entusiastiske og engagerede debat.

”Hvad er kunsten til at bevare fremdriften? Hvorfor kø-
rer underafdelingens liv og aktivitetsniveau i en kurve 
– fra bølgetop – til bølgedal – over næste bølgetop!” 

Svarene kom til at hænge lidt i vinden; for der var megen fokus på udfordrin-
gerne. De fleste var dog – naturligt nok – enige om, at fremdrift var betinget 
af lederens ambition om at undgå bølgedalene – og at gøre toppene højere og 
højere. Så højt som muligt – så længe som muligt – gerne varigt. Det giver 
fremdriften, og levner plads til en enkelt bølgedal eller to!

Der kan være mange årsager til bølgeeffekten. Ét bud, som bogen vil kigge 
dybere ind i, er, at nye ledere i underafdelingen ofte har fokus på at få rettet 
skuden op! Uanset om den er på skæv kurs eller ej. 

Som ny leder vil du gerne bevise dit værd. Hvis du er tilstrækkeligt overbevi-
sende, begejstret, engageret og motiverende vil de fleste af dine underordnede 
gerne sejle med – endda i begejstring – væk er søsyge og dystre tanker om 
fremtiden. Der rides på en bølge af positiv synergi og dynamik. 

Ved din tiltrædelse er du måske blevet motiveret af din nærmeste foresatte. 
”Der er virkelig udfordringer i din nye enhed – og derfor har vi netop valgt 
dig”! ”Du er den helt rigtige til jobbet. Jeg har stor tillid til, at du nok skal 
løse opgaven – og sammen sætter vi lige et højt ambitionsniveau. For nu skal 
vi virkelig vise opad og nedad, at du er det rigtige valg!” kan være nogle af 
de udtalelser, der har lydt.

Aktivitetsniveauet i den frivillige organisation kan dog sjældent bevares på 
et meget højt niveau i en længere periode, for det slider både på lederne og 
på underafdelingens personel. På et tidspunkt indfinder hverdagen sig, hvor 
niveauet må afpasses i forhold til ressourcerne. 

Når en underafdeling for ofte har oplevet den situation, synes bølgedalene at 
blive dybere og dybere. Toppene udflades og forsvinder efterhånden helt og 
aldeles!

Når du som ny eller mere erfaren leder skal have fokus mod at skabe fremdrift, 
er der et par områder, som du med fordel kan og bør rette din indsats mod.

Du skal:

Sørge for at bevare din vilje, dit eget engagement, din egen 
motivation, din begejstring og dine egne evner!  
Uden det er der ikke basis for fremdrift! Du må derfor med jævne mellem-
rum overveje, om du beskæftiger dig med det, som du selv finder glæde og 
mening i. Hvis du finder ind til forhold, som hæmmer dette, må du bringe det 
i orden.

•	 I den sammenhæng er det ofte vanskeligt – og sjældent hensigtsmæssigt –  
 at justere dit eget ambitionsniveau, så du må finde andre håndtag at dreje  
 på. Del 5 i denne bog handler om din evne til at reflektere over egen ind- 
 sats, evner og behov. Den vil kunne hjælpe dig i denne kontekst!   
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Afstemme forventningerne hos dine underordnede!  
Jeres aktiviteter skal tilrettelægges i forhold til de ressourcer, som dine un-
derordnede kan afse. Det forudsætter naturligvis, at de er motiverede for op-
gaverne. 

•	 I den sammenhæng, skal du være opmærksom på, at det er yderst vigtigt  
 at inddrage og involvere dine folk  i alle faser af processen – både plan- 
 lægning, tilrettelæggelse og gennemførelse. Hver gang der er mulighed  
 for det! 
•	 Du skal tillige være meget opmærksom på, at den enkeltes indsats aner- 
 kendes, så vedkommende også har lyst til at deltage i næste aktivitet. Det  
 viser tillid og fremsynethed. Det skaber fællesskab og ejerskab. Det sik- 
 rer fremdrift.

Anvende din organisation – og de kompetencer, som den indeholder!  
Du er ikke ene om opgaven. Du skal derfor kun tage de opgaver, som du alene 
har forudsætninger for at løse. Resten må fordeles til de andre i underafdelin-
gen. Du vil som oftest opdage, at de er mindst lige så gode til det – måske bed-
re! Og du vil opleve, at det motiverer og udvikler dem. Det er også fremdrift! 

 
Være meget opmærksom på, at kompetencerne hos 
dine folk ikke kommer af sig selv!  
Dine underordnede skal deltage i de uddannelser og aktiviteter i øvrigt, der 
klæder dem bedst muligt på til de opgaver, som de skal løse. Det må du have 
et vedvarende fokus mod! 

•	 Du skal i den forbindelse forstå at anvende den enkelte soldats nytillærte   
 kompetencer, så de bliver bredt forankret i underafdelingen. Lad pågældende  
 fortælle, hvad han eller hun har lært – og hvordan det kan bringes i spil hos  
 jer. Det er udviklende for helheden – og giver flere mulighed for at bidrage  
 til fremdriften.

 
Motivere, motivere og motivere for deltagelse i aktiviteterne!  
Du mener måske, at formålet med aktiviteten i sig selv bør motivere dine folk. 
Selv om det naturligvis gælder for nogle af dine underordnede, har mange af 
dem behov for at høre om aktiviteten. De vil høre, at du rigtigt gerne vil have 

dem med. De skal gøre opmærksomme på, hvad de personligt får ud af at 
deltage – og hvor godt det vil være for dem. Og du må eventuelt fortælle det 
flere gange, inden de beslutter sig for at deltage. Deres deltagelse – gang på 
gang – skaber udvikling og fremdrift. 

•	 I den sammenhæng skal du vide, at deltagelse i aktiviteter uden for Hjem- 
 meværnet – og hensynet til familie eller andre forhold – kan være svære 
 modstandere at konkurrere mod. 
•	 Og det er vigtigt, at du er opmærksom på, at dine folks tillid til dig er afgø- 
 rende for deres deltagelse. For tillid skaber tryghed og forpligter, så de  
 nødigt vil skuffe dig og dine forventninger.

 
Hjælpe dine underordnede med at prioritere deres tid!  
Du kan ikke blande dig i, hvad dine folk anvender deres tid til – uden for 
Hjemmeværnet. Men du kan sikre, at deres deltagelse i jeres fælles aktivite-
ter i underafdelingen opleves meningsfulde og givende. Det skaber tillid og 
tryghed, for det viser, at du ser dem. Og det styrker motivation og fremdrift.

•	 Vær i den sammenhæng særligt opmærksom på, at for mange møder uden 
 indhold eller for mange aktiviteter uden formål er dræbende for motiva- 
 tion og begejstring. Sker det for ofte, skaber det de bølgedale, som du skal 
 bestræbe dig på ikke at falde i.  
•	 I samme forbindelse kan det være godt, at lade alle møder indeholde kon- 
 krete opgaver eller udfordringer, som du inddrager deltagerne i. Det viser  
 netop, at du har tillid til dem.

Bestræbe dig på, at I sammen evaluerer jeres aktiviteter!  
Hvad enten det er møder, øvelser, indsættelser eller uddannelser, kan spørgs-
målene Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Hvordan kan det blive bedre 
næste gang? sikre udvikling og fremdrift! Og husk endelig anerkendelsen – 
som altid!

Følger du disse enkle retningslinjer er der en sandsynlighed for, at din enhed 
er i konstant udvikling og fremdrift – i skøn harmoni med de ressourcer og 
kompetencer, som du og dine folk kan bidrage med i jeres sparsomme fritid. 
Det holder jer på toppen af bølgerne!

En ofte fortalt floskel i ledelsesmæssig sammenhæng lyder: ”Hvis ikke vi ud-
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vikler, så afvikler vi”, så vær opmærksom på, at du ikke blot bliver, den der 
vedligeholder! ’Det går jo godt, så det fortsætter jeg bare!’, betegner som 
regel ikke fremdrift – men blot stagnation, som efterhånden får skibet til at 
synke ned i den dybeste bølgedal.

REFLEKSION

Fremdrift?

Har du som frivillig leder eller menig oplevet, at din enhed stagnerede 
– at fremdriften gik i stå – eller måske at I ligefrem bakkede?

Hvad skyldes det efter din mening?

Kan du bidrage med andre råd og retningslinjer, der vil sikre fremdrift 
i din enhed?

Overvej om det vil få dig til at handle anderledes i fremtiden – og hvad 
du konkret vil gøre! Notér det ned på en huskeliste eller handleplan til 
eget brug! 

Du vogter kultur og værdier

Som frivillig leder af en selvstændig enhed i Hjemmeværnet er du ansvarlig 
for en faglig og ledelsesmæssig kultur. I din gruppe, deling eller underafde-
ling. Du er dermed ansvarlig for, at de værdier, som kulturen er baseret på, 
udvikles og synliggøres.

Du skal kunne tage denne lederrolle på dig; hvilket i første omgang betyder, 
at du påtager dig en selvstændig og personlig rolle, hvor hele din personlighed 
bringes i spil. I et frivilligt Hjemmeværn, hvor medlemmernes tid sammen og 
det indbyrdes kendskab til hinanden kan være forholdsvis begrænset, er det 
ofte en stor udfordring for lederen. I den sammenhæng vil det være vigtigt for 
dig, at du kan skabe et trygt og roligt ledelsesmiljø. Tillid bliver således endnu 
en gang et nøgleord.

Du må være særdeles bevidst om, at lederrollen rummer så meget mere end 
blot at forvalte et sæt regler og beslutninger. For din ledelse er specifik for 
netop dig i netop de situationer, som du og dine medlemmer bringes i eller 
skaber sammen – og specifik for netop de underordnede, som du har ansvaret 
for at lede. Hvem de er hver især, og hvad hver enkelt indeholder. Godt som 
mindre godt! Det kan ingen sætte på papir! 

Tillid, din indstilling til bestemmelser, dine underordnedes indbyrdes forhold, 
samarbejde, ledelse i tryghed, faglighed og imødekommelse af forventninger 
er alt sammen værdifuldt. 

Og i hele LEDERSKAB i Hjemmeværnet føres du gennem emner, hvor ind-
holdet er baseret på personlige eller kulturelle værdier. Værdier, som sam-
menlagt udtrykker og former den kultur, som er bærende for din lille del af 
Hjemmeværnet.

Din ledelsesmæssige opgave er først og fremmest at finde ind til den kultur, 
der hersker hos jer. Når du har styr på den del, må du vurdere, om den passer 
til dit personlige og autentiske værdisæt. Justér, hvor det ikke er tilfældet! 
Når du skal bevare din troværdighed og autentisitet, har du begrænsede mu-
ligheder for at regulere dit personlige værdisæt. Du må derfor vurdere, om 
værdierne, som din enhed bygger på, kan og bør ændres – og du må vurdere 
konsekvenserne af dette.

Flere af fortællingerne på workshoppen handlede netop om dette! Af en for-
tælling, der anvendes til refleksion i afsnittet om Hjemmeværnets Ledelses-
grundlag, fremgår det for eksempel, hvorledes en gruppe af gamle medlem-
mer værgede sig mod sløring under en øvelse. Gruppens værdier i forhold til 
aktiviteter blev styrende for ledelsens beslutninger. Til stor fortrydelse for 
de unge medlemmer, som fandt deltagelse i mere krævende aktiviteter, mere 
militær disciplin, tydeligere ledelse og skrappe konsekvenser for de, der ikke 
ville efterleve ledelsens krav, mere værdifuldt. 
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Sikringen af enhedens kultur og værdier forudsætter, at du først og fremmest  
er tro mod dit eget værdisæt. Du må naturligvis bevare opgaven i centrum og 
sikre, at opgaverne til hver en tid kan løses. Så det er din opgave at udvikle 
relationer og sikre stabilitet i enheden, samtidig med at du fastholder en vis 
form for stabilitet. Du må derfor forsøge at balancere dine beslutninger og 
handlinger, så de i videst muligt omfang imødekommer de værdier, der er 
vigtige for dine folk. 

I det nævnte eksempel, hvor værdier kolliderede, kunne det eventuelt ske ved, 
at du skabte særskilte aktiviteter for gammelmandsgruppen og de unge, ba-
seret på deres individuelle værdier – og de kompetencer, som de hver især 
kunne bidrage med. Eller du kunne eventuelt skabe fælles aktiviteter, hvor 
de opgaver, som de unge og de gamle skulle løse svarede til deres respektive 
værdier.  

REFLEKSION
Kultur og værdier?

Såvel del 1 som del 3 og 5 i ledelseshåndbogen beskæftiger sig med 
dine personlige grundværdier. Du har således haft lejlighed til at re-
flektere over betydningen af værdier – såvel dine egne som dine un-
derordnedes.

Prøv nu at overveje, hvordan du vil udvikle – eller bidrage til at udvik-
le – en kultur, hvor værdierne bringes i spil?

Hvordan vil du ved planlægning af fremtidige aktiviteter i din enhed 
sikre, at der tages højde for det, som dine underordnede finder værdi-
fuldt?

Du er leder af personel

Den gode leder er personaleleder. For god personaleledelse er en afgørende 
forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, hvor medarbejdere trives 
og yder deres bedste. 

Hjemmeværnet kan vel næppe kaldes en arbejdsplads for I frivillige. I kan 
føle jer som og bidrage som medarbejdere. Og I bør altid respekteres og an-
erkendes på samme niveau som medarbejdere. Selv om jeres opgaver løses i 
fritiden, frivilligt og uden løn. 

Men uanset, at I ikke er formelt ansatte er det naturligvis en forudsætning, at 
I trives og har lyst til at yde jeres bedste. 

Så i din lederfunktion i Hjemmeværnet er du personaleleder. Du skal have 
lyst til at arbejde med og motivere mennesker – og du skal være god til det. 

Det kræver blandt andet, at du:

•	 Har blik for den enkeltes talent og evner, når de sættes til at løse opgaver  
 sammen,
•	 Kan skabe sammenhold blandt dine underordnede, 
•	 Tør udfordre dem til sammen at løse opgaverne på en ny og bedre måde,
•	 Er en synlig personaleleder, som dine underordnede har tillid til,
•	 Skaber tryghed og tillid til, at dine underordnede kan henvende sig til dig  
 med alt mellem himmel og jord – uden frygt for efterfølgende repressalier 
 samt at du
•	 Uden at miste din autentisitet og autoritet er dine underordnedes stemme  
 opadtil.

Selv om begrebet ’personaleleder’ i sagens natur primært knytter sig til virk-
somheder og ansat personale, forventes du at beherske de ledelsesdiscipliner, 
som begrebet fordrer. Du skal derfor have eller udvikle de kompetencer, som 
du kan anvende når dine underordnede i deres fritidsbeskæftigelse rammes 
af de samme overvejelser, bekymringer, spørgsmål, følelser og lignende, som 
ansatte i en virksomhed oplever. 

Det er derfor fundamentalt, at du først og fremmest har en god relationel  
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forståelse. Du skal kontinuerligt være opmærksom på de indbyrdes menne-
skelige relationer mellem dig og dine underordnede. Er dine relationer til dem 
i orden – og er de gode indternt mellem dine underordnede? Skal du gøre 
noget for at forbedre relationerne? Har det nye medlem det godt blandt de 
gamle? Trives gruppeføreren i sin ledelsesrolle? 

Du må således altid have dit fokus på, hvordan stemningen i din enhed er. Det 
kan være en stor opgave for dig; men du skal vide, at din evne til at læse og 
forstå andres behov er en dannelsesproces, som du udvikler livet igennem. 

En af Hjemmeværnets underafdelingschefer fortæller om en udfordring:

”Jeg har haft én, som jeg har været nødt til at afskedige! Det er sådan, at jeg 
jo er vokset op i underafdelingen – og har været væk i en periode – jeg er nu 
vendt tilbage som chef! 

På et tidspunkt blev ham, der var forsyner på det tidspunkt og hans kone  
syge, så han ikke længere kunne løse sine opgaver. Jeg var simpelthen nødt 
til – af hensyn til resten af underafdelingen – at skifte ham ud. Men forsyner-
opgaven fylder bare rigtigt meget i hans liv. Jeg blev alligevel nødt til det – og 
det, syntes jeg bare, var rigtigt svært. 

For han er en rigtig god mand – og han har virkelig løftet opgaven – så jeg 
synes, at det bliver rigtigt svært – og jeg synes, at det bliver personligt – for 
han er jo en rigtig god mand.”

Ovenstående eksempel viser, hvad den menneskelige relation og forståelsen 
kan betyde i forhold til chefens beslutning. I dette eksempel er udfordringen, 
at de har kendt hinanden gennem mange år. Det gør beslutningen om afskedi-
gelse meget svær at træffe. Men forståelsen for den situation, som forsyneren 
er havnet i, betyder også, at chefen er meget opmærksom på at skabe en løs-
ning, som tilgodeser både forsynerens og underafdelingens behov. 

Din relationelle kompetence er således helt afgørende for din succes som per-
sonaleleder.

Som den stærke personaleleder skal du klart og tydeligt kunne udtrykke dine 
holdninger og personlige værdier – og turde og tillade, at dine underordnede 
gør det samme. 

”Tavshed, alt for bløde formuleringer og på forhånd udglattende formuleringer 

er	for	potentielle	konflikter,	hvad	vat	er	for	karse:	Den	ideelle	grobund!”, har 
Poul Erik Tøjner, der er direktør for Louisiana Museum for Moderne Kunst, 
engang udtalt. 

”Tavshed, alt for bløde formuleringer og på forhånd 
udglattende formuleringer er for potentielle konflikter, 

hvad vat er for karse: Den ideelle grobund!” 
Poul Erik Tøjner, direktør for Louisiana Museum for Moderne Kunst

Modsat kan man sige, at den ideelle grobund for det modsatte – nemlig det at 
turde tale – at turde sige sin mening uden at ”pynte på sandheden” er tillid. 
Og en væsentlig forudsætning for tillid i denne kontekst er, at dine underord-
nede ved, hvor de har dig som leder. De skal vide, at de trygt kan henvende 
sig med samtaler om meningen med opgaverne, samtaler om forventningen 
til den gensidige indsats, samtaler om egen faglig og personlig udvikling, 
samtaler om egen formåen, samtaler om vanskelige emner som for eksempel 
konflikter, fyringer, rokader og store forandringer og ikke mindst samtaler 
om personlige forhold, som ellers ikke kommer andre ved.

For det, der er vigtigt for dine underordnede, er som udgangspunkt også vig-
tigt for dig. Det gælder i særdeleshed, hvis det, der ikke siges, det du ikke vil 
tale om, eller det, du ikke vil lytte til og forsøge at forstå, rummer potentiale  
til en konflikt! 

”Alt usagt binder energi.” 

’Alt usagt binder energi’ – og du kan være sikker på, at de ting, som du ikke 
konfronterer, når de dukker op – må du på et senere tidspunkt bruge endnu 
mere energi på. For sådanne ting har det med at vokse – og vokse – og….!!!!
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GODE RÅD TIL DIG, NÅR DU ER PERSONALELEDER

Som med al anden ledelse kræver personaleledelse en aktiv og fokuseret ind-
sats fra din side. Du har lige læst om de mange elementer, som gør persona-
leledelse til en ganske krævende opgave – specielt fordi personaleledelse i 
sagens natur handler om forholdet mellem dig og dine underordnede. Med 
alle de relationelle udfordringer det indeholder.

Så det at være en god personaleleder er krævende, men ikke umuligt. 

Opgaven vil måske være mindre krævende, hvis du støtter dig til nedenstående. 

Du skal: 

•	 Altid træffe de nødvendige beslutninger – uanset ”hvor ondt” det gør – og 
 hvor svært det end må være. Vær meget opmærksom på, at du ikke er eller  
 opfattes som konfliktsky; hvilket udgør et selvstændigt afsnit i ledelses- 
 håndbogen. 

•	 Du bør rettidigt og kontant tage hånd om ubehagelige ting – men na- 
 turligvis på en konstruktiv måde. 

•	 I denne kontekst er det specielt vigtigt, at du er et empatisk men- 
 neske, som formår at sætte dig ind i andres følelser. Du må derfor inte- 
 ressere dig lige meget for alle dine underordnede. Det gør de nødven- 
 dige beslutninger lettere at træffe – og nemmere at formidle.

•	 Være opmærksom på, at dine underordnede naturligvis drøfter dine be- 
 slutninger. De vil ikke altid være enige – og de vil somme tider synes, at  
 dine beslutninger er uretfærdige. Det er derfor vigtigt, at dine beslutninger 
 er konsistente.

•	 Sikre, at dine underordnede ved, hvilke mål der skal nås.

•	 Sørg for, at hver enkelt af dine underordnede ved, hvad der forventes  
 af netop ham eller hende. 

•	 I den sammenhæng skal målene være tydelige, så de kan forstås af alle 
 dine underordnede.

•	 Og når de skal gøre, som du forventer det, er det vigtigt, at målene  
 beskrives, så de motiverer den enkelte. 

•	 Anvende alle givne muligheder til at få skabt de rette forudsætninger for et 
 godt samarbejde – og til at få skabt den gode ambassadør for Hjemmeværnet. 

•	 Samtaler ved tiltrædelse og fratrædelse er oplagte muligheder. Og  
 samtaler, hvor I taler om pågældendes udviklingspotentiale og – mulig- 
 heder bør også være et af dine redskaber. Se mere om det i afsnittet om 
 personelsamtaler.

•	 Udvise en anerkendende og rosende adfærd. Kort fortalt er det bedre at  
 rose og anerkende dine underordnedes indsats end at kontrollere og påtale 
 fejl og mangler i det, de gør. Afsnittet om anerkendende ledelse fortæller  
 meget mere om emnet; men i denne sammenhæng må du være opmærk- 
 som på, at: 

•	 Hvis du skal give negativ kritik, må det altid være under fire øjne. 

•	 Er der tale om irettesættelse af en underordnet må du sikre, at I kom- 
 munikerer ordentligt og sobert. 

•	 Lytte opmærksomt på konstruktiv kritik, samt overveje gode og kon- 
 struktive forslag og ideer. 

	- I den sammenhæng er det vigtigt, at du altid sørger for, at den  
 rette person tildeles æren for gode idéer. 
	- Være opmærksom på, at en ’svag leder’ kan have en tilbøjelighed 

 til at acceptere forslag og ideer fra de underordnede for hurtigt.  
 Du må gerne reagere hurtigt, så dine folk kan komme videre, men 
 du skal også sørge for at gennemtænke foslagene, så de kun im- 
 plementeres, når de er i tråd med det overordnede mål for jeres  
 underafdeling.

•	 Informere dine underordnede om alt det, de har behov for, for at kunne  
 udøve deres tjeneste.

•	 Det er i den sammenhæng vigtigt, at du – når du selv modtager infor- 
 mation – fordeler de budskaber og oplysninger til dem, som de har  
 behov for.
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•	 Det er bedre at informere lidt for meget – end lidt for lidt. 

•	 Når dine underordnede søger information hos dig, må du forsøge at 
 skaffe den nødvendige information så hurtigt som muligt. Du må ikke 
 blive flaskehals.  

•	 Sørge for at inddrage den enkelte underordnede i beslutninger, der handler 
 om dennes person, opgaver og ansvar.

•	 Det er derfor vigtigt, at du interesserer dig for hver enkelt af dine  
 underordnede som person.

•	 Være autentisk og troværdig. Du skal signalere åbenhed og ærlighed, for 
 så vil dine underordnede også være åbne og ærlige. Det er derfor vigtigt,  
 at du: 

•	 Med god samvittighed kan sige, at du ikke går og lyver.

•	 Undlader at sige ét den ene dag og noget andet dagen efter. 

•	 Selv gør dét, du kræver af andre. 

•	 Sørger for selv at efterleve de regler og retningslinjer, som du forven- 
 ter, at dine underordnede skal efterleve. Vær ikke lunefuld og vis ikke 
 temperamentsfuld adfærd – heller ikke når du føler dig presset.

•	 Påtage dig ansvaret, når du selv begår en fejl. Gå foran og vise dine  
 underordnede, at du påtager dig ansvaret for de fejl, du selv begår. På den 
 vis er de mere tilbøjelige til at indrømme de fejl, de begår. Og I kan alle  
 lære af dem!

•	 Gribe korridorsnak – specielt den negative – i opløbet.

•	 Det er i den sammenhæng meget vigtigt, at du straks griber ind, hvis  
 du oplever, at nogle af dine folk bliver bagtalt.

•	 Du må etablere og udvikle en kultur, hvor det er uacceptabel adfærd at 
 mobbe og chikanere andre. Og det er også vigtigt, at du stopper alle  
 tilløb til sådant – uanset hvem det ”går ud over”. 

Du har måske opdaget, at retningslinjerne ikke adskiller sig væsentligt i for-
hold til dem, der gælder for al ledelse – som du kan få meget mere viden om 
i ledelseshåndbogens øvrige afsnit. I denne kontekst er der dog fremdraget 
de særlige kompetencer, som er specielt vigtige, når du skal fremstå som den 
gode, troværdige og autentiske personaleleder i din enhed. 

Du skaber tillid 

I afsnittet ovenfor om din rolle som personaleleder fremgik blandt andet din 
evne til at skabe gode relationer og tillid som afgørende faktorer. Det er en 
væsentlig forudsætning for dig i din lederrolle, at du er i stand til at ska-
be og etablere et gensidigt tillidsforhold til dine underordnede. Tillid mel-
lem dig og dine underordnede kan du ikke befale dig til.  Den må du ar-
bejde for og gøre dig fortjent til. Og det skal du, fordi det er den vigtigste 
forudsætning for det gode samarbejde mellem dig og dine underordnede. 

”Tillid handler grundlæggende om at tro på, at folk 
kan løse den opgave, de er tildelt – og at tro på, 

at de kan leve op til ens forventninger.” 
Formand for Børnerådet, Per Larsen

Dine underordnedes tillid til dig er altafgørende for deres motivation til at 
deltage i kompagniets, flotillens eller eskadrillens aktiviteter. I en frivillig 
verden ønsker medlemmerne ikke at deltage, hvis de føler sig dårligt behand-
let, bliver løjet for, ikke involveres eller tages alvorligt – og ikke mindst, hvis 
deres indsats ikke anerkendes. Og de har jo deres fulde frihed til at melde sig 
ud, hvis de føler, at de svigtes.

Tilliden opbygges først og fremmest ved, at du behandler dine underordnede med 
respekt, at du holder ord, og ved at du går i brechen for dem, når det er påkrævet. 
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Når du vil behandle dem respektfuldt, må du gøre, hvad du kan, for at få dine 
underordnede til at føle sig succesrige – også selv om de ind imellem begår fejl. 
Du ved, at alle laver fejl – engang i mellem – og at det blot er et skridt frem mod 
de gode og rigtige løsninger. Og du ved, at dét hjælper de underordnede til at se 
løsninger og muligheder – og får dem til at udfolde sig – både som frivillige og 
som mennesker. Husk i den sammenhæng på, at din følelse af tillid til dine folk 
minimerer dit behov for at kontrollere dem. Det rummer i sig selv en god synergi. 
God og gensidig tillid er i den grad befordrende for et godt ’arbejdsmiljø’ og 
danner en solid platform for motivation, arbejdsglæde og trivsel, som giver de 
bedste betingelser for gode løsninger i jeres enhed.

Du kan med fordel kaste et blik tilbage på retningslinjerne for den gode per-
sonaleleder, der også rummer formlen for dig, som ønsker at skabe og ved- 
ligeholde en gensidig tillid til dine underordnede. 

REFLEKSION

Personaleledelse og tillid?

En af Hjemmeværnets underafdelingschefer oplevede på et tidspunkt, 
at hans underafdeling skulle sammenlægges med en anden. Han for-
tæller om dette: 

”Og der oplevede jeg at høre, at der var nogen, der var util- 
fredse med mit chefvirke – uden at de sagde det direkte til mig. I 
stedet gik de og fortalte hinanden, at jeg ikke gjorde det godt nok! 
Og det gad jeg jo ikke, for hvis jeg skulle gøre noget, så var jeg 
også nødt til at vide det – og det skulle ikke være tredjemands viden.  

 

REFLEKSION

Personaleledelse og tillid?

... fortsat

Så jeg valgte simpelthen at sende et brev ud til hele underafdelingen, 
hvor jeg fortalte, at det var kommet mig for øre, at jeg havde fået de 
her oplysninger.
 
Og hvis vi skulle videre i det her – sammen – så skulle folk komme til mig. 
Fordi – hvis jeg skal gøre noget ved et problem, som folk har med mig – så 
er de nødt til at komme og fortælle mig det – ellers kan jeg ikke gøre noget. 
 
Og det gjorde de så – og det hjalp – og folk var faktisk gode til at sige……  
– også hvis de hørte noget, som ikke blev sagt til mig – og som handle-
de	om	mig	eller	vores	andre	førere	eller	ledere	–	så	fik	de	besked	på,	at	
de skulle gå til den person, de var utilfredse med. Fordi – hvis man vil 
gøre noget og reagere på noget, som andre er utilfredse med, så skal 
man jo også vide det – ellers kan man ikke gøre noget.”

Prøv om du i ovenstående fortælling kan identificere nogle af de ele-
menter, som du netop har læst om i kapitlet om personaleledelse? Hvil-
ke når du frem til?

Hvad, tror du, er afgørende for, at chefens underordnede nu vælger 
at fortælle ham, hvis de overhører utilfredse ytringer om ham eller 
kollegerne?

Overvej hvordan du selv ville have tacklet situationen?

Hvad skal der til hos andre, for at du kan have tillid til dem?
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Du indbyder til sparring
Gode ledere er tillidsvækkende sparringspartnere. De prioriterer henvendel-
ser om sparring højt og udviser interesse og fortrolighed, når det gælder an-
dres problemer. De hjælper med at nedbryde et problem til forståelige dele, 
lytter opmærksomt og stiller hjælpsomme spørgsmål.

Som leder i Hjemmeværnet skal du prioritere at være – eller at udvikle dig 
til at blive – en tillidsvækkende sparringspartner, der kan hjælpe dine under-
ordnede i den rigtige retning; hvilket forudsætter, at du er opsøgende; men 
også tilgængelig i forhold til dine underordnede og god til at følge op på jeres 
sparringssamtaler. 

I din enhed i Hjemmeværnet har du sandsynligvis underordnede, som du 
sjældent ser. De kan også have behov for sparring. Så du må benytte de lej-
ligheder, som opstår til at tilbyde dem din sparring. Giv dem tillid til, at de 
roligt kan komme til dig, hvis de har behov for støtte, vejledning, gode råd og 
sparring. At du altid er tilgængelig. Det i sig selv kan måske medføre, at I ses 
lidt oftere.

Din tilgængelighed er også baseret på dine underordnedes tillid til dig. Din 
dør kan stå nok så åben; men ingen af dine underordnede vil gå ind ad den, 
hvis de ikke har tillid til at du reelt ønsker at hjælpe dem. Så endnu en gang 
bliver tillid et nøgleord. Med alle de midler, som er vigtige for etablering af 
tillid, skal du gøre det klart for dine underordnede, at de roligt kan komme til 
dig – også i denne sammenhæng. 

Vis dem muligheden for sparring ved selv at tage initiativet. Nævn, at du er 
klar, hvis de oplever, at noget bliver svært. Vær ærlig og oprigtig i dit tilbud – 
og pas på, at du ikke kommer til at virke bedrevidende eller påtrængende. Pas 
i særlig grad på, at du ikke virker fraværende eller viser irritation over at blive 
forstyrret. Med en sådan adfærd kan du lige så godt sidde bag lukkede døre.

Tilgængelighed er også, at du fysisk er til at komme i kontakt med. At din dør 
vitterligt står åben, at du må kontaktes på mail eller SMS eller at dine under-
ordnede oplever, at du tager telefonen, hvis de ringer til dig. Du har måske 
ikke tid til sparring i nuet; men I kan aftale, hvornår det passer bedre.

På sigt kan det måske skabe en kultur i din enhed, hvor gensidig sparring 

indgår helt naturligt i jeres måde at drive Hjemmeværn på.

 

SELVE SPARRINGEN  

Vær først og fremmest opmærksom på, at sparring skal opfylde den andens 
behov – ikke dit!

Når din underordnede søger sparring hos dig, må du derfor bestræbe dig på 
at lytte og spørge ind til, hvad pågældende vil have sparring på. Når de hen-
vender sig, kan du være fristet til at lade dine egne erfaringer fra tidligere 
lignende sager – og de løsninger, du anvendte dengang – komme i front. Så 
du venter måske blot på, at de skal blive færdige med at fortælle om udfordrin-
gen, så du kan komme med alle dine gode råd og løsninger. 

Det er ikke sparring! For dine råd og løsninger bidrager ikke i særlig høj grad 
til læring for og udvikling af din underordnede.

Hvis du i stedet interesserer dig for det, din underordnede fortæller dig og sø-
ger forståelse for de udfordringer eller problemer, som fortællingen rummer, 
er du på rette vej i forhold til den hjælp, som han eller hun har brug for.

Så du må spørge ind, lytte og motivere, når din underordnede fremlægger sin 
udfordring. Du må se det værdifulde i, at den, der søger din hjælp, selv – gen-
nem sine refleksioner og svar – finder frem til de brugbare løsninger. 

Dét er sparring der styrker selvværd, motivation og kompetencer. Og dét gi-
ver udvikling og læring.

GODE RÅD TIL SPARRING

Kommunikation er en væsentlig brik, når du skal være en god sparrings-
partner. Så det er vigtigt, at du øver dig i din spørgeteknik. Nedenstående 
kan give dig et hint om, i hvilken retning du konkret kan bevæge dig. 
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Brug de ord, som din underordnede selv anvender!  
”Når jeg hører dig sige….., så forstår jeg, at det betyder…..” kan være en måde. 
”Jeg hører, at du gerne vil…. Har jeg forstået det rigtigt?” kan være en anden. 

Få din underordnede til fuldt og helt at redegøre for den udfordring, 
vedkommende oplever!  
Søg fuldstændigheden ved at stille ham eller hende spørgsmål som: ”Når du si-
ger, at...” eller ”Kan der være andre vigtige forhold, som du kan fortælle mig?” 

Lad din underordnede bidrage til at finde muligheder!  
I den lidt styrende form kan du spørge vedkommende: ”Jeg tænker på, at næste 
skridt måske kunne være ….., men man kunne måske også ……”  eller mere 
åbent: ”Har du selv forslag til ……..?” eller ”Hvad har du selv tænkt”, som er 
den helt åbne måde at spørge på.

Hvis du ved, at din underordnede tidligere har haft tilsvarende 
udfordringer, kan du inddrage disse!   
”Jeg ved, at du tidligere har stået i denne situation. Hvad gjorde du den 
gang?” Det viser, at du har tillid til, at din underordnede kan selv. Det motive-
rer – og det udbygger tilliden. Det forudsætter selvfølgelig, at vedkommende 
har gode erfaringer med at løse en tilsvarende udfordring.

Der kan således være mange vejledende spørgsmål at stille – og flere hensigts-
mæssige måder at gøre det på. Også i denne sammenhæng kan du hente god 
inspiration i vejledningen for personalelederen.

Væsentligst af alt er, at du er til rådighed, at du lytter, og at du guider din un-
derordnede til selv at finde svar og løsninger.

 
 
 
 

REFLEKSION 

Sparring?

Du bliver kun en god sparringspartner ved at øve dig. Så det må du 
gøre!

Du kan imidlertid forberede dig til kommende sparringer. Så du skal 
nu reflektere over, hvordan du vil gribe din næste sparring an. Stil 
derfor dig selv spørgsmålene:

•	 Hvad skal jeg være opmærksom på som sparringspartner?
•	 Hvordan kan jeg bidrage positivt i en sparring?
•	 Hvad må jeg ikke gøre?
•	 Hvad vil jeg gerne opnå med min sparring?

Af hensyn til udvikling af en sparringskultur i din enhed, kan det give 
mening, at du stiller spørgsmålet:

•	 Hvordan bruger vi hinanden som sparringspartnere i min enhed?
•	 Hvad kan jeg gøre for at give mine underordnede lyst til at søge   
  sparring – hos mig og hos hinanden?

Når du er forberedt til at sparre med dine underordnede, skaber du 
gode forudsætninger for, at du ikke forfalder til den hurtige og umid-
delbare akuthjælp, som måske løser udfordringen her og nu; men som 
ikke rummer læring og udvikling i særlig høj grad.
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Du kender dine frivillige

”Jeg synes, at når jeg hører, hvad der bliver snakket om blandt mine folk, så 
er det det der med ”Kend dine folk”. Det er det, vores ledelse går ud på. Det 
er	ikke,	hvad	der	står	i	en	eller	anden	fin	bog	om	ledelse	–	eller	en	eller	an-
den formel, som en professor har fundet ud af! Alle de der teorier – dem kan 
man i min verden stikke op, hvor der er mørkt – altså teorierne skal kun være 
værktøjet. Vi må selv anvende det. Vi skal lære, hvad der virker for vores folk. 
Så vi må vide og forstå, hvem de er”.

Fortællingen stammer fra workshoppen og kan i kort form omskrives til, at du 
skal kende dem, som du er leder for! Du skal forsøge at forstå dem. Og du skal 
finde ind til deres bevæggrunde for at være frivillige lige nøjagtig i din enhed.

Der kan være mange årsager til, at de har valgt at blive frivillige i Hjemme-
værnet, for der er generelt mange grunde til, at engagerer sig frivilligt og 
ulønnet arbejde. For eksemple at de brænder for sagen, at de vil have noget på 
CV’et, at de vil tilegne sig kompetencer eller at de søger socialt samvær med 
ligesindede.

I Hjemmeværnet sagde cirka 60% af de frivillige i 2016, at ’Det militære for-
svar af Danmark’ er en væsentlig årsag til deres medlemskab og cirka 47% 
svarede, at ’Hjemmeværnet løser vigtige opgaver for samfundet’ også var  
væsentligt for dem. Sagen vejer altså tungt for de fleste frivillige medlemmer 
af Hjemmeværnet. 

På de næste pladser kom ’Det sociale samvær’, ’Mulighed for en aktiv fritid’, 
’Personlig udvikling og kompetence’ og herunder ’Mulighederne for uddan-
nelse’ og ’Vedligeholde og styrke militærfaglige kompetencer’.

Som det fremgår, har dine folk forskellige tilgange til det at være frivillig – og 
det er forskelligt, hvad der motiverer dem.

Din opgave er at finde ind til det, der er vigtigt for den enkelte! Du må derfor 
gøre alt, hvad du kan, for at lære dine underordnede at kende! Ikke nødvendig-
vis alle i din enhed; men som minimum dem, der indgår i din gruppe, når du 
er gruppefører. Hvis du er delingsfører, er det vigtigt, at du har et indgående 
kendskab til dine gruppeførere. Og er du chef, må du som minimum kende 

dine delingsførere og øvrige nøglepersoner rigtigt godt. For din ledelsesop-
gave løses gennem dem – i et godt og konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde!

”Når det i sandhed skal lykkes En at føre et 
menneske hen til et bestemt sted, må man passe 
på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. 

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst.” 
Søren Kierkegaard

 
 
Det er vigtigt, at du ved, hvad der driver dem for, som det indgående beskri-
ves i LEDERSKAB i Hjemmeværnet, handler frivillig ledelse i stor udstræk-
ning om motivation. Det er lysten, der er dine underordnedes drivmiddel. 
Lysten er det, der afgør deres indsats og kvaliteten i opgaveløsningen. Din 
opgave er at finde det rette drivmiddel for hver enkelt, så vedkommende yder 
sit bedste, mens opgaven løses. Og det er din opgave at hjælpe dem med at 
genfinde motivationen, hvis de kører sur i det. 

Det kan i den kontekst være, at du skal minde dine folk om, hvorfor en be-
stemt opgave er spændende og vigtig. Hvad den enkelte af dine underordnede  
lærer af udfordrende opgaver. Eller hvad den frivilliges indsats betyder for 
dig, for Hjemmeværnet og for samfundet. For på den vis at fodre deres moti-
vation, når de ikke længere selv kan fastholde den. 

En anden og væsentlig årsag til, at du bør kende dine frivillige, er, at det er 
individuelt, hvordan de skal ledes. ”Hvis du vil lede dine folk ens, må du lede 
hver især forskelligt!” lyder en ledelsesmæssig læresætning. Så du skal måske 
hive bestemte ledelsesværktøjer op af kassen, når du skal lede Per – og andre, 
når du skal lede Pia eller Poul.

Hvis du for eksempel skal engagere og motivere Per til løsning af en opgave, kan 
han finde motivation i, at han beordres til det. For Per motiveres af, at hans fri-
villige tjeneste foregår i en militær ramme, og ser den autoritære lederstil som 
en del af dét. Han ville jo helst og allermest i Hjemmeværnet, fordi han ville 
være soldat. Poul har derimod søgt det sociale fællesskab. For ham er det vig-
tigt, at fællesskabet trives – at der er enighed i gruppen – at alle har det godt – og 
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han vil gerne involveres i løsning af opgaven! Så han vil blive forskrækket og 
skuffet over at blive beordret. Han forventer at blive spurgt pænt og ordentligt.  
Pia vil gerne yde en indsats, der gør en forskel for samfundet, så hvad der 
motiverer og engagerer hende, skal du måske søge et helt tredje sted. 

Både Per, Pia og Poul er frivillige, fordi de gerne vil deltage i ’Det militære 
forsvar af Danmark’. I overordnet forstand, er deres mål således det samme. 
De må blot ledes ad forskellige veje, når du skal føre dem frem mod det fælles 
mål.

Når du kan gøre det – personligt og individuelt – så det rammer ind i dét, 
der netop driver den enkelte, har du fundet én af nøglerne til skabet med de 
frivillige lederegenskaber.

REFLEKSION 

Kender du dine folk?

Udklip fra et par af fortællingerne på workshoppen illustrerer delvist 
de deltagende lederes opfattelse af at skulle lede sine folk forskelligt – i 
forhold til ledelsesstil, kommunikation og  motivation. ”…….i den ene 
ende	havde	jeg	nogle	sprudlende	unge	mennesker	mellem	20	og	30	år	
gamle, som bare ville ud over stepperne. Og så havde jeg selvfølgelig 
også de her kære gamle seniorer, som jo stadig gerne ville være med 
– men som jo ikke kunne magte alt det her mere” og ”Det er vigtigt at 
tale på den rigtige måde – sådan at du ikke står med en ældre herre, 
der tænker: Hold da op – hun taler jo ned til mig”” og ”Det handler 
om empati” er blot nogle af de udsagn, der efterfølgende blev drøftet.

REFLEKSION 

Kender du dine folk?

... fortsat

Hvordan er min enhed sammensat! Hvem sidder i de enkelte funk- 
tioner? Hvem er de hver især? Hvad er vigtigt for den enkelte – hvad 
brænder han eller hun for? Hvorfor er han eller hun frivillig – hos 
mig – i min enhed? kan være spørgsmål, som du kan have gavn af at 
besvare for dig selv! 

Forsøg, om du for hver enkelt af dine underordnede kan beskrive, 
hvordan du i fremtiden vil motivere dem – hver især?

Og overvej hvilken lederstil, du mest hensigtsmæssigt kan anvende 
overfor dem – hver især?

Du har passion for andre end dig selv

Den gode leder har passion for ledelse. Det er en grundlæggende forudsæt-
ning for dig – og en klar præmis for denne bog. Men passioneret ledelse in-
debærer også i bogstaveligste forstand, at du har passion for dem, som du er 
leder for.

Passionen for ledelse motiveres af fællesskabet – i samarbejdet med dine un-
derordnede. Du må indledningsvis erkende, at du ikke er god til at løse alle 
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opgaver selv. Det er derfor vigtigt, at du kan arbejde sammen med andre. 

Hjemmeværnet er en frivillig organisation, som lever af og godt med, at der 
er plads til alle. Det er ikke alle, der kan og skal kunne det samme. Nogle har 
tid, lyst og evner til at blive ledere, andre bliver specialister og de fleste bliver 
menige. Med de opgaver og det ansvar, som det indebærer for hver især. Men 
der er plads til alle, når de først er optaget som medlemmer. 

Det betyder, at du får en bred skare af mennesker under dig – i alle aldre fra 
18 år og opefter – og fra alle samfundslag. Mennesker med et bredt spekter af 
holdninger, meninger, viden, færdigheder, interesser og intellekt.

”Vær venlig når det er muligt. Det er altid muligt.” 
Dalai Lama

Du skal have stærk og ægte lyst til og interesse i at kunne se dem for det, de 
er – at anerkende og respektere det, de kan – at være opmærksom på deres ve 
og vel – og at kunne tale med dem alle. Og du skal med samme passion lytte 
til dine underordnede - og sommetider være parat til at gå en smule på kom-
promis med dine egne måder at gøre tingene på for at styrke samarbejdet og 
fællesskabet. Du må naturligvis ikke som den gode gruppefører, delingsfører 
eller chef miste fokus på din egen rolle og position i fællesskabet – men du 
skal til gengæld altid have forståelse for den rolle og position dine underord-
nede har!

En vigtig egenskab for alle ledere i Hjemmeværnet er, at I er opmærksomme 
på at løfte den svage og den stille – og at dæmpe de underordnede, som er 
for meget fremme i skoene. For det er vigtigt at inkludere alle, så hver enkelt 
føler og oplever sig ligeværdig. Dét giver et ledelsesmiljø præget af gensidig 
respekt – og dét skaber en høj grad af sammenhængskraft. Din passion for 
dine underordnede vil hjælpe dig i den sammenhæng. 

For livet og dagligdagen i en enhed i Hjemmeværnet handler i stor udstrækning 
om relationer mellem mennesker – faglige, ledelsesmæssige, kollegiale, sociale 
og kammeratlige relationer. Det er derfor yderst vigtigt, at du har udviklede 
sociale kompetencer og anvender disse som den passionerede leder med passion 
for andre.  

Du håndterer konflikter

Du har sikkert allerede stiftet bekendtskab med emnet Konflikthåndtering i 
dit uddannelsesforløb. Og måske har du også tilegnet dig værktøjer og kom-
petencer, der sætter dig i stand til at håndtere konflikter. Uanset om kapitlet 
’kun’ tjener som genopfriskning, er det væsentlig læsning, fordi det ikke kan 
undgås, at der opstår konflikter, som skal løses – også i din enhed i Hjemme-
værnet.

Én af deltagerne på workshoppen, hvor udfordringer og emner til bogen blev 
afdækket, fortalte:

”Jeg tror ikke, at der er nogen underafdelinger, der ikke på et eller an-
det	 tidspunkt	 er	 endt	ud	 i	 en	 eller	anden	konflikt,	 hvor	man	 faktisk	mang-
ler redskaberne – og hjælpen oppefra – til ligesom at se vejen ud af det.  
Og mens man ligesom tænker sine tanker og venter på hjælpen, så vil 
konflikten	bare	sejle	derud	med	stigende	hastighed	og	med	en	masse	historier	
og myter og rygter i kølvandet”.

”Jeg tror ikke, at der er nogen underafdelinger,  
der ikke på et eller andet tidspunkt er endt ud i  

en eller anden konflikt.” 

For at blive ved analogien er dit beredskab til at håndtere konflikter afgørende 
for, at du kan reagere rettidigt og forhindre, at den konfliktfyldte situation 
støder på grund eller forliser! 

En væsentlig forudsætning for dit konfliktberedskab er, at du forstår, hvad 
konflikter	egentlig	er	et	udtryk	for. Og selv om det er svært i situationen, kan 
du rent faktisk glæde dig over, at der indimellem opstår konflikter i din en-
hed. For det er ensbetydende med, at dine underordnede er engagerede – at 
de brænder for deres frivillige arbejde, sagen og samarbejdet med de andre. 
Hvis de ikke gjorde dét, ville de formentlig ikke bruge energi på en drænende 
konflikt i deres fritid. De ville enten blive væk eller være ligeglade med uover-
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ensstemmelserne. Du kan altså se konflikterne som et tegn på dine frivilliges 
motivation og engagement.

Med det sagt, så skal konflikter helst løses, inden situationerne for alvor  
spidser til. Ellers risikerer uoverensstemmelserne at tage energien og motiva-
tionen fra dine underordnede – længerevarende konflikter kan i sidste ende 
få dem til at forlade din enhed eller i yderste konsekvens at gå ud af Hjemme-
værnet. Og du vil efterlade et indtryk, hvor dine underordnede – og eventuelle 
kolleger – betragter dig som svag eller konfliktsky.

Din vilje til konflikthåndtering handler i stor grad om det, som Forsvarets 
Ledelsesgrundlag beskriver som dine væsentlige ledelsesfunktioner, nemlig 
fastholdelse af stabilitet og udvikling af relationer. Det kræver, at du finder 
ind til de etiske kompetencer, der generelt kendetegner god ledelse – i form af 
styrke, mod og handlekraft.

 

DEN KONFLIKTSKY LEDER

I fortællingen ovenfor er udgangspunktet, at det var manglende kompetencer, 
der gjorde, at lederen ikke håndterede konflikten. Når konflikter får lov at 
ligge – eller først konfronteres når det er for sent – kan det også skyldes, at 
lederen er konfliktsky og derfor undlader at træde i karakter som leder. Af 
frygt for at gøre andre vrede, sure, skuffede eller kede af det. 

I en underafdeling er der ofte personlige relationer mellem lederen og enkelte 
eller flere af dennes underordnede, som risikerer at sætte det formelle magt-
forhold på prøve. Det skyldes, at lederen i sin håndtering af konflikter i en-
heden samtidig risikerer at sætte personlige venskaber på prøve: hvilket kan 
være med til at skabe en manglende lyst og vilje til at tage konflikter.

Der kan naturligvis være andre årsager til at være urolig for at tage konflikter 
op. Måske at man som leder er bange for – eller bare utrænet i – at sige og stå 
ved sin mening. 

Uanset hvad årsagen må være, er det vigtigt, at du er bevidst om, at det kan 
medføre en følelse af nederlag, irritation eller vrede, hvis du undlader at hånd-
tere konfliktsituationer i din enhed. Det kan meget vel give dig følelsen af, at 
du ikke kan klare situationen, at du føler dig utilstrækkelig og fornemmelsen 

af, at du mister dit professionelle overblik. Dermed kan du skabe rigtigt dår-
lige betingelser for dit fremtidige virke som leder. Og alle dine forestillinger 
om, hvad der eventuelt kan blive konsekvensen, hvis du håndterer konflikten, 
kan du som regel gange med 100, hvis du undlader at gøre det.

Hvis du derimod ’tager tyren ved hornene’ – og træner dit mod, din vilje og 
dine evner til at håndtere konflikter – vil du nærmest med sikkerhed opleve, 
at det bliver et frisk pust hen imod nye, bedre og ikke mindst nødvendige løs-
ninger. Der er derfor al mulig grund til, at du viser ansvarlighed ved at gå ind 
i de konflikter, der uvægerligt opstår i din enhed.

Som en del af håndbogens behandling af konflikthåndtering finder du lidt 
længere fremme i bogen en række spilleregler, som kan hjælpe dig til at hånd-
tere konflikter – også når du synes, at de er svære for dig at tage hånd om.

 

HVAD ER EN KONFLIKT?

Der findes ikke en entydig definition på, hvad en konflikt er. De fleste men-
nesker er imidlertid ikke i tvivl, når der er optræk til, eller de er i en konflikt. 
Ordet konflikt stammer fra det latinske ord conflictus, der betyder sammen-
stød. Og når vi støder sammen med andre mennesker, mærkes det hos de 
fleste. Det er sjældent en rar fornemmelse, og hvis sammenstødene bliver for 
voldsomme, risikerer de at efterlade både ’sårede og døde’.

Konflikter handler om to forhold: Sagen, altså det vi er uenige om, og den 
menneskelige relation, forstået som den spænding, der opstår mellem de men-
nesker, som er uenige.

Oftest kan sager løses i mindelighed, så uenigheden ikke medfører en kon-
flikt. Der er derfor god grund til at følge talemåden ’at holde sig til sagen’. 
For idet uenigheden om sagen udvikler sig til en konflikt bringes relationerne 
samtidig i spil. Når en konflikt udvikler sig, kan det skyldes, at uenigheden er 
for stor, og at sagen ikke er baseret på fakta og viden, men mere er baseret på 
holdninger og følelser.   

Uanset om konflikten handler om en sag eller om personlige relationer, må 
du være opmærksom på at løse problemet og klinke de skår, der er kommet 
mellem de mennesker, der har deltaget i konflikten.
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”Konflikteskalering er ikke uundgåelig, 
men forudsigelig, hvis ingen besinder sig.” 

Hver konflikt er unik og præget af de mennesker, der indgår i konflikten, 
deres holdninger og følelser, hvor meget den enkelte har på spil, den sammen-
hæng, som konflikten er opstået i og sagens karakter og kompleksitet. Det til 
trods er der et fælles mønster for konflikters udvikling, som er væsentligt at 
have indsigt i, når du i fremtiden støder ind i konflikter, som du har ansvaret 
for at håndtere.

Konflikttrappen  
Konflikttrappen viser, hvordan en konflikt typisk vil eskalere, hvis den ikke 
håndteres i tide. Måske du allerede kender den. Modellen er oprindeligt ud-
viklet og beskrevet af den østrigske professor Friederich Glasl, og Center for 
konfliktløsning i Danmark har videreudviklet modellen til nedenstående, der 
er mere relevant i den ledelsesmæssige kontekst, du er i.

Modellen illustrerer ikke en lovmæssighed, men tegner et grundlæggende 
mønster, som er forudsigeligt – med mindre man vælger at handle anderledes. 
Mønstret ses såvel individuelt som i grupper.
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En fortælling fra en af Hjemmeværnets ledere kan måske give et klarere bil-
lede på, hvad de enkelte trin i modellen kan indeholde. 

Den pågældende leder var ved fortællingens begyndelse næstkommanderende 
i en underafdeling, men måtte på det tidspunkt overtage som fungerende chef 
i en længere periode, fordi hans chef var sygemeldt.

I den periode var han samtidig ramt af et stort arbejdspres i sit civile job, og 
han havde ikke mulighed for at delegere opgaverne i Hjemmeværnet, da der 
stadig ikke var fundet en ny næstkommanderende. Han og den gamle chef 
havde ellers god tradition for, at de sammen knyttede de løse ender, og fik 
tingene til at hænge sammen.

 
Uoverensstemmelsen  
Den fungerende chef følte sig derfor hurtigt i ’underskud for overskud’; hvil-
ket var én blandt flere årsager til, at situationen eskalerede til konflikt.

Han fortæller om uoverensstemmelsen:

”Et par uger før en skydedag kontakter jeg min forsyner for lige at høre, om 
han har ammunition hjemme til skydningen. Der er styr på skydebane og sky-
deleder. Jeg skal bare lige sikre mig, at alt øvrigt er klart. For min enhed er 
sårbar lige nu, og jeg har brug for, at alle aktiviteter ’spiller’.

Tilbagemeldingen fra min forsyner er ”at han squ ikke har fået at vide, at han 
skal bestille ammunition. Og han i øvrigt skal bestille 8 uger i forvejen. Så der 
kan	ikke	nå	at	komme	noget	hjem.	Og	så	kan	jeg	jo	bare	aflyse	skydningen,	
når jeg ikke har styr på tingene.” Sådan falder ordene, ret præcist.”

I denne fortælling er det tydeligt, at forsyner og fungerende chef ikke vil det 
samme, og samtidig at sagen ikke er større, end at den kunne have været løst i 
mindelighed, forudsat at de to parter havde talt sammen og var kommet frem 
til en løsning, de begge kunne acceptere. Skydningen kunne udsættes, am-
munition kunne måske være skaffet ad anden vej eller leveret af depotet, som 
måske ville vise velvilje i situationen. Det skete ikke, og derfor udviklede det 
sig til en konflikt. 

Forsynerens bemærkning om, at den nye chef ikke ”havde styr på tingene” 
betød, at situationen udviklede sig fra at dreje sig om sagen til at blive person-
fikseret. Den eskalerede til trin 2. 

Grænsen mellem uoverensstemmelse og personificering  
Hvis den sidste bemærkning ikke var faldet, havde der stadig været mulighed 
for at forhindre konflikten. Og hvis chefen havde valgt at forholde sig sagligt 
og åbent i sagen, kunne det måske have bremset optrapningen. Men da for-
syneren valgte at gå efter manden og ikke efter bolden, blev grænsen mellem 
trin 1 og 2 overskredet.

Havner du i en sammenlignelig situation, hvad der er stor sandsynlighed for, 
er det vigtigt både at have en viden om og en skærpet opmærksomhed på, at 
når grænsen mellem første og anden trin først er passeret, så medfører det 
næsten altid, at den gensidige modvilje, irritationen, den dårlige stemning 
og forvirringen breder sig. Det er derfor ved denne grænse, at træningen i at 
nedtrappe konflikter er mest enkel og effektiv. 

Det er lige her, at du har størst udbytte af at overveje – og træne – hvordan du 
vil reagere på den spirende konflikt.

 
Personificering  
I den beskrevne situation manglede den fungerende chef overskuddet til at 
forholde sig sagligt – og til at tale åbent om misstemningen. Han fortæller 
videre:

”Nu brænder jeg en mental sikring af og fortæller forsyneren, at han er på 
rådighedsvederlag, så det er hans job at holde sig informeret – ikke at skulle 
informeres. Og han kender udmærket godt aktivitetsoversigten, hvor skydnin-
gen er opført. Og at han i øvrigt normalt ikke plejer at skulle have særskilt 
besked.” 

Konflikten har nu klart bevæget sig til trin 2. 

Situationen har udviklet sig – det er ikke længere sagen, det handler om; 
konflikten inddrager nu den menneskelige relation. Rationaler som ”det er 
din skyld!” og ”hvem tror han, han er?” overtager, og negative følelser som 
irritation, frygt og forvirring begynder at afskære den indbyrdes kontakt. Ne-
gative følelser skaber kaos og svækker ens evne til at gå efter bolden og ikke 
manden.
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Problemet vokser  
Og herfra bliver det bare værre, fortæller den fungerende chef. 

”For	det	er	jo	ikke	første	gang,	at	han	’flejner	ud!’	Det	er	jo	hver	gang,	at	no-
get ikke lige går efter hans pibe. Og han er en rigtig ’humørspiller’, der bare 
får alting til at glide – når det passer ham. Alle, han har det godt med, er han 
særdeles	fleksibel	overfor.	Vi	plejer	normalt	at	have	en	god	relation;	men	et	
eller andet er tilsyneladende ændret, nu hvor jeg er fungerende chef.”

Uden at referere til forsynerens modsvar er det vist tydeligt, at konflikten 
har taget et skridt opad til trin 3, hvor man begynder at føje flere ting til den 
egentlige uoverensstemmelse.

Pludselig kan man komme i tanker om andre episoder og fejl og brister hos 
den anden, som man før har oplevet. Uafklarede konflikter dukker frem igen, 
og parterne fjerner sig længere og længere væk fra hinanden. De begynder 
at miste motivationen og viljen til at tale sammen, og de bevæger sig dermed 
mod trin 4 på konflikttrappen, hvor fjendtligheden breder sig.

 
Grænsen mellem ‘problemet vokser’ og ‘samtale opgives’  
Hvis kommunikationen mellem parterne først er opgivet – og kontakten er 
afbrudt – kan konflikten for alvor eskalere. Det er kun gennem kontakten, at 
fjendtligheden kan fjernes. Så uanset hvor besværligt og ubehageligt det kan 
være at opretholde kontakten, skal du vide, at det er en af de vigtigste kon-
fliktløsende handlinger, du kan foretage og guide til som leder.

 
Samtale opgives  
”Jeg opgiver herfra at tale med ham, for han er jo udenfor ’pædagogisk ræk-
kevidde’. Herfra sender jeg kun mails til ham, som han skal bekræfte modta-
gelsen af.”

Konflikten er nu helt sikkert på trin 4, hvor det ”jo ikke nytter noget.”

De negative følelser har taget over, tankebanerne er indsnævret, og kommu-
nikationen er blevet upræcis. På trin 4 opgiver vi typisk samtalen med be-
grundelsen ”det nytter alligevel ikke noget!”. I stedet kommunikerer vi med 
handlinger – vi undlader at hilse, gaber, når den anden siger noget, og undgår 
øjenkontakt, vender ryggen til og det, der er værre.

Og så taler vi om hinanden med andre, fordi vi søger forbundsfæller og dan-
ner partier, hvilket er et tydeligt tegn på, at konflikten er tilspidset. Det, den 
anden siger, forvrænges og bliver ’svært’ at høre – i virkeligheden ofte fordi 
det bliver for ubehageligt.

Hvis samtalerne med andre er lukkende, stemplende og fordummende, bidra-
ger de udelukkende til at optrappe konflikten.

Men at snakke med en anden om konflikten kan modsat også skabe en større 
klarhed og en åbning, der kan medvirke til at forhindre en eskalering.

 
Fjendebilleder  
Den fungerende chef fortæller videre:

”Tidligere har vi altid ubesværet ringet sammen omkring forsyningsbehov 
til aktiviteterne. Mit billede af ham er klart: ”Idiot!”. Jeg drøfter situationen 
med	mine	officerer,	og	de	bekræfter	mig	i	mit	synspunkt	på	ham	–	at	han	er	
”Idiot”!	Og	det	spreder	konflikten,	der	nu	har	bevæget	sig	op	på	trin	5	–	eller	
måske	endda	til	trin	6.	For	jeg	har	måske	–	mod	bedre	viden	–	forsøgt	at	ska-
de forsynerens ry og rygte”. 

Konflikten har nu udviklet sig, så den oprindelige uoverensstemmelse næsten 
bliver usynlig, og forholdet er blevet så fastlåst, at man kun kan tænke dårligt 
og negativt om den anden. Nuancerne er fosvundet.

Forklaringen kan være, at man kun kan rumme sin egen vrede, hvis den anden 
umenneskeliggøres og gøres til et ’udyr’ – ellers bliver det et meget usympa-
tisk og utilladeligt træk hos én selv. Der sker i det hele taget det, at man på 
dette trin tænker og handler på måder, som er i strid med ens egne værdier 
og selvbillede. 

Når konflikten er løst – og man tænker tilbage på det fjendebillede, man så 
for sig – kan det være svært at forstå, at man kunne skabe så stærkt et vrang- 
billede af den anden. Men imens konflikten står på, bliver det vigtigste for 
én at få ret – at vinde over den anden. Man går udelukkende efter manden – 
ikke efter bolden – uanset om det skader ham eller hende, som nu er blevet til 
fjende. Konflikten risikerer på dette stadie samtidig at bemægtige sig al din 
energi, så du har svært ved at varetage dine øvrige opgaver, uanset om du vil 
det eller ej.
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Åben fjendtlighed  
Og fjendtligheden er gengældt, fortæller chefen.

”Min modpart er holdt op med at tænke selv. Har depotet ikke det materiel 
hjemme, som vi har bestilt, så undlader han at informere om det – ”det er jo 
ikke hans skyld, at depotet ikke kan skaffe noget som helst”. Resultatet er, at 
flere	aktiviteter	halter	som	følge	af	mangel	på	kritisk	øvelsesmateriel.	Grup-
peførerne og delingsførerne skal ofte lave nød – og lappeløsninger – og det 
gør dem ikke glade!”

Konflikten er nu havnet på trin 6, hvor målet helliger midlet.

Fjendtlige handlinger som mobning, chikane, anonyme klager og eksklusion 
tager i stigende grad over, hvor fornuften burde råde. Man ser ikke længere 
hinanden som mennesker af samme slags som en selv; fornuftige mennesker, 
som dybest set ønsker fred og rimelighed, og som lider ved konflikten. Et-
hvert forsøg på indgriben fra andre – uanset om de tilhører den ene eller den 
anden lejr – tolkes som naivt, upålideligt og måske endda som forræderi.

Som leder skal du være opmærksom på, at parterne, når de når trin 6, kan 
være tilbøjelige til at udstede regulære trusler. ”Det får konsekvenser!” eller 
”Jeg skal sørge for, at du bliver fyret!” eller ”Du kan bare vente dig!”. Trus-
lerne bliver udstedt uden skelen til, om man har magt som man har agt – ofte 
i ren afmægtighed over den fastlåste og tilsyneladende uløselige situationen.

  
Polarisering  
”Situationen er uholdbar og trods forsøg fra min side på at genskabe kom-
munikationen og relationen, så virker situationen fastlåst”, fortæller chefen. 
”Det går mig på, for jeg har brug for ro i underafdelingen – at vi uden vores 
gode chef ’rykker sammen i bussen’. Jeg vil, at vi i fællesskab får tingene til at 
lykkes. Så jeg kontakter nu min distriktschef for at høre, hvad proceduren er 
for at komme af med en forsyner. Svaret er ” fyr ham!”; hvilket umiddelbart 
passer	mig	helt	fint.” 

Trin 7 på konflikttrappen er nået, og parterne kan ikke længere være på sam-
me sted. De er blevet så forbitrede, at de bliver ligeglade med, om de selv går 
til – blot de kan tilføje modparten ny smerte eller lidelse. 

Når konflikten har udviklet sig hertil, kan det bedste meget vel være, at par-

terne ikke længere har kontakt med hinanden. Det værste vil være, at de fort-
sætter krigen på afstand.

 
Den ”lykkelige” afslutning   
Den ulykkelige fortælling fra én af Hjemmeværnets underafdelinger kunne 
være endt her – med alle de negative konsekvenser, det kunne have haft for 
udviklingen i enheden – masseflugt fra dem, der ikke vil bruge sin fritid på 
strid og ballade,uenighed og konflikt, der bredte sig til sympatisører eller 
modstandere for de konfliktende parter og generel manglende motivation hos 
de medlemmer, der oplevede, at aktiviteterne stagnerede.

Men den fungerende chef afslutter sin fortælling med en mere lykkelig ud-
gang på konflikten: ”Faktisk ville jeg ikke af med forsyneren, for i bund og 
grund var han en god fyr, der også i mange år havde gjort et stort arbejde i 
underafdelingen. Jeg vidste også, at han bøvlede med meget i sit personlige 
bagland. Så en dag købte jeg kringle og inviterede mig selv på kaffe hjemme 
hos ham. Noget akavet! Men jeg ville fortælle ham, at vores gamle chef ikke 
kom tilbage de næste mange måneder – og at han derfor måtte (over)leve med 
mig. Og at jeg i øvrigt havde fået carte blanche til at sætte ham fra jobbet, selv 
om	det	ikke	var	min	foretrukne	løsning.	Jeg	foreslog,	at	vi	i	stedet	fik	talt	det	
hele igennem, og fandt sammen igen – til underafdelingens bedste.

”Det blev en rigtig lang og god kop kaffe. Og faktisk 
løste situationen sig herfra. Jeg orienterede efter- 
følgende mine officerer om, at sagen var løst, for 
forsyneren og jeg havde rakt ud mod hinanden.” 

Det blev en rigtig lang og god kop kaffe. Og faktisk løste situationen sig her-
fra.	 Jeg	orienterede	efterfølgende	mine	officerer	om,	at	 sagen	var	 løst,	 for	
forsyneren	og	jeg	havde	rakt	ud	mod	hinanden.	Vi	fik	et	professionelt	sam-
arbejde, hvor vi havde aftalt nogle samspilsregler, herunder at tale sammen 
med regelmæssige mellemrum. Og vi kunne igen gennemføre aktiviteter uden 
alt for mange ’bump’ på vejen.”
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KONFLIKTER I EN FRIVILLIG KONTEKST
Det er måske nærliggende at tænke, at deltagelse i frivilligt arbejde, som i 
stor udstrækning er båret af personlig lyst og motivation, ville være fri for 
konflikter. For hvem har lyst til at bruge sin fritid på det? Som fortællingen 
ovenfor viser, opstår og trives konflikter imidlertid også i Hjemmeværnet – 
både indbyrdes mellem de menige medlemmer, mellem lederne, og mellem 
lederne og de underordnede. Og rigtigt mange af de fortællinger, der kom 
frem på workshoppen, handlede netop om konflikter, som havde udviklet sig, 
og hvor ingen havde taget hånd om dem i tide.

LEDERSKAB i Hjemmeværnet behandler konflikthåndtering ud fra, hvordan 
du forventes at håndtere dem i din egenskab som leder og eventuelt mægler. 
De råd og anbefalinger, som håndbogen stiller til rådighed sammen med te-
orien bag, er i mellemtiden også nyttig viden, hvis eller når du selv er en af 
parterne i en konflikt.

Medlemmerne i Hjemmeværnet er mennesker, der brænder for sagen – de 
lægger hjerte, sjæl og personlighed i den frivillige tjeneste. 

Og selvom passionen, som det er blevet nævnt flere gange allerede, er en af- 
gørende drivkraft for Hjemmeværnets virke, rummer den samtidig et kon-
fliktpotentiale, når den enkelte frivillige ’støder ind’ i andre, der ikke forstår 
og ikke vil det samme som én selv. Fordi ens deltagelse som frivillig er ba-
seret på et personligt engagement, er der måske en større tendens til, at kon-
flikter udvikler sig til at blive personlige. Med til sådanne konflikter hører, at 
ret eller uret og rigtigt eller forkert ikke kan læses i en facitliste – konflikten 
kan kun håndteres, hvis begge parter er indstillet på at gå på kompromis med 
egne følelser.

”Jeg tror ikke, at der er nogen underafdelinger, der ikke på et eller andet tids-
punkt	er	endt	ud	i	en	eller	anden	konflikt	…….” var det udsagn, der indledte 
afsnittet om konflikthåndtering. Og netop den ramme, som livet i underafde-
lingen udgør, kan have en afgørende betydning for konflikters udvikling. I en 
underafdeling i Hjemmeværnet er medlemmerne typisk mere loyale overfor 
egen gruppes medlemmer end overfor dem fra de andre grupper. De er typisk 
også mere loyale i forhold til gruppens normer og værdier end delingens eller 
underafdelingens. Det skyldes, at det er i gruppen, at hjemmeværnslivet leves 
– det er der, de tætte relationer opbygges. Bagsiden af loyalitet og relationer 
er, at man holder mere med nogen end med andre, alene fordi man holder 

mere af nogen end af andre, og således ikke tager hensyn til sagens fakta eller 
skeler til retfærdighed.

Det kan gøre en konflikt i din enhed rigtigt svær at løse, og du kan som leder 
få rigtigt svært ved at finde ind til sagens kerne, fordi ingen vil sige noget eller 
risikere at hænge nogen ud.

Din ledelsesstil kan samtidig i sig selv være med til at skabe konflikt. Hvis du 
for eksempel bliver meget autoritær i situationer, hvor du burde have inddra-
get og involveret dine underordnede, vil de kunne opleve, at du ikke har tillid 
til dem, eller at de ikke er gode nok. Og det kan skabe grobund for konflikt.  
Laissez-faire stilen kan forveksles med, at du lader stå til. Hvis det sker i sager 
eller forhold, der er betydningsfulde for dine medlemmer, vil det også kunne 
udløse en konflikt. Og den demokratiske leder, der gerne vil – men ikke for-
mår – at involvere alle, risikerer at støde ind i dem, der ikke var med. Se mere 
herom i afsnittet om ledelsesstile i første del af bogen.

Konflikter opstår altså i frivillige foreninger og med udspring i mange for-
skellige situationer. 

Som leder er det din rolle at sikre, at konflikten nedtrappes så tidligt som 
muligt! Det kræver handling fra din side! Og den gode udgang på konflikter 
i din underafdeling forudsætter, at du er villig til at bringe dine personlige 
ledelseskompetencer og ofte også det formelle fundament, som din ledelse 
bygger på, i spil.
  
 
GRUNDLÆGGENDE SPILLEREGLER FOR  
KONFLIKTHÅNDTERING

De tre vigtigste ingredienser i konflikthåndtering er, 1) at få parterne til at tale 
sammen, 2) at lytte til hinanden og 3) at forstå hinanden.

Sammen med disse tre ingredienser kan de grundlæggende spilleregler  
nedenfor guide dig til, hvordan du som leder bedst forhindrer konflikter og 
håndterer dem, når de alligevel opstår.
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Du skal standse ulykken i tide!  
Som leder sender du et godt og vigtigt signal ved at handle. 

Hvis du oplever, at der er optræk til konflikt i din enhed, er det din opgave at 
møde og gå ind i situationen. Du skal være parat til ufortrødent at udfordre 
modstand og uhensigtsmæssig adfærd og afklare og bilægge den uenighed, 
der er årsag til konflikten. 

Det indebærer, at du uden (megen) tøven tager de nødvendige samtaler med de 
involverede – uanset hvor svært det må være. Og det kan du kun i det omfang, 
du selv er så afklaret, at du ikke er bange for konfrontation eller konflikt.

Der kan imidlertid godt være værdi i, at du som leder ser konflikten an, hvis 
du fornemmer, at de involverede selv kan håndtere konflikten indbyrdes. For 
de involverede giver det ejerskab for de løsninger, som de finder frem til, og 
det udvikler som regel deres indbyrdes forhold positivt – til stor gavn for den 
gensidige tillid og det fremtidige samarbejde. Du skal som lede derfor træne 
din evne til at vurdere, hvornår uenigheden udvikler sig til en konflikt, som de 
ikke selv kan håndtere. I den sammenhæng er det dit ansvar og dig, der skal 
tage initiativ til, at konflikter løses ansigt til ansigt og afsluttes i en god ånd.

Det kræver først og fremmest, at du altid går efter bolden – ikke efter man-
den. Og at du samtidig understøtter, at parterne i konflikten ikke forbryder sig 
mod dette. Du skal holde dem fast på, at I holder jer til sagen og ikke angribe 
hinanden.

 
Du skal utvetydigt udtrykke dine forventninger  
Konflikter kan meget vel dreje sig om, at dine underordnede ikke ved – eller 
har forstået – hvad du forventer af dem. Det kan give anledning til misforstå-
elser, som udvikler sig.

Det er derfor en god start at undersøge, om det er tilfældet. Har du udtrykt 
dig præcist nok? Fik du fortalt dine underordnede, at de skulle samarbejde? 
Ved de, hvem de skal samarbejde med? Vil de det samme som dig – eller er 
de grundlæggende uenige? Vil de måske i en helt anden retning? Hvis det 
rummer en del af årsagen til den gryende konflikt, er det nødvendig, at du 
prioriterer og tager ansvar for en gensidig forventningsafstemning.

Du skal skabe klarhed over rollefordelingen  
Da konflikter ofte opstår i forbindelse med uklare rollefordelinger, skal du 
være særligt opmærksom på at afstemme opgavens indhold og ansvarsforde-
ling. Du skal klart og tydeligt afklare, hvilke opgaver den enkelte underord-
nede har ansvar for, og hvilken beslutningskompetence, du giver den enkelte, 
så alle kender og forstår udgangspunktet. 

 
Du skal kende dine underordnede  
Som Kierkegaard tidligere er refereret her i håndbogen, må man ”finde	det	
andet mennesker der, hvor han er, og begynde der”. 

Som leder betyder det, at du skal vide, hvor dine underordnede hver især har 
deres styrker, og hvilke områder der kan udvikles. Samtidig skal du forsøge at 
få parterne til at sætte sig ud over egne præferencer og forstå, hvad der driver 
den anden part. For konflikter handler ofte om, at mennesker er forskellige. 
Men idet vi bliver nysgerrige og forsøger at forstå hinanden, sker det ofte, at 
vi bliver mere rummelige og faktisk bedre kan acceptere forskellighederne.

 
Du skal være upartisk  
Når du møder uenighed og konflikter blandt dine underordnede, er det dit 
ansvar at have overhøjden i situationerne. Du skal kunne forholde dig upar-
tisk, og du skal vise, at du tager alle de involveredes synspunkter og følelser 
alvorligt. Det kan du først, når du anerkender, at konflikten er opstået – at 
situationen er, som den reelt er. Derigennem viser du, at du ser de mennesker, 
der er involveret. Dem, der har de reelle følelser og relationer på spil.

Hvis du modsat ikke er i stand til at forholde dig neutralt, risikerer du at 
optrappe konflikten mellem dine underordnede. Du må derfor altid lade din 
professionelle relation til parterne være styrende. I den forbindelse kan dine 
egne personlige relationer til de konfliktende parter være en udfordring, for-
di tætte relationer til dine underordnede netop kan gøre det svært at bevare 
overhøjden og være upartisk i konflikterne. Hvis det er tilfældet – og alt efter 
hvor store problemerne er – kan det være en god idé at få hjælp fra en anden 
upartisk leder i enheden eller eventuelt fra din overordnede myndighed.
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Du skal lytte til dine underordnede – og de skal tale sammen  
Forudsætningen for god konfliktløsning er, at de involverede parter mødes og 
taler sammen, og ikke mindst lytter til hinanden. Du ved fra konflikttrappen, 
at når først parterne opgiver samtalen, så er næste trin, at de begynder at ska-
be fjendebilleder af hinanden. Det er kun ved at fastholde dialogen – eller ved 
at genoptage den som i tilfældet mellem den fungerende chef og forsyneren 
– at parterne kan nå hinanden og få løst konflikten.

Det er dit ansvar som leder at lytte grundigt til alle parter. Hvis de uenige 
parter fornemmer, at du ikke lytter til dem, vil det sandsynligvis medvirke til 
at optrappe konflikten. Eller endnu værre – du vil opdage, at du bliver en del 
af konflikten, og det vil uomtvisteligt gøre det vanskeligere at nå til bunds i 
sagen. At lytte er dit værktøj til at finde ind til årsagen til uenigheden. Når du 
lytter til parternes argumenter og oplevelser, vil de føle, at de bliver hørt og 
anerkendt. Og det gør det lettere for dem at tage ejerskab i situationen og mo-
tiverer dem til at arbejde frem mod en fælles løsning. Og som den autentiske 
leder er du meget bevidst om, at du også giver udtryk for dine egne mål og 
synspunkter, så det står klart for de involverede parter.

 
Du skal skabe enighed om uenigheden  
Det handler i bogstaveligste forstand om, at I sætter jer ned og snakker sammen.

Mange gange viser det sig, at uenigheden beror på misforståelser, og at man 
rent faktisk er enige. Og så er hele potentialet for konflikten forsvundet.

Hvis misforståelserne er baseret på uklar eller manglende kommunikation – 
parterne imellem eller fra din side – er det dig, som leder, der har ansvaret for 
at rette op på det, så der bliver skabt en fælles forståelse for budskaberne. Jo 
mere konkret og præcis kommunikationen er – desto større chance er der for, 
at budskaberne bliver forstået. Og den fælles forståelse vil måske vise, at der 
dybest set ikke er nogen konflikt.

 
Du skal finde en løsning, der er accepteret af parterne  
Som leder skal du være meget varsom med at tale om eller placere skyld eller 
tale til parternes samvittighed, for så har du bevæget dig til trin 2 i konflikters 
eskalering, hvor konflikten personificeres. Og det gør kun vejen til en løs-
ning vanskeligere. Opgaven består derfor i at fortælle, hvad du selv mener, og  

bidrage til løsning af konflikten uden at pege fingre.

Fokus skal ikke være på at få ret, men derimod på at blive forstået og få for-
ståelse fra den anden. Det handler ikke om at udpege en vinder og en taber. I 
stedet er målet, at de konfliktende parter bliver klogere.

 
Du skal søge hjælp, hvis du er i tvivl  
Hvis konflikten bliver for omfattende for dig at løse, eller du som nævnt tid-
ligere har for tætte relationer til de stridende parter, kan det være nødvendigt 
at søge hjælp hos en af de øvrige ledere i enheden eller hos dine overordnede. 
De må så fungere som konfliktmæglere. Det kan de kun, når alle parter i 
konflikten føler sig trygge ved deres mellemkomst, og når de formår at handle 
neutralt og upartisk over for begge parter.
  
 
GODE RÅD – HVIS DU ER KONFLIKTSKY

Ovenfor har du fået værktøjer til og gode råd om, hvordan du som leder bedst 
tackler en konflikt. Men alle redskaber og gode intentioner nytter kun, hvis du 
tør at udfordre, afklare og bilægge den uenighed, der er årsag til konflikten. Og 
hvis du føler dig i stand til at tage de fornødne samtaler med de involverede.

Så hvad gør du som leder, hvis du er konfliktsky og derfor ofte undlader at 
løse konflikter?

 
Du skal beslutte dig!  
Du skal først og fremmest beslutte dig for at fokusere på de fordele, der er ved 
at gå ind i at løse konflikten. Dermed træner du din evne til ikke at lade dig 
styre af frygten for at håndtere en konflikt. Det er først, idet du aktivt handler 
på at løse konflikten, at du kan fjerne de bekymringer, der dræner både dig og 
dine underordnede for energi.

Hold fast i konflikters positive potentiale; konflikter er næsten altid udtryk for, 
at dine underordnede brænder for deres frivillige arbejde. Samtidig er konflikter 
som regel udtryk for, at der reelt er noget i din enhed, som ikke fungerer, som 
det burde. Når du sammen med dine underordnede finder en løsning på konflik-
ten, har du medvirket til at forbedre forholdene for hele enheden.
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Du kan ikke gøre alle tilfreds!  
Når du går ind i at løse en konflikt, skal du vide, at du ikke kan gøre alle 
tilfredse. De løsninger der passer på én kan måske opleves negativt af andre. 
Derfor er det også vigtigt, at du som leder står ved og kommunikerer dine 
holdninger og handlinger. Og hvis du oplever, at nogen i din enhed afviger fra 
de værdier, du lægger til grund for enheden, skal du gribe ind – for han eller 
hun er sandsynligvis på vej ud ad et sidespor. Med al sandsynlighed vil både 
du og dine underordnede opleve over tid, at ’sol og vind deles lige’ – og samti-
dig vil alle kunne hvile i, at du er en leder, der kan og tør træffe beslutninger.

 
Du skal udvikle en kultur, hvor I taler med – ikke om – hinanden!  
Sladder og rygtedannelse er arnested for konflikter, og den dårlige fortæl-
ling har en tendens til at vokse sig større end godt er. Som H.C. Andersen 
har skrevet, kan ’en fjer nok blive til fem høns’. Du skal derfor kontinuerligt 
arbejde med at opbygge en sund kultur, hvor det er i orden at ’lægge svesken 
på disken’.

”En fjer skulle nok kunne blive til fem høns.” 
H.C. Andersen

Som leder må du selv gå forrest som kulturbærer. Hvis du for eksempel op-
lever, at al tale forstummer, når du kommer inden for hørevidde, eller at dine 
underordnede taler grimt om deres kolleger, må du finde ud af, hvad det hand-
ler om? Og den bedste måde at blive klogere på er at spørge. Så spørg ind – og 
skær igennem, når det afviger fra de værdier, som din enhed bekender sig til.

En sund kultur indebærer, at man siger tingene, som man oplever dem – og til 
dem, som sagen drejer sig om. Kald gerne ’en skovl for en skovl’. Og vær parat 
til selv at være ’skovlen’! Når du eller dine underordnede omtaler en kollega, 
så gør det, som om denne stod ved siden af.

Øv din enhed i det – og grib ind, når det glemmes!

 
Du skal finde ud af, hvordan dine underordnede ønsker feedback!  
Hvis du er gruppefører kan du spørge hvert af dine gruppemedlemmer, hvor-

dan du bedst giver ham eller hende anerkendelse og feedback. Nogle vil helst 
have korte, kontante tilbagemeldinger, mens andre foretrækker en tilbagemel-
ding med forklaringer i enerum. Når du finder frem til, hvad der passer den 
enkelte bedst, har du samtidig klædt dig selv bedre på, hvis du på et tidspunkt 
skal håndtere en konflikt med vedkommende. 

Er du delingsfører eller chef, bliver det straks vanskeligere for dig at nå om-
kring alle medlemmer i din enhed. Du kan derfor – hvis du inddrages i kon-
flikter med medlemmer, som du ikke kender indgående – med fordel hente 
oplysninger hos dennes foresatte.

 
Du skal involvere dine underordnede!  
Som det tidligere er fremgået i ledelseshåndbogen, er der stor sandsynlighed 
for, at dine underordnede er mere motiverede, når du involverer dem, og de 
har indflydelse på deres opgaver. Det er også nyttigt i sammenhænge, hvor du 
skal håndtere og undgå konflikter.

I Hjemmeværnets enheder vil der ofte være uformelle ledere. Personer, som 
af en eller anden årsag ikke ønsker at påtage sig det formelle lederskab; men 
alligevel helt eller delvist i visse situationer påtager sig en lederrolle. Enten 
af sig selv – eller fordi andre medlemmer i enheden appellerer til det. Som 
konfliktsky leder kan de virke skræmmende, og samtidig vil du sikkert nødigt 
undvære dem eller det, de kan. Så du må forsøge at skabe en god kontakt til 
dem – og ikke undgå dem.

Du kan måske involvere dem som ’formænd’ for arbejdsgrupper, når der for 
eksempel skal udvikles nye projekter, laves sociale arrangementer eller udar-
bejdes øvelser. Benyt lejligheden til at fortælle den uformelle leder, at du har 
bemærket, hvad vedkommende er rigtig god til, anerkend det gerne. På den 
vis får pågældende noget mere at rive i – og får måske også udlevet sin indre 
drøm om at være leder.

Og dit kendskab til vedkommende – og jeres samarbejde – gør det knapt så 
skræmmende, hvis du skal håndtere en konflikt, hvor han eller hun er part.

 
Styrk medarbejdergruppen med sociale arrangementer  
I Hjemmeværnet er der mange medlemmer, der angiver det sociale samvær, 
som en væsentlig årsag til medlemsskabet. Og i de fleste enheder er der tradi-
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tion for sociale arrangementer. Du skal være opmærksom på, at du som leder 
med fordel kan anvende arrangementerne til at lære alle dine folk at kende – 
som personer og ikke kun som underordnede. Det gør det lettere for dig at tale 
med dem, også når det bliver alvorligt.

I Forsvarets Ledelsesgrundlag indgår mod som én af de kvaliteter, der ken-
detegner den gode leder. Hvis du er konfliktsky – og ønsker at følge anbe- 
falingerne – må du finde modet frem. Konfrontér konflikten, selvom du er 
bange for den. Og prøv, om du for dig selv kan forme den skræmmende situ-
ation – ’hvad er det værste, der kan ske’ kan være et godt spørgsmål at stille 
dig selv.

Det kan måske også være værdifuldt for dig at vide, at de færreste mennesker 
bryder sig om at kaste sig ind i en konflikt. Du skal naturligvis ikke opsøge 
konflikter; men når de opstår, skal du øve dig i at anvende ovenstående råd og 
derved øge dit personlige beredskab til at håndtere sådanne situationer. 

 

REFLEKSION

Min egen reaktion på konflikter?

Anna og Jens er kommet i samme underafdeling, efter Jens i forbindel-
se med organisatoriske sammenlægninger er blevet flyttet til samme 
enhed som Anna. Det er sket mod hans vilje; men der var ikke andre 
muligheder lige nu. 

Anna har fået til opgave at sikre, at Jens bliver godt integreret og får 
sin nye funktionsuddannelse. Hun har i forvejen alt for meget at se 
til – både privat og i Hjemmeværnet – så hun må flere gange aflyse 
deres møder. Anna ved, at Jens flere gange har brokket sig til Peter, 
der er deres chef, over at Anna ikke prioriterer hans indføring i den 
nye enhed. 

En dag ringer Peter til Anna og siger: ” Jens er ked af, at du ikke har tid 
til at få ham indført i jeres enhed. Kan du ikke prioritere den højere”, 
siger han. 

Anna prøver at forklare, hvor stresset hun er, men det har Peter ikke 
’tid’ til at høre på, og han afbryder samtalen. 

Med baggrund i den fortælling skal du reflektere over følgende:

•	 Hvornår opstår der en konflikt?
•	 Hvad gør Anna, der optrapper konflikten?
•	 Hvad gør Jens?
•	 Hvad kunne de have gjort anderledes?
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REFLEKSION

Min egen reaktion på konflikter?

... fortsat

Fortællingen fortsætter

Da Anna og Jens næste gang sætter sig sammen, synes Anna, at Jens 
virker sur og uinteresseret. Hun oplever, at han hele tiden stiller spørgs-
mål ved de ting, hun siger.  Faktisk er det hver gang, de skal samarbej-
de, at han stiller spørgsmål ved Annas måde at gøre tingene på.

Anna bliver mere og mere irriteret, og en dag får hun nok. Mens de 
sidder og drøfter en opgave, siger hun vredt: ”Sig mig – er du altid så 
skide negativ?”. Jens ser på hende. Så rejser han sig og går. På vej ud af 
døren mumler han noget med ”sur mokke”. Anna er rasende. For at få 
luft fortæller hun en ven i samme enhed om episoden. 

•	 Hvor på trappen er konflikten nu? 
•	 Kan Anna eller Peter selv gøre noget for at afslutte konflikten?
•	 Hvordan kan de andre i enheden medvirke til at nedtrappe  
  konflikten?
•	 Hvordan kan underafdelingschefen medvirke?

Du tager den svære samtale – og det er 
svært!

Alle på den ofte nævnte workshop foreslog ’den svære samtale’ som et vigtigt 
emne til ledelseshåndbogen! Enten havde de eksempler på situationer, hvor de 
selv havde svært ved at gennemføre samtaler – eller de havde eksempler, hvor 
deres ledere havde undladt de nødvendige samtaler. Fordi det blev for svært 
for dem!

”Ord kan skabe mure – eller ord kan åbne viduer.” 

I forkortet og bearbejdet form lød én af fortællingerne, som måske kan illu-
strere lidt af den udfordring, som du og dine kolleger kan havne i:

”Det drejer sig om ’Den svære samtale’ i forbindelse med krænkende adfærd! 
Faktisk var der tale om sexchikane – som burde medføre, at krænkeren blev 
smidt ud af Hjemmeværnet!

Sagens alvorlighed gjorde, at jeg havde svært ved at tage samtalerne med de 
involverede. Jeg var helt på det rene med, at det burde gøres, for begge parter 
havde jo sin egen opfattelse af, hvad der var foregået. Og jeg kunne ikke bare 
smide den ene ud – og beholde den anden.

Det kan godt være, at det blev svært, fordi det kom så tæt på – og jeg følte, at 
jeg skulle kunne se dem begge i øjnene dagen efter.

Og jeg følte også, at det ville være svært at fortælle, hvis nogen af dem skulle 
smides ud.

Det endte med, at jeg tog fat i distriktet, som kom og hjalp mig ud af kniben.”

Sådan håndterer du den svære samtale  
Nu er sexchikane forhåbentlig ikke noget, som du og dine kolleger støder ind 
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i hver dag – forhåbentlig aldrig. Men de svære samtaler, som kan dreje sig 
om stort set alt mellem himmel og jord, vil du med garanti komme ud for. Og 
uanset om samtalerne handler om private forhold eller faglige – ved du som 
den relationelle leder at det hører ledelsesgerningen til!  

Når samtalerne bliver svære, skyldes det oftest, at emnerne bliver personlige. 
Private emner kan være om sygdom, psykiske problemer, problemer på hjem-
mefronten, misbrug af alkohol eller andre forhold, som dine underordnede 
eventuelt bringer op, fordi de har tillid til, at de kan tale med dig om dem. El-
ler som du selv tager fat i, fordi de har indflydelse på vedkommendes tjeneste 
i jeres enhed.

I førstnævnte situation kan din sympati og medfølelse gøre emnet svært at 
tale om. Og sådanne samtaler kan ofte ”tage dig på sengen”, så du ikke har 
forberedt din tilgang til samtalerne. De opstår så at sige ikke på dit initiativ.

I sidstnævnte situation tager du initiativ til samtalen – for du ønsker, at noget 
skal rettes op. I de tilfælde kan de konsekvenser, som du må meddele din un-
derordnede, gøre samtalen svær.

Dette afsnit handler primært om de svære samtaler, som skal tages i forbindel-
se med tjenesten. Det er dit ansvar – og du har initiativet. 

Svære samtaler om faglige forhold kan omhandle dine underordnedes mang-
lende evner og formåen – og den uhensigtsmæssige adfærd, som dette af-
føder. Samtaler, hvor de afledte konsekvenser kan være vanskelige for din 
underordnede at indse og acceptere – som for eksempel, når de sættes fra 
funktionen fra jobbet – eller i værste fald må udmeldes af Hjemmeværnet.

Din udfordring er at gøre det alligevel – og få noget godt ud af det. For du risike-
rer – som det også var gældende for konflikters eskalering – at problemet vokser 
sig større og større, hvis du undlader at gennemføre den vanskelige samtale. 

Som i al anden ledelse er det afgørende, at du som leder formår at lytte, hvis 
den svære samtale skal lykkes. Du må vise, at du har respekt for din under-
ordnedes oplevelse af sin omverden. Og du må have tillid til, at vedkommende 
selv er i stand til at løse problemet.

Nedenfor finder du redskaber til, hvordan samtalen kan gennemføres, så den bli-
ver både respektfuld og løsningsorienteret for både din underordnede og dig selv.   

Skal – skal ikke?  
Du må først og fremmest vurdere, om problemet overhovedet er vigtigt nok 
til, at du skal blande dig. Vil vedkommendes gøren og laden have negativ ind-
flydelse på tjenesten i din enhed? Er der sandsynlighed for, at problemet løser 
sig selv? Er der andre foresatte, der bør tage affære?

Spørgsmålene skal give dig selv forståelse for, hvad problemet indeholder, så 
du efterfølgende kan forklare det for din underordnede.

Følgende fortælling fra en fungerende underafdelingschef kan måske illustrere 
den proces, som den svære samtale reelt er. Fortællingen beskriver de faser, 
der bør foregå før, under og efter den svære samtale.

”Jeg er fungerende chef for en underafdeling, der mangler folk på et par cen-
trale funktioner. , bl.a. en delingsfører. Derfor lander en sag, der handler om 
adfærd hos en gruppefører, som en ikke eksisterende delingsfører skulle have 
løst, på mit bord.

Jeg	har	kendt	gruppeføreren	gennem	flere	år	som	en	dygtig	og	ordholdende	
fyr. Men gennem den senere tid har han ikke fået afholdt sine gruppemøder 
og er udeblevet uden afbud til et par befalingsmandsmøder. Hans gruppe 
giver også udtryk for, at de mangler kontakt med ham.

Min frygt er, at han er ved at tabe gnisten for han har virkeligt været aktiv 
over en lang periode. Han er måske brændt ud på hjemmeværnsfronten. Jeg 
er bange for, at det kan få meget negative konsekvenser for den ellers velfun-
gerende gruppe, så jeg vælger at handle.”

”Jeg er bange for, at det kan få meget negative  
konsekvenser for den ellers velfungerende gruppe,  

så jeg vælger at handle.” 

Da underafdelingschefen konfronteret gruppeføreren med sine bekymringer, 
slår han dem hen og bagatelliserer dem. Chefen vurderer, at problemet blot vil 
vokse sig større og større og vælger derfor at indkalde ham til en samtale. En 
’stram’ snak med hans egne ord. I bogens terminologi en svær samtale. 
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FORBERED SAMTALEN!

Når du har besluttet dig for at gribe ind – og tage samtalen – må du forholde 
dig konstruktivt til forløbet, så du netop ikke ”tages på sengen.”

Chefens fortælling fortsætter:

”Jeg har som leder i erhvervslivet ført en række svære samtaler og føler mig 
klædt på til at tage den med ham. Jeg tænker i før, under og efter. Og samler 
altid konkrete eksempler på, hvor en medarbejder falder under ’normen’. Jeg 
bruger en spørgende tilgang, hvor det vigtigste fokus er at få komme på rette 
spor igen. Altså tale i fremtid og ikke i fortid.

Som indledning ringer jeg til gruppeføreren og inviterer ham til en samtale 
i kompagnilokalet, en aften hvor der ikke er andre aktiviteter. Jeg ringer til 
ham for at få hans personlige tilsagn til samtalen og for at kunne besvare 
spørgsmål til samtalen straks. Jeg kan godt høre, at han ikke er helt vild med 
at skulle have denne samtale, men laver en aftale. 

Målet for samtalen er at få gruppeføreren op på niveau igen. Jeg ønsker også 
at få afdækket, hvad der ligger til grund for hans ændrede adfærd. Og om 
nødvendigt vil jeg tilbyde ham støtte.”

 
Din mentale forberedelse  
Start med at finde ud af, hvad du ønsker at opnå med samtalen. Hvad er må-
let? Hvad skal ændres? Og hvilke løsninger kan du selv se på problemet? Da 
sådanne samtaler kan have en tendens til at løbe af sporet – blandt andet fordi 
din underordnede naturligt kan have behov for at forsvare sig mod det som 
vedkommende vil opfatte som anklager – er det en god ide, at du noterer dine 
overvejelser og konklusioner ned. Så kan du altid vende tilbage til sagen. 

Tænk samtalen igennem – og forsøg at sætte dig i din underordnedes sted. 
Hvilken reaktion kan du forvente? Hvordan vil du selv reagere på det? Det 
kan jo udvikle sig ret følelsesbetonet – og er du klar til det? Hvordan serverer 
du bedst de negative budskaber – og argumenterer for dem? Dine argumenter 
skal kunne forstås af din underordnede. Hvad gør du, hvis pågældende bliver 
meget vred – og ønsker at forlade samtalen? Disse og mange andre spørgsmål 
kan indgå i din forberedelse af samtalen – kun fantasien sætter grænser. Men 

husk, at jo bedre forberedt du er – jo bedre kan du forholde dig rationelt og 
konstruktivt i samtalen. Skriv gerne dine overvejelser ned – eventuelt stikord 
– der kan guide dig, hvis du taber tråden.

Sæt dernæst en deadline for, hvornår problemet skal være løst. Vær opmærk-
som på at give den fornødne tid. For det svære i situationen – især når det 
drejer sig om personlige forhold eller ændring af adfærd – kan indikere, at en 
løsning vil tage tid.

Du må derefter beslutte, om det skal have konsekvenser – og hvilke – hvis 
deadline ikke overholdes. Eller om du er parat til at udvide deadline – og give 
din underordnede en chance mere. Notér også det ned!

 
De praktiske forberedelser  
Efter disse overvejelser og beslutninger kommer du til den praktiske del af 
din forberedelse. 

Find ud af, hvor du vil afholde samtalen. Det er vigtigt, at du finder et sted, 
hvor din underordnede føler sig tryg – og hvor I ikke bliver forstyrret. Hvor-
dan skal I sidde? Kan en kop kaffe – eller en blomst på bordet – skabe en 
stemning, som gør vedkommende mere tryg i situationen?

”Til samtalen har jeg lavet kaffe og sørget for, at alle, der 
lige kunne komme forbi med et ærinde, ikke gør det!”

”Til samtalen har jeg lavet kaffe og sørget for, at alle, der lige kunne komme 
forbi med et ærinde, ikke gør det!” fortsætter chefen sin fortælling.

Udarbejd derefter en oversigt over de ressourcer og kompetencer, som du ser 
hos din underordnede. Det vil du kunne få god gavn af – både i indledningen 
af samtalen, som bør være så positiv som muligt, og under samtalen, hvor det 
kan give god mening at krydre negative budskaber med positive, så de bliver 
mere spiselige for din underordnede.

Når det er på plads, er du klar til at invitere din underordnede til samtale. I 
den sammenhæng skal du være opmærksom på, at vedkommende sikkert ved 
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– eller har en anelse om – hvad samtalen drejer sig om. Og formodentlig er en 
smule nervøs for samtalen – måske er paraderne allerede oppe. Så du er nødt 
til at forklare ham eller hende, hvad du mener, at samtalen går ud på – klart og 
tydeligt – så I har en fælles forståelse af formålet.

Og husk, at det mest respektfulde er at invitere din underordnede mundtligt 
– og helst ansigt til ansigt – da det giver mulighed for at afklare umiddelbare 
spørgsmål med det samme. Skriftlig kommunikation har jo sine begræns- 
ninger; hvilket du kan læse mere om i afsnittet om ’Ølkassen.’ 

Du kan efterfølgende vælge at sende invitationen på skrift, så tid, sted og 
formål står klart for jer begge.

GENNEMFØR SAMTALEN! 

Indled samtalen på god og motiverende vis  
Det er altid en god ide at indlede samtalen med at anerkende det, din under-
ordnede er god til – og det har du jo noteret ned. På den måde viser du, at du 
ikke kun har fokus på problemerne – men også på det, der er hans eller hendes 
styrke – og øger derved sandsynligheden for, at pågældende ser samtale som 
en vej til et bedre samarbejde.

”Samtalen	starter	med	kort	smalltalk	–	bare	i	2-3	minutter.	Herefter	fortæller	
jeg ham indledningsvist, at jeg er utroligt glad for ham, glad for det høje ni-
veau, han præsterer og det engagement, han plejer at have.”

 
Skab enighed om problemet  
Chefen i fortællingen overgår herefter til det problem, som samtalen reelt 
handler om. Han indleder med at få slået fast, at der er et problem.

”Jeg fortæller ham, hvor mange gange ham er udeblevet uden afbud, hvilke 
aktiviteter han har meldt afbud til (med kort varsel) og hvilke opgaver, jeg 
ser, han ikke har løst. Jeg fortæller ham også, hvilke udfordringer det giver 
mig (f.eks. at jeg er nødt til at tage denne samtale), herunder, at jeg har måttet 
justere aktiviteter og selv måttet tage nogle praktiske snakke med personel i 
hans gruppe. Jeg spørger ham, om han kan nikke genkendende til det billede, 

jeg prøver at ridse op for ham. Han fortæller, at det er også rigtigt, at han har 
været svingende, og han godt kan se, hvad det har gjort. Han fortæller også, 
at	han	er	lidt	flov,	og	at	det	har	gjort	det	endnu	sværere	at	komme	og	få	en	
snak. Men, ”der har været så meget”.”

Dit næste skridt er altså at fremlægge problemet i klare og præcise vendinger. 
Hold fokus på målet – og sig for eksempel: ”Jeg har indkaldt dig til denne 
samtale, fordi jeg har besluttet, at der skal ske en ændring af……” Måske 
efterfulgt af: ”Jeg vil gerne have dig til at tage del i, hvordan tingene bliver 
ændret.” 

På den vis er det dig, der målrettet sætter rammen for samtalen. Din direkte 
tale gør dig troværdig som leder – og betyder, at både du og din underordnede 
kan finde ro i situationen. For I ved, at du har styringen.

Sig gerne til vedkommende, at det er i orden at stille spørgsmål – og at afbry-
de samtalen med kommentarer. Din forberedelse har rustet dig til det – og det 
vil respektfuldt vise ham eller hende, at samtalen ikke kun foregår på dine 
præmisser. Dialog om emnet bør dog primært handle om løsninger, som du er 
parat til at inddrage denne i.

Som underafdelingschefen fortalte, var han indledningsvist interesseret i at 
finde ind til årsagen til problemet. Han spurgte derfor gruppeføreren, hvad 
det ”meget” var. ”Det blev en lang snak – ca. halv time. Essensen var, at han 
ikke syntes, at hans brændende engagement havde tændt hans gruppe, og at 
gruppen	ikke	helt	matcher	hans	høje	faglighed.	Det	fik	ham	til	at	gå	lidt	’suk-
kerkold’ på opgaven med at være gruppefører.” 

”Du skal som minimum komme til mig, så jeg får en chance 
for at hjælpe dig – i stedet for bare at begynde at lade stå 
til. Det er min klare forventning, at du som befalingsmand 

kommer og siger til, når du har brug for støtte.” 

Chefen anerkendte endnu en gang gruppeførerens faglighed og store engage-
ment. Han fortalte også gruppeføreren, at han kunne forstå opgavens omfang 
og kompleksitet. Men, han fortale også, at gruppeføreren var nødt til at forstå, 
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at han skulle op på niveau. ”Du skal som minimum komme til mig, så jeg får 
en chance for at hjælpe dig – i stedet for bare at begynde at lade stå til. Det er 
min klare forventning, at du som befalingsmand kommer og siger til, når du 
har brug for støtte” fik gruppeføreren at vide.

Inddrag gerne den underordnede i afklaring og løsning!  
Hvis du selv er afklaret omkring en løsning – for eksempel, at din underord-
nede skal fjernes fra funktionen – må du meddele det direkte! ”Jeg vil have, at 
du fratræder funktionen”, kan for eksempel være din løsning. Hvis du ønsker, 
at vedkommende skal fortsætte i funktionen eller fortsat skal have en funk- 
tion i din enhed, kan du eventuelt lade det følge af: ”Hvordan mener du, at vi 
bedst melder det ud i underafdelingen?” eller ”Hvad vil du gerne beskæftige 
dig med i stedet for?”

I tilfældet med gruppeføreren fortæller den fungerende chef, at ”det næste trin 
var at aftale en løsning. Vi talte i fællesskab om, hvad der skulle til for, han 
kunne få gnisten igen i forhold til hans position som gruppefører. Aftalen blev, 
at han ville afholde et gruppemøde, hvor de i gruppen kunne få diskuteret 
deres forventninger til hinanden, til aktiviteter og det militærfaglige niveau. 
Vi aftalte også, hvordan jeg kunne støtte ham i at planlægge mødet og med-
virke til at sikre, at alle ville møde op.” 

Som en del af aftalen understregede chefen, at han uanset mødets udfald ville 
have, at gruppeføreren meldte til eller fra indenfor de frister, enheden allerede 
havde som fælles spilleregler. Og det indgik også i aftalen, at gruppeføreren 
fremover sørgede for at få en snak med ham, før han ’trak stikket’ på sine 
hjemmeværnsaktiviteter.

Aftalen blev naturligvis skrevet ned, så de efterfølgende kunne huske, hvem 
der skulle gøre hvad!

Står du i en tilsvarende situation, skal du – når problemet er afklaret – finde 
ind til, hvordan din underordnede oplever problemet. Har han eller hun alle- 
rede selv gjort noget – og hvad? Og husk at anerkende det, hvis det er tilfældet. 

Hvis pågældende tidligere har handlet anderledes end nu – og det ikke gav 
anledning til en problematisk adfærd – kan du måske spørge ind til, hvorfor 
han eller hun mener, at det har ændret sig? Det kan måske også pege på en 
eventuel løsning på problemet. I den sammenhæng kan du være nysgerrig på, 

hvad din underordnede vinder ved sin adfærd – og om denne synes, at det er 
omkostningerne værd? Når fordele og ulemper gøres op kan det måske moti-
vere til at vende tilbage til den gamle adfærd.

Og i forhold til løsninger på problemet, kan du med fordel inddrage din under-
ordnede ved at spørge, hvordan vedkommende forestiller sig situationen, når 
problemet er løst? Appellér gerne til, at han eller hun forsøger at problemet 
udefra – som om en anden bad om råd til løsning. Det kan give denne en ny 
vinkel, hvorfra han måske ser problemet klarere – og dermed også kan få øje 
på løsningen.

Du har i din forberedelse fundet ind til de styrker, som din underordnede har. 
Anvend det til at spørge vedkommende om, hvorfor han eller hun har succes 
med netop det. Det skaber en positiv stemning – og giver mulighed for at 
fremhæve de styrker, der kan anvendes, når problemet skal løses.

Omvendt kan du også anvende spørgsmål, der gør den underordnede i stand 
til at se de negative konsekvenser af sin adfærd. ”Hvad forestiller du dig, der 
kan ske, hvis du fortsætter på denne måde?” kunne være et passende spørgs-
mål, hvor svaret måske vil motivere pågældende til at ændre adfærd for at 
undgå de værst tænkelige konsekvenser.

 
Hvordan reagerer din underordnede under samtalen?  
Under samtalen vil du typisk opleve, at den underordnede reagerer på én af 
disse måder. 

•	 Han eller hun ved, at der er et problem – og vil gerne medvirke til at finde 
  en løsning. 
•	 Vedkommende ser ikke problemet – måske fordi du ikke har forklaret det  
 tydeligt nok?
•	 Problemet erkendes af din underordnede; som dog føler sig som offer for  
 omstændigheder, han eller hun ikke kan gøre noget ved. 

I førstnævnte tilfælde må du udnytte muligheden for at opstille mål for, hvad 
I vil opnå. Anvend helst din underordnedes forslag til løsninger, for det giver 
denne et vigtigt ejerskab. Du skal blot sikre dig, at den løsning, I vælger, er 
realistisk og målbar – og at der sættes en deadline for, hvornår han eller hun er 
i mål. Sørg for, at løsningsforslagene så vidt muligt bygger på de styrker, som 
vedkommende har. Eller tager udgangspunkt i noget, som denne gør i forvejen.
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Inden samtalen afsluttes, skal I aftale, hvad din underordnede skal gøre. Og 
– hvis du har forpligtet dig til en del af løsningen – selvfølgelig også, hvad du 
selv skal gøre. Del gerne løsningen op i små, overskuelige bidder, som hver 
især kan være lettere at nå, for det vedligeholder motivationen til at arbejde 
frem mod den endelige løsning.

Hvis din underordnede derimod – som i tilfælde to – ikke ser problemet, mø-
des i med vidt forskellige perspektiver på sagen. Det kræver yderligere for-
klaring – og du må afslutte samtalen. Af hensyn til det videre forløb er det 
vigtigt, at du afslutter samtalen positivt. Fremhæv gerne positive og konstruk-
tive kvaliteter hos ham eller hende – og anerkend at dennes syn på sagen er 
anderledes end dit eget. Måske vil det give stof til eftertanke, så vedkommen-
de selv søger løsninger.

Du skal under alle omstændigheder fortælle vedkommende, at problemet sta-
dig er der, at du vil have, at det bliver løst – og at du vil vende tilbage på et 
senere tidspunkt.

Og så må du hjem og overveje situationen endnu en gang – skære din forkla-
ring til, så den står endnu tydeligere – og starte forfra med invitationen.

I sidste tilfælde – hvor din underordnede ikke erkender sin egen rolle og sit 
ansvar i forhold til problem og løsning – skal du så vidt muligt bringe denne 
i situationer, hvor du ved, at problemet opstår. Din afdækning af den uhen-
sigtsmæssige adfærd bygger jo på observationer i situationer, som du selv har 
oplevet. Anvend derfor tilsvarende – og gør den underordnede ansvarlig for 
selv at observere sin adfærd. Deltag gerne – og sørg for at guide ham eller 
hende, hvis problemet ikke åbenbarer sig for denne. For åbenbaringen skal 
gerne give pågældende anledning til at reflektere over sin egen adfærd – og 
erkende, at det udgør et problem. Det bør motivere denne til at søge løsninger.

FØLG OP PÅ SAMTALEN!
Når samtalen er afsluttet, er det vigtigt, at du følger løsningen – at det, I har 
aftalt, overholdes – og kontrollerer, at målet nås indenfor den givne deadline.

”Vi aftalte også at mødes, efter at han har fået afholdt sit næste gruppemøde 
for at evaluere, hvordan det var gået”, fortæller chefen.

Du og din underordnede må sammen vurdere, om I er tæt på målet – eller om 
I skal justere på den aftale, I har indgået. Er I tæt på, må du rose og anerkende 
indsatsen. Er der ingen ændring sket, må du motivere til fortsat indsats – og 
eventuelt justere på midler og metode til at nå hele vejen til målet. 

Hvis du derimod oplever, at problemet er blevet værre, må du overveje, om 
løsning er mulig ad den aftalte vej – eller om jeres veje hellere må skilles – her 
og nu!

”Vi aftalte også at mødes, efter at han har fået 
afholdt sit næste gruppemøde for at evaluere, 

hvordan det var gået.” 

Skiltes I ved første samtale uden en aftale, må du forsøge igen. Du er nu bed-
re forberedt – og måske kan det betyde, at også din underordnede kan se, at I 
har et fælles problem. I den sammenhæng kan det måske give mening at lade 
en uvildig hjælpe med at løsne op for situationen. Hjælper intet af det, må du 
overveje, om det skal udløse de konsekvenser, som du havde besluttet dig for 
inden første samtale.

Indser den underordnede, hvis adfærd udgør et problem, ikke sin egen rolle, 
må du væbne dig med tålmodighed. Eller du må skride til handling, hvor du 
alene bærer løsningen. Hvis han eller hun ikke ser problemet, kan vedkom-
mende heller ikke skitsere en løsning. Og kan sikkert ikke acceptere den løs-
ning, som du finder frem til. 

Når du er sikker i din sag, kan du bedre acceptere, at det er en del af dit ansvar 
som leder.

Som afslutning af dette afsnit skal du opfordres til at anvende en anerkendende 
tilgang til din underordnede – og den indsats, som pågældende yder eller har 
ydet i sagen. Altid – og også i forbindelse med de svære eller vanskelige sam- 
taler. Læs mere meget mere om den tilgang i afsnittet om anerkendende ledel-
se. Uanset om din underordnede anerkender problemet, ikke ser det – eller har 
svært ved at erkende sin egen rolle i problemet. Og uanset om han eller hun er 
indstillet på at deltage i løsningen. 

Det kommer tilbage med ’smør på halen’ for dig, for din underordnede og for 
dem, der observerer forløbet udefra.
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REFLEKSION 
Den svære samtale?

Fortællingen i afsnittene ovenfor afsluttes med: ”De havde heldigvis et 
godt gruppemøde, hvor bølgerne ganske vist gik højt – engagementet 
slog	vist	gnister.	Alle	fik	talt	ud	og	fik	drøftet	deres	indbyrdes	forvent-
ninger til mange forhold. Gruppen kom faktisk styrket ud af ’krisen’ 
og	fik	 ikke	mindst	 skabt	 en	 kultur,	 hvor	de	begyndte	at	 snakke	med	
hinanden.	Også	 om	det,	 der	 indimellem	 er	 svært.	 Jeg	 fik	 faktisk	 en	
bedre relation til gruppeføreren, som efterfølgende blev langt bedre 
til at komme på forkant og ikke på bagkanten. Jeg ville nu alligevel 
gerne have en delingsfører, der kunne have taget samtalen…….men 
i dag er gruppeføreren faktisk delingsfører. Så nu kan han jo tage de 
svære samtaler.”

Den gode afslutning af fortællingen viser dig nok, at den svære sam-
tale var nødvendig – og gav dig forhåbentlig en god fornemmelse af, 
at det nytter!

Tænk over, om du i din enhed – eller i din karriere i Hjemmeværnet 
i det hele taget – har oplevet situationer, hvor den svære samtale har 
været nødvendig?

Anvend situationen til at reflektere over, hvordan du selv vil agere næ-
ste gang, du støder ind i en situation som denne?

Hvis du ikke selv har en sådan oplevelse i bagagen, kan du bruge for-
tællingen om gruppeføreren.

 
 
 
 

Du skal ikke være perfekt!
Du mister ikke autoritet ved at afgive kontrol  
Mange ledere forbinder det at bede om hjælp med at afgive autoritet. Man 
frygter at fremstå som en svag leder, for det forventes jo, at man kan klare 
alting selv – eller…..?

Du skal vide, at du ikke bliver en svag leder, hvis du appellerer til hjælp fra 
andre. Det kan derimod være en styrke, at den du tør vise, at du blot er et 
menneske – og ikke en supermand. Hvis du tør at bede om hjælp og erkende 
dine egne fejl og mangler – og derfor inddrager dine underordnede – vil du 
som oftest opnå at styrke og anerkende dine frivillige medlemmers indsats og 
kompetence. Deri ligger en del af nøglen til motivation og engagement for den 
enkelte. Og deri ligger en god mulighed for at I kan øge tilliden til hinanden. 

”Den der intet laver, laver ingen fejl” lyder en ofte anvendt talemåde. Og 
den kan måske anvendes i mange sammenhænge – blot ikke når det gælder 
ledelsesopgaven. For hvis du ikke leder af frygten for at begå fejl, begår du 
den største fejl. 

”Manglende ledelse er værre end ledelse, 
der ikke er 100 % perfekt.” 

 
Du skal ikke klare det hele selv  
Den ledelsesmæssige supermand, som kan klare alting selv – fejlfrit og per-
fekt – er en utopi. Som ikke er værd at stræbe efter! Især ikke for dig, der kun 
har begrænset tid til udøvelse af ledergerningen. For den perfekte og fejlfrie 
præstation opnår du kun – hvis det overhovedet er muligt – over rigtigt lang 
tid, gennem rigtigt mange erfaringer og ved en ekstraordinær stor indsats, 
der som regel ikke er mulig for dig, der er stregbefalingsmand eller officer i 
Hjemmeværnet. 

For det er et vilkår – det er faktisk en stor del af præmissen og motivationen 
for denne bog – at din uddannelse og øvrige kompetencer skal opbygges i din 
sparsomme fritid, der samtidig skal anvendes til deltagelse i aktiviteter, hvor 
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uddannelser og kompetencer sættes på prøve. I den selvsamme fritid skal du 
høste de erfaringer med din ledelse, som giver dig ledelsesmæssige rutiner 
i praktisk udøvelse af dine lederopgaver. Den ledelsesmæssige supermand 
opnår de færreste at blive. 

Én af konsekvenserne ved det er, at gruppeføreren, fartøjsføreren eller hvil-
ken som helst lederfunktion i Hjemmeværnet ofte forfalder til at gøre tingene 
selv – eller at komme med fuldt færdige planer for løsning af opgaver. Måske 
har du det også sådan? At du undlader at inddrage dine underordnede. Måske 
vil du så nødigt falde igennem – så du prøver at gøre det så godt, du kan. 

Måske er årsagen til manglende inddragelse af dine underordnede, at du øn-
sker at beskytte dine folk. Du synes ikke, at de skal bruge deres energi og 
indsats på at løse problemer. Og måske synes du selv, at du alligevel er den 
bedste til det! Det er jo din opgave og dit ansvar!

Uanset om det handler om det ene eller det andet – eller noget helt tredje – skal 
du blot være opmærksom på, at det kan efterlade dine underordnede med en 
oplevelse af, at der ikke er plads til eller behov for dem. De kan få en oplevelse 
af, at du ikke har tillid til, at de kan, så de mister motivationen, når fremtidige 
opgaver skal løses. 

Så du bør ind imellem som leder skrue ned for din forberedelse og i stedet 
komme med forslag eller oplæg, som dine folk kan diskutere. For når du ind-
drager dine underordnede i håndtering og løsning af problemer, skaber det et 
stærkt ejerskab hos dem. Dét giver i sidste ende mere holdbare og accepterede 
løsninger; hvilket du altid må tilstræbe!

 
Du må gerne begå fejl  
Når du ikke skal være perfekt, er det også tilladt, at du begår fejl. Og ’man 
skal lære af sine fejl’ siger en gammel talemåde!

Hvis (når) du begår fejl, må du erkende dem, forstå årsagen til dem og handle 
med udgangspunkt i denne viden, for så har du lært noget nyt. Du skal na-
turligvis ikke dyrke fejlene – og fejl kan kun tillades, når konsekvenserne af 
fejlene kan accepteres. Tænk for eksempel på hjertekirurgen, der begår én 
fatal fejl under en operation. Fejl kan ske – og fejl sker – uanset at de kan være 
meget svære at acceptere. Men hvis du forstår årsagerne til, hvorfor noget 
ikke gik som beregnet, bliver du også bedre og bedre til at undgå det, som 

du ikke kunne forestille dig ville ske. Du bliver altså bedre og bedre – for du 
lærer noget.

Hvis du tror, at der ikke begås fejl i din enhed, skyldes det måske, at du ikke 
præsenteres for dem. Hvis dine underordnede skjuler det for dig, handler det 
måske om, at de frygter konsekvensen. 

Men når ’man lærer af sine fejl’ giver det ikke mening at fortie dem. Derfor 
må det ikke være eller gøres forkert at begå fejl; men derimod rigtigt. For det 
giver langt større mening at skabe en kultur, hvor fejl opfattes som en mulig-
hed for at lære. 

Det betyder naturligvis ikke, at du opfordrer til, at fejl begås; men når fejl eller 
forfejlede handlinger skjules eller forties, kan man ikke undersøge årsagerne. 
Der er derfor en risiko for, at fejlene begås igen og igen. For ingen har lært, 
hvordan de opstår – og hvordan de undgås.

Du skal ikke være perfekt! Du skal bede om hjælp, når du har behov for den! 
Du og dine folk må gerne begå fejl, når blot I lærer af dem! Det er dit ansvar 
som leder!
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REFLEKSION

Mon jeg kan blive bedre?

Du har tidligere i del 3 læst et afsnit om delegering af ansvar og opga-
ver, som du med fordel kan reflektere over også i denne sammenhæng.

Overvej også, hvordan du reagerer på fejl?

•	 Når du selv begår dem?
•	 Når dine underordnede begår dem?

Giver dine overvejelser dig behov for at ændre din indstilling til de fejl, 
som du og dine underordnede begår?

Hvad vil du i givet fald gøre anderledes?

Ser du behov for at udvikle en ”fejlkultur”, hvor det er accepteret for 
dine folk og dig selv at begå fejl, i din enhed?

Tænk over, hvordan det kan gøres? 

DEL 4, NÅR PLIGTEN KALDER – SKAL 
LYSTEN STYRES
 

Du styrer
Styring er en vigtig og absolut nødvendig del af din ledelse – for det handler 
om at sætte kursen, at sikre at den holdes, og at kursen justeres, når der af-
viges. Styring skal sikre, at alle i din enhed holder fokus og opmærksomhed 
mod den opgave, som skal løses af jer i fællesskab.

Styring og ledelse er tidligere blevet betragtet som to sider af samme sag – 
men der er stor forskel på, hvad de to begreber indeholder. Din generelle og 
grundlæggende ledelse skal i høj grad være baseret på tillid til, at dine under-
ordnede kan tage selvstændigt ansvar og initiativ. Du må forudsætte, at dine 
underordnede i nogen grad kan lede sig selv. Og du må derfor sikre, at din 
ledelse i alt væsentligt er bundet op på en god og tryg relation mellem dig og 
dem. Din store opgave er at understøtte dine folks indsats hvor og når, der er 
behov for det. Og derved at motivere dine underordnede!

Styring opfattes af de fleste som en autoritær og kontrollerende ledelsesform. 
En form, der er domineret af diverse styringsredskaber eller styringsteknik-
ker og derfor fremstår som upersonlig. Den efterlader kun begrænset frihed 
til den enkelte underordnede. Og den vil ofte have negative konsekvenser for 
motivation og engagement.

Så ’sort eller hvidt’ forholder det sig dog ikke, og styring må nødvendigvis 
være en del af din ledelse. Der er situationer, hvor din styring er påkrævet, og 
hvor situationens alvor sætter mere eller mindre stramme rammer for styrin-
gen. I anden del af LEDERSKAB i Hjemmeværnet er forskellen på militær og 
civil ledelse beskrevet. Her fremgår det, at føring er et aspekt i den militære 
ledelsesform. Der kan i nogen grad sættes lighedstegn mellem styring og fø-
ring!

Hvis din ledelse alene handler om at lede i fredstid, kan dit behov for styring 
typisk relateres til, om dine underordnede kan tage selvstændigt initiativ og 
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ansvar. Det drejer sig sjældent om deres vilje – men som regel om deres evne. 
For hvis de underordnede ikke selv har tillid til, at deres evner eller kompe-
tencer rækker, ønsker de ofte, at du eller de øvrige frivillige ledere styrer dem 
gennem opgaven. 

Når du vælger at styrke motivationen i din enhed ved anden ledelse end den 
meget styrende ledelsesform, skal du vide, at dine underordnedes uddannelse 
og træning er en yderst vigtig forudsætning for dette. Og du skal hele tiden 
have for øje, at den anerkendende tilgang til ledelse er en bærende forud-
sætning for at opbygge, udvikle og styrke dine folks egen opfattelse af egen 
formåen.  

Du løser opgaven

Som den gode leder i Hjemmeværnet er det vigtigste for dig, at opgaverne  er 
i centrum for dit virke, som også Forsvarets Ledelsesgrundlag foreskriver. Du 
ved, at ’it isn’t over – till the job is done’ – så du giver ikke op på halvvejen. 
Du lægger tvært imod al din energi i at løse de opgaver, som din enhed er 
pålagt.

”It isn’t over – till the job is done.” 

Når det er sagt, skal du dog vide, at hvis du udelukkende ser ledelse som et 
spørgsmål om, hvordan du får mest muligt ud af den enkelte af dine underord-
nede, så opgaven løses på den mest effektive og produktive måde, risikerer du 
at miste fokus på det menneske, som din underordnede er. Og dermed risike-
rer du at forbryde dig mod det, der skaber den bedste grobund for samarbejde 
og opgaveløsning – nemlig det enkelte menneskes trivsel.

’Det er mennesker, der løser opgaven’ beskriver Forsvarets Ledelsesgrund-
lag, der tillægger det menneskelige aspekt afgørende betydning i ledelse. Det 
bygger på, at mennesket er værdifuldt i sig selv – modsat alle andre ressourcer. 

Du ved, at dine folk af egen fri vilje anvender sin sparsomme fritid på løsning 
af opgaverne. De er dine vigtigste og mest værdifulde ressourcer. Det skal og 
bør du respektere – for det er den allervigtigste forudsætning for, at du kan 
præstere resultater.

Ledergerningen kræver din fulde opmærksomhed – fra start til slut – er en 
anden vigtig forudsætning for, at du kan løse opgaverne. Det er dit bidrag til 
opgaveløsningen. Det er din personlige opgave.

Når der er møder, øvelser, uddannelser eller andre aktiviteter i din enhed, 
forventes det ikke blot, at du stiller op. Ofte forventes det også, at du er den 
første, der møder – og den sidste, der går. Dit personlige energiniveau skal 
altså være højt. 

I opgørelsen over ’Frivillige i Hjemmeværnet 2016’ ses det da også, at offi-
cerer og stregbefalingsmænd i Hjemmeværnet leverer væsentligt flere timer 
end de menige. 

Når opgaven skal være i centrum for dit virke, er en tredje og meget væsentlig 
forudsætning for, at du kan løse den, at du kender formålet og meningen med 
Hjemmeværnet generelt – og mere specifikt den lille del af Hjemmeværnet, 
som du er i spidsen for.

Er du chef for kompagniet, flotillen eller eskadrillen er det vigtigt, at du ved, 
hvad din specifikke underafdeling forventes at bidrage med – både på kort og 
langt sigt. Og det er vigtigt for dig, at kunne omsætte den viden til realistiske 
handlinger og aktiviteter for hele underafdelingen.

 

Du er den handlekraftige leder 

Du er en handlekraftig leder, når du formår at tage initiativ, når du er vedhol-
dene og insisterende i din ledelse, og når du holder fokus på de mål, som din 
enhed skal opnå. 

Du ved, at din enheds opgaveløsning er dybt forbunden med og afhængig af 
din egen indsats, så du er den kontinuerlige drivkraft bag dine folk. Du ved 
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nemlig, at ledelse er handling – at ledelse består i, at du gør noget – så du er 
det gode eksempel, som de har lyst til at følge. Som det gode eksempel får du 
dem til at yde sit bedste.

Det skræmmer dig ikke, at din enhed pålægges opgaver, der umiddelbart sy-
nes store og overskuelige, for du ved, at alle opgaver kan håndteres, når blot 
de opdeles i mindre bidder. Du er den troværdige leder, der sørger for, at 
opgaverne ikke bliver unødigt komplicerede. På den vis sikrer du de bedste 
forudsætninger for, at dine underordnede kan handle og lykkes.

 
GODE RÅD TIL DEN HANDLEKRAFTIGE LEDER  

Når ovenstående generelle karakteristika for den handlekraftige leder kon-
kretiseres, kan det omsættes til følgende råd til dig, der ønsker at være den 
handlekraftige leder: 

 
Din solide grund er fundamentet for dine handlinger  
Du skal være solidt forankret i dine grundværdier, for du ved, at de kan bære 
dig gennem det meste af det, du udsættes for. Det vil give dig tilliden til, at du 
kan det, som du begiver dig ud i – både fagligt og privat. 

Det er den første forudsætning for, at du kan handle i alle former for situationer.

Du skal være ambitiøs  
Når du skal være den kontinuerlige drivkraft, er din egen motivation yderst 
vigtig. Du må derfor finde ind til, hvad dine personlige målsætninger er – og 
stræbe efter at opnå dem. 

Dine personlige ambitioner er det drivmiddel, der motiverer dig til at handle.

 
Du skal være realistisk i din stræben mod stadigt højere mål  
Din egen ambition driver dig. Du ved, at opnåelsen af dine personlige målsæt-
ninger er betinget af, at dine ambitioner tilpasses de kompetencer og ressour-
cer, du kan råde over.

Dine underordnede udgør din væsentligste ressource, som også Forsvarets 
Ledelsesgrundlag beskriver det. Det er derfor vigtigt, at du finder ind til, hvad 
der driver dine folk – og hvad de kan præstere. Tænk i den sammenhæng over, 
at den tid, som dine underordnede kan afse til Hjemmeværnstjeneste, er deres 
vigtigst ressource.

Hvis du viser, at du accepterer de vilkår og betingelser, der gør sig gældende 
for dine folk, får de tillid til, at de trygt kan handle.

 
Du kan holde fokus  
Du må samtidig være i stand til at holde fokus på opgaven og forstå at lave 
en rigtig prioritering af, hvad der skal gøres her og nu, og hvad der eventuelt 
kommer efter. 

Din evne til at nedbryde opgaverne i håndterbare størrelser og din evne til 
at planlægge deres løsning er et væsentligt middel, når du selv og også dine 
underordnede skal holde fokus. Jo tydeligere målene er for dig – jo nemmere 
bliver det at fokusere mod dem. Jo nemmere bliver det at handle.

Dit fokus gør dig mere handlekraftig.

 
Du skal turde relationen  
Som i al anden ledelse kræver det at være handlekraftig, at du har underordnede 
omkring dig, som kan og vil bære dig frem og støtte dig. Det har du tillid til, 
at de kan. 

Du ved, at fejl begås og har troen på, at de kan gøre dig og dine folk mere 
kompetente, så det vil ikke forstyrre dine relationer. Du skal derfor ikke stræ-
be efter at være perfekt; men kan læne dig tilbage i vished om, at I sammen 
kan løse opgaverne.

Når dine underordnede mærker, at jeres samarbejde er drevet af nærhed og 
tillid som understøttes af din autentiske ledelse, får de lyst og mod til selv at 
agere frem for at tøve.

Det giver dig den tryghed, der er forudsætningen for, at du tør at handle. 

Din autentiske og handlekraftige ledelse smitter, så dine underordnede bliver 
handlekraftige. Det gør jeres enhed handlekraftig.
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REFLEKSION 

Hvordan bliver jeg den handlekraftige  
leder?

Læs nu først en fortælling fra en underafdelingschef!
”Hvad er det, vi er en del af? Det her med den politisk styrede kontekst. 
Det er jo sådan, at når man er chef, så får man de her produktionsmål, 
som er, hvad distriktet mener, at man skal producere. Og når de her 
produktionsmål først er blevet lagt ind i aktivitetsoversigten, så er der 
jo ikke mange weekender eller aftner tilbage. Og hvis man på en eller 
anden måde skal have folkene med, så skal man ud og spørge dem, 
hvad de har lyst til – og det er ikke altid, at det stemmer overens med 
de her produktionsmål. 
Så der er kunsten jo selvfølgelig – på en eller anden måde at få dem 
formet, så de passer til det, folkene vil. De har én forventning om no-
get. De ser måske ikke den store kontekst!. Chefen vil nå sine mål – og 
distriktets mål er en helt tredje ting.  Det er sørme ikke let at agere i!”

Prøv nu at sætte dig i chefens sted! Og reflektér så over, hvordan du 
som den handlekraftige leder ville forholde dig i den virkelighed, som 
fortællingen foregår i?

Du løser problemerne

Ét af dine største problemer er sandsynligvis at finde folk nok til diverse  
poster. Det kan også være et problem at få tilstrækkeligt til at møde op til ud-
dannelser og øvelser. Måske har du også problemer med at stille en fuldtallig 
enhed, når de virkelige opgaver skal løses. Et andet problem kan være, om 
dine underordnede forstår dine budskaber? Hvis de ikke forstår dig, giver det 
i hvert fald problemer! Der kan således være flere – måske mange – problemer 
at tumle med i din daglige ledelse.

”Vi har ingen problemer – bare masser af udfordringer!” har du måske hørt? 
Men er ovenstående da ikke problemer? Naturligvis er det problemer. For 
hele Hjemmeværnets virke og fundament er baseret på, at et tilstrækkeligt 
antal motiverede og kvalificerede frivillige møder op – til uddannelse, øvelse 
og indsættelse, når det virkeligt gælder. Så hvis de ikke kommer, giver det 
massive problemer. 

Når udfordringer bliver så komplekse, at du ikke kan se de umiddelbare løs-
ninger, bliver det et problem. I den kontekst bliver udfordringen for underaf-
delingens samlede ledelse at finde løsninger på problemerne! 

”Et problem kalder på en løsning. En udfordring kan 
opfattes som mindre presserende.” 

’En skovl skal kaldes for en skovl – og en spade for det, den er’ – problemer er 
problemer – og de opstår også i din enhed. Du må derfor indse og acceptere, 
at en væsentlig opgave for dig er at stå i spidsen for problemløsning i din del 
af Hjemmeværnet.
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GODE RÅD, NÅR DU SKAL LØSE PROBLEMER
Problemløsning er et tema i rigtigt mange bøger om ledelse, hvor du også kan 
finde mange modeller, der beskriver, hvordan du skaber struktur i problem-
løsningen. LEDERSKAB i Hjemmeværnet skal opfordre til, at du finder den 
eller de modeller, som du finder mest hensigtsmæssige. Med opfordringen 
skal dog følge en anbefaling om, at du forholder dig praktisk til løsningen – og 
at dine løsninger baseres på de kompetencer og ressourcer, som du reelt har til 
rådighed i den frivillige organisation.

Problemløsning kræver handling fra din side. Du må gøre noget. Du må være 
handlekraftig – og forholde dig praktisk til løsning af de problemer, der even-
tuelt opstår i din enhed – ikke teoretisk. 

Nedenstående generelle betragtninger kan nok være hjælpsomme i den sam-
menhæng.

 
Skab tryghed i din enhed!  
Dine underordnede skal være trygge ved at henvende sig til dig med de pro-
blemer, som de oplever. Også når de selv indgår som part i problemet. De skal 
kunne dele deres bekymringer over, hvorfor et problem er opstået, og hvordan 
de selv ser problemet løst. Og de skal have tillid til, at du vil og kan hjælpe 
dem med at løse problemet.

Det er vigtigt, at problemer kommer frem i lyset, for det er første forudsæt-
ning for, at du kan løse dem.

 
Skab samarbejde i din enhed!  
Hvis din enhed altid fokuserer på snitflader frem for samarbejde, kan det i 
sig selv udgøre et problem. Det kan skabe ramme for, at problemer trives, 
for ensidig fokus på egen ’andegård’ og mangel på samarbejde skaber skjulte 
agendaer. Du må derfor nedbryde de barrierer, der er for samarbejde. 

”Det menneske, der kender sit hvorfor, kan tåle  
et næsten hvilket som helst hvordan.” 

Nietzsche

”Hvis	dine	underordnede	eller	underlagte	enheder	befinder	sig	på	hver	sin	
side af et bjerg, må du føre dem sammen på toppen af bjerget, for det er kun 
derfra at de kan overskue alle bjergets herligheder.” Når du sikrer samar-
bejdet og involverer alle dine underordnede, så de ser den fælles mening og 
løser problemet sammen, skaber du det ejerskab, der giver holdbare løsninger. 

Find dem, der ønsker samarbejdet!  
Samarbejde om løsning af problemer forudsætter, at du involverer de posi-
tive underordnede. Hvis de konstant har nej-hatten på, vil de som regel kun  
fokusere på problemer og udfordringer – ikke på muligheder og løsninger.

Sammensættes den gruppe af underordnede, som skal hjælpe dig med et gi-
vent problem, derimod af positive folk, vil de betragte problemet som en mu-
lighed for at forbedre tingene.  

Et tidligere afsnit i bogen har behandlet anerkendende ledelse, der i alt væ-
sentligt giver dig de fornødne værktøjer, når du skal have en anerkendende 
tilgang til din problemløsning. Læs det gerne igen hvis du har behov for det!

 
Skab et beredskab til problemløsning i din enhed!  
Forsøg frem for alt at foregribe, at problemerne opstår. Dine underordnedes 
tryghed ved at bringe problemer frem vil ofte betyde, at du kan tackle optræk 
til problemer, før de bliver alvorlige.

Hvis det ikke er muligt, skal du først og fremmest se problemet i den helhed, 
som det indgår i. For derigennem vil du ofte få øje på de løsninger, som kan 
bringe dig og din enhed videre.

Giv dig selv lov til at ”træde et skridt tilbage”, så du kan skabe det fornødne 
overblik over situationen og de muligheder, som hvert problem er et udtryk for.

Hav øje for hvem af dine underordnede, der forholder sg positivt til problem-
løsning – og hvilke kompetencer de hver især besidder. Det gør det nemmere 
at sammensætte dem næste gang et problem opstår – og det udvikler deres 
kompetencer til problemløsning. Når du ved, at ”fejl er en kilde til læring i 
din enhed”, som du tidligere har læst, ved du også, at løsning af problemer på 
samme vis kan skabe læring og nytænkning.
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Så det er afgørende, at du er den handlekraftige leder, der har mod og tillid til 
at konfrontere de problemer, som uvægerligt vil opstå i din enhed.

REFLEKSION 

Er jeg problemløser?

Du har tidligere i denne bog beskæftiget dig med konflikthåndtering 
og de forhold, der specielt knytter sig til den konfliktsky leder. Det, 
du har lært i den sammenhæng, kan naturligvis relateres til løsning af 
problemer, hvor tilsvarende mekanismer er inde i billedet.

Ledelseshåndbogen har også tidligere beskæftiget sig med samarbejde 
– og din ledelsesmæssige rolle i forhold til at skabe og vedligeholde sam-
arbejdet i din enhed. Det kan du med fordel repetere og reflektere over.

I teksten til dette afsnit har du læst om vigtigheden af, at du og din 
enhed har et beredskab til at tackle problemer. 

Du skal derfor overveje, hvordan du specifikt kan udvikle og vedlige-
holde sådan et beredskab i din enhed?

Hvordan forholder du dig selv til problemer?  Kan du forholde dig, så 
du agerer handlekraftigt – eller må du eventuelt ændre noget?

Hvem i din enhed kan du inddrage i problemløsning, når du kender 
vigtigheden af, at de forholder sig positivt?

Du er visionær og proaktiv 
Som leder i Hjemmeværnet er det dig, der har det overordnede ansvar for, 
at alle i enheden skaber resultater og trives. Du er meget opmærksom på, at 
’nogen må gøre noget’ – og at nogen ofte er dig selv. Så du venter ikke passivt 
på, at ting sker. Du tager selv initiativ! Og du bestræber dig altid på at finde de 
bedste løsninger – uanset omstændighederne.

Du skal derfor sætte en tydelig retning for opgaveløsningen, så alle ved, hvad 
de skal. Når dine underordnede medlemmer i enheden derudover ved hvilket 
ansvarsområde, de hver især har, og hvilken kvalitet du forventer i opgaveløs-
ningen, er det så meget nemmere for alle at arbejde mod det fælles mål.

Du forventes at have et tydeligt billede af, hvordan din enhed skal udvikles. 
Du skal derfor have en klar plan for, hvordan enheden over en årrække kan nå 
de mål, som er indeholdt i billedet. Planen skal bygge på de kompetencer og 
ressourcer, som dine underordnede repræsenterer. Og opnåelsen af målene er 
baseret på, at de kan og vil samarbejde om opgaverne.

De visioner, som din plan bygger på, går du selv forrest for at opfylde. Du 
inspirerer derved dine underordnede, så I sammen kan bevæge jer hen mod 
opfyldelsen af målsætningerne. Når det ikke er tilstrækkeligt, motiverer du 
dem til at yde sit bedste – blandt andet ved at forklare dem hvordan og hvorfor, 
deres indsats er værdifuld.

Du skal ikke være bange for at stille krav, for det viser dine underordnede, at 
du har ansvar for og styr på processen. Når du påtager dig det ansvar, skaber 
du den tryghed, der betyder at de kan koncentrere sig om den del af opgaven, 
som er deres.

Undersøgelser viser, at dit visionære fokus indebærer en risiko for, at du ikke 
selv er god til det hele. Det fremgår af undersøgelserne, at der er en tendens 
til, at visionære ledere generelt ikke beskæftiger sig med detaljerne i deres 
opgave. Hvis du har det sådan, skal du være opmærksom på at omgive dig 
med praktiske og handlekraftige underordnede.

Så kort og konkret kan de karakteristika, der gør dig til den visionære leder, 
beskrives.
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REFLEKSION

Mine visioner?

Visioner kan fylde mere eller mindre i dit lederskab! Men uden visio-
ner bliver du blot en vedligeholder af det eksisterende, og udvikling i 
din enhed vil gå i stå. 

Det er derfor vigtigt, at du overvejer, hvad der er din personlige vision 
for jeres enhed?

Du må samtidig overveje, hvorledes du motiverer dine underordnede 
til at stræbe efter at opfylde visionerne? Hvorledes ser du deres bidrag? 
Og hvordan vil du inddrage dem, så I får fælles ejerskab over de mål, 
som du sætter? 

Du skaber mest ’Bang for the bucks’

For den gode leder er opnåelsen af de bedst mulige resultater i centrum sam-
men med den fokuserede opgaveløsning. Spørgsmål som: ”Hvad skal vores 
enhed bidrage med – både på kort og langt sigt” og ”hvordan måler vi om re-
sultatet eller resultaterne af vores virke er tilstrækkelige?” skal derfor udgøre 
en central del i din ledelse. 

Den gode virksomhedsleder har sin opmærksomhed rettet mod virksomhe-
dens produktivitet. Ressourcer – økonomi, materiel, personel og ikke mindst 
arbejdstiden til rådighed – er i fokus. Så lederen af en civil virksomhed har 
til stadighed sit fokus rettet mod forholdet imellem indsatsen af ressourcer og 

det, virksomheden får ud af ressourcerne? 

I Hjemmeværnet er ansvaret for ressourcerne – når det drejer sig om økonomi 
og materiel – kun i begrænset omfang overladt til dig og dine lederkolleger. 
Men ansvaret for en fornuftig – og kost-effektiv – anvendelse af de personel-
mæssige ressourcer, vil som oftest være dit. Det er i den kontekst værd at næv-
ne, at den enkelte frivilliges vigtigste ressource generelt og først og fremmest 
er den tid, som den enkelte kan stille til rådighed for Hjemmeværnet – dét skal 
du til hver en tid og under alle forhold være bevidst om.

”... de aktive frivillige bruger i gennemsnit 21 timer om 
måneden på Hjemmeværnet.”

SFI rapport ‘Frivillig i Hjemmeværnet 2016’

I undersøgelsen ’Frivillige i Hjemmeværnet 2016’ fremgår det, at de aktive 
frivillige i gennemsnit bruger 21 timer om måneden på Hjemmeværnet. Når 
du tænker på det som en ressource, der skal anvendes til uddannelse, øvelse, 
operativ indsættelse – og alt andet, som tjenesten også indeholder – vil du nok 
få øje på behovet for både prioritering og fornuftig planlægning; hvilket er 
nogle af dine væsentligste opgaver i forhold til dine nærmeste underordnede.

Som det er beskrevet i Forsvarets Ledelsesgrundlag, er det en ledelsesmæssig 
kunst at skabe balance mellem dine ledelsesfunktioner. Selv om du har an-
svaret for den fornuftige udnyttelse af den meget vigtige ressource, som dine 
underordnedes tid repræsenterer, er det ofte dine overordnede der bestemmer 
’trækket på ressourcen’. Den friktion, der kan opstå i den proces, må du være 
opmærksom på – og forsøge at afbalancere.

I afsnittet om retningsbestemt ledelse kan du læse mere om de forhold, der i 
den sammenhæng kan være essentielle.
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Du uddanner din enhed

De fleste af ledelseshåndbogens emner berører i større eller mindre grad kom-
petencer. Vigtigheden af at kompetencer opbygges, udvikles og vedligehol-
des – og den fornuftige anvendelse af kompetencerne – understreges i flere 
sammenhænge.

Og det må nagles fast med syvtommers søm, at uddannelse, der kvalificerer 
dine underordnede til at bestride deres respektive funktioner, og derved sik-
rer, at de kan løse sine opgaver, er af afgørende betydning for den kvalitet, 
som din enhed leverer. Jo flere af dine underordnede, der er uddannet – og jo 
højere uddannelsesniveau, de har opnået – jo bedre bliver jeres resultater. Når 
du vel at bemærke har tilstrækkeligt med folk.

Du skal derfor have en stor del af dit ledelsesmæssige fokus rettet mod den 
opgave – og din målsætning skal være, at alle funktioner besættes med kvali-
ficerede og kompetente medlemmer.

Det er naturligvis ikke dig selv, der uddanner; men det er dit ansvar, at dem 
under dig uddannes. Al erfaring og undersøgelser i Hjemmeværnet viser, at 
det er meget vanskeligt at få alle funktioner besat med personel, der er uddan-
net til respektive funktioner. Specielt, når det vedrører stregbefalingsmands – 
og officersfunktionerne, herunder også funktionen som næstkommanderende 
eller chef for underafdelingen.

Det skal derfor anbefales, at du retter en stor del af dit fokus mod netop denne 
udfordring. Uddannelsestilbuddene er givet af Hjemmeværnsskolen – eller 
ved lokale initiativer. Er det ikke tilstrækkeligt – eller møder uddannelsen på 
andre områder ikke dit behov – må du opfordre din nærmeste foresatte til at 
rejse problemstillingen.

Hvis tilbuddene i øvrigt møder de uddannelsesbehov, som din enhed har, er 
din næste opgave at motivere dine underordnede til at deltage. Du må give 
dem lysten – du må skabe deres behov – og du må sikre, at de vitterligt delta-
ger, når de har givet tilsagn om det. Det vil i den sammenhæng være en støtte 
for dig at genlæse afsnittene om motivation og anerkendende ledelse, som 
beskriver, at dine underordnede ikke kan beordres til at deltage – de skal selv 
se værdien.

En kultur, der har forståelse for værdien af uddannelse – en kultur, hvor kra-
vet om, at uddannelse er en forudsætning for varetagelse af det frivillige ar-
bejde – og en kultur, hvor befalingsmænd og officerer altid har i baghovedet, 
at de skal arbejde på at finde sine afløsere, er værd at stræbe efter.

Når ledelse i denne bog ses som din evne til at motivere dine underordnede 
til at arbejde mod jeres fælles mål, må du se, at det er væsentlig forudsætning 
for, at du kan lykkes.

 
Udvikling af lederne i din enhed 
Uanset om du er gruppefører, delingsfører eller chef i en underafdeling i 
Hjemmeværnet, har du folk under dig, der har lederopgaver og ledelsesmæs-
sigt ansvar. Det er dit ansvar, at de kvalificeres til at påtage sig og leve op til 
det. Og du må sikre, at betingelserne for, at de kan udvikle sig som ledere, er 
til stede i din enhed.

Som supplement til ovenstående skal du derfor være opmærksom på, at dine 
underordnedes kompetencer bygger på såvel uddannelse som erfaring inden-
for ledelsesområdet. 

”Ingen kan læse sig til at blive en god leder, men ingen 
bliver gode ledere uden at læse.” 

Ihukommende, at ’ingen kan læse sig til at blive en god leder, men ingen bliver 
gode ledere uden at læse’, må du altid være opmærksom på at spotte de under-
ordnede, der viser et naturligt talent som ledere. I afsnittet om problemløsning 
læste du om vigtigheden af at udpege kompetente personer. I del 1 og 2 i hånd-
bogen har du læst om betydningen af lederens personlige værdier – og andre 
steder i bogen fremgår det, hvordan den gode leder agerer. Alt det må du an-
vende i din vurdering af, om nogle af dine underordnede besidder talentet.

Når talentet er identificeret, må du udøve en målrettet indsats for at få dem 
’ind i folden’. Du må virkelig rulle dine evner til at motivere ud. Du ved hvor-
dan – for det har du i et tidligere afsnit sat dig ind i. 

Den holdbare løsning sikrer du ved, at den talentfulde lederaspirant tilbydes 
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de muligheder for uddannelse, som er mest hensigtsmæssige i forhold til ved-
kommendes private situation. Muligheden for benyttelse af ferie og fridage, 
familieforhold og arbejdsgivers indstilling til at give frivillige medlemmer af 
Hjemmeværnet fri til aktiviteter og uddannelse kan være nogle af de faktorer, 
der indgår i dine overvejelser, når du sammen med talentet planlægger ved-
kommendes uddannelsesforløb.  

 Når imødekommelsen af de formelle krav til uddannelse derved er tilrettelagt 
må du vende dit fokus mod de situationer, hvor du kan medvirke til at give 
ledertalentet optimale muligheder for at samle ledermæssige erfaringer.

At udvikle sig som leder handler om at kunne beslutte sig og handle selvstæn-
digt i sin ledelse uden – behov for konstant at læne sig op ad de værktøjer, som 
den formelle uddannelse har bibragt. Det gælder dig, det gælder de ledere, som 
du allerede omgiver dig med, og det gælder for de ledelsestalenter, som du gerne 
vil hjælpe godt på vej.

Talentet – og dine underlagte ledere i øvrigt – skal derfor tilbydes mulighed 
for at udøve deres personlige ledelse i situationer, hvor de kan modellere deres 
personlige lederksab. Gennem sådanne situationer skal de udvikle sig som 
ledere og kunne udfolde den personlige kraft, de hver især indeholder, som 
individuelle mennesker.

Deres personlige kraft skal anvendes fornuftigt og ansvarsfuldt og være fun-
deret i de værdier, som gjorde, at du blev opmærksom på talentet. Og de vær-
dier, som dine ledere baserer sin ledelse på.

Og det er i virkeligheden det, alle ledere skal lære eller trænes i, for deri ligger 
den største del af udviklingen.

REFLEKSION 

Udvikling af ledere?

At udvikle sig som leder handler om evnen til at være ærlig over for sig 
selv. Man skal som leder kende sine begrænsninger; hvilket vil sige, at 
man skal vide, hvor langt ens magt rækker, og hvordan man håndterer 
den afmagt, der starter, når magten slutter.

Udviklingen som leder handler også om at styrke evnet til at vise døm-
mekraft, så man skal have evnen til at vurdere, hvad der er rigtigt og 
forkert.

Og udviklingen som leder handler allermest om at kende sine egne 
personlige værdier – og at turde handle med dem som fundament.

Alt dette – og meget mere – må du have i bevidstheden, når du skal 
udvikle dine ledere.

Det er en stor mundfuld, som glider nemmere ned, når den opdeles i 
mindre bidder.

Forsøg derfor at danne dig en plan for, hvordan du vil varetage den 
opgave i din enhed! 

Ser du kommende ledere i din enhed – og hvad gør du i den anledning?

Indeholder jeres aktiviteter mulighed for, at lederne under dig –  
nuværende såvel som nye – kan udvikle sig som ledere?
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Du er mødeleder

”Vi har valgt, at vi ikke kører møder på gruppeniveau. Vi er nemlig ikke så 
store, at vi har så mange grupper. Så vi holder det samlet.” Fortællingen fra 
forstudierne til LEDERSKAB i Hjemmeværnet viser, at der faktisk afholdes 
møder i det kompagni, fortællingen stammer fra – og indikerer, at der i andre 
enheder også holdes møder – både i gruppen og i underafdelingen. Derudover 
afholdes der ved de fleste underafdelinger andre situationsbestemte møder – 
for eksempel når øvelser eller andre aktiviteter skal planlægges og tilrettelæg-
ges eller evalueres.

Der er derfor overvejende sandsynlighed for, at én af dine lederopgaver bliver 
at lede møder i den enhed, du repræsenterer. Det har du måske gjort før – eller 
du har selv været mødedeltager – så du kender allerede lidt til de mekanismer, 
du bliver udsat for som mødeleder.

Det efterfølgende vil dele disciplinen mødeledelse op i håndterbare og kon-
krete bidder, som du nok kan have gavn af at læse.

 
 
MØDELEDERENS DILEMMAER

Ét af dine store dilemmaer som mødeleder vil sikkert være, at du på én gang 
skal være den, der styrer mødet målrettet, samtidig med at mødedeltagerne 
involveres, med alt det, de hver især synes, at de skal bidrage med. For de skal 
alle have en oplevelse af, at deres bidrag tilfører værdi til mødet.

Dét er en kunst, når mødets formål skal efterleves – og det ønskede resultat af 
mødet skal opnås. Det kræver stram og sikker styring – og rigtig god situati-
onsfornemmelse fra din side.

”At være leder i Hjemmeværnet er - som for  
alle øvrige ledere - at sidde for bordenden. 

I Hjemmeværnet er bordet bare rundt.” 
Peter Kristensen, kaptajn ved Hjemmeværnsskolen

I Hjemmeværnet kan det også udgøre et dilemma, at de medlemmer, der gerne 
og helst skal bidrage til et konstruktivt og målrettet møde, ikke kan deltage. 
De kan være forhindret på grund af deres arbejde eller af familiære årsager. 
Eller de har måske blot behov for at holde fri. Du må derfor nøje overveje, 
hvor vigtigt det er, at de deltager – om du skal flytte mødet til en dag, hvor de 
også kan være med – om du eventuelt kan nøjes med de næstbedste deltagere 
– eller om du alligevel kan undvære dem.

Et dilemma kan også ligge i, at den passion, som de fleste af dine underord-
nede har for deres frivillige funktion, medfører en irrationel adfærd. Det kan 
måske være svært for vedkommende at forstå eller acceptere de argumenter 
eller løsninger, som går ud over eller imod deres egne områder.

Der kan således være mange dilemmaer – både forudsete og uforudsete – som 
du må forsøge at ruste dig til, inden du indtager stolen for enden af mødebordet. 

Selve forberedelsen af mødet behandles ikke i dette afsnit, for det forudsæt-
tes, at du har styr på alle de opgaver af praktisk karakter, du forventes at tage 
dig af. Lokaler – bordopstilling – kaffe og kage – udpegning af referent – 
udsendelse af dagsorden er blot nogle af de praktiske opgaver, der skal være 
løst, inden du kan tage fat på selve mødet. Husk i den sammenhæng, at du har 
underordnede, du kan delegere en del af opgaverne til.
 

GODE RÅD TIL MØDELEDEREN

Din væsentlige opgave er at være mødeleder. Læs derfor de gode råd, der føl-
ger, for det vil styrke dit beredskab, når du skal lede møder.
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Husk det vigtige formål!  
Du skal kun afholde møder, når det giver værdi for dig og enheden – og 
mening for dem, du indkalder til mødet. Jeres tid er kostbar og må ikke 
anvendes til noget ligegyldigt. Det giver ikke mening at afholde møder, 
blot fordi man plejer at gøre det. Hvis du alligevel vælger at holde møder 
på faste ugedage; hvilket mange underafdelinger gør, må du sørge for, at 
formålet med møder af den karakter fremgår tydeligt for mødedeltager-
ne. Det kan være en god ide, at sådanne møder altid indeholder mindst ét 
konkret emne, som giver mening for mødedeltagerne – for eksempel plan-
lægning af næste aktivitet, et kort uddannelsesemne eller et fagligt oplæg.  
 
Formålet skal altid fremgå af den mødeindkaldelse, du udsender, så deltager-
ne ved, hvad de skal byde ind med. Skal deltagerne bidrage med nye ideer? 
Er formålet at evaluere den sidste øvelse? Skal en eller flere af deltagerne give 
fagligt oplæg? Hvilke input forventer du i det hele taget fra deltagerne?

Gør det tydeligt for hvert enkelt punkt. Det skaber struktur i mødet, for det 
sikrer, at alle emner behandles særskilt, så I ikke forfalder til at drøfte alle 
punkter på én gang.

I Hjemmeværnet er det sociale aspekt vigtigt for de fleste. Så selv om det 
er vigtigt at være målrettet og effektiv, skal der også være tid til det sociale. 
’Husk ostemaden’ er tidligere blevet nævnt – og husk også, at der skal være 
tid til snak. 

 
Vælg og prioritér emnerne!  
Når du udarbejder dagsordenen må du strukturere mødet. Det vil være natur-
ligt at opdele punkterne i forhold til om de er til information, drøftelse eller 
beslutning. Mange underafdelinger arbejder med faste dagsordner for de faste 
møder. Det er ikke tilstrækkeligt, for også disse dagsordner må suppleres, så 
formålet med de konkrete emner og dine forventninger fremgår. Dét er vig-
tigt, når mødets deltagere skal stille vedforberedte. 

Men der skal mere til end det, for dagsordenen er dit styringsredskab. Så den 
skal kun indeholde de emner, som du ønsker at inddrage de andre i – eller 
ønsker at informere dem om. Og kun det, der kan behandles på den tid, der 
er afsat til mødet.

Når ostemaden og snakken er vigtig, skal dagordenen rumme plads til det 

også. Indlæg en pause – og tilfør et punkt eventuelt, hvor der er tid til at  
mødedeltagerne tager emner op, som du ikke har medtaget. Dét er også snak! 

Alle praktiske oplysninger – tid og sted som de vigtigste – skal derudover 
fremgå af dagsordenen, hvorefter du kan sende den til de mødedeltagere, der 
kan tilføre værdi og finder mening i at være med!

 
Vælg den rigtige arbejdsform!  
Inden mødet er det vigtigt, at du vælger, hvordan du vil gennemføre de enkelte 
punkter ud fra det, der er formålet med emnet. 

Hvis det for eksempel handler om at hente nye ideer, er det sikkert en god 
model at gennemføre en brainstorming. Hvordan gør du det? Er formålet at 
informere, må du forberede det – og ruste dig til at styre spørgsmål, så de kun 
må stilles for at fremme deltagernes forståelse. Hvis emnet lægger op til, at 
mødedeltagerne skal godkende et eller andet, må du finde ud af, hvordan det 
skal foregå. Er det flertallet, der bestemmer? Hvordan kan du sikre dig, at 
godkendelsen bliver repræsentativ?

Du skal også tage stilling til, om der skal udarbejdes referat af mødet – og i gi-
vet fald, hvem der skal være referent. Den opgave må du ikke selv påtage dig, 
for så mister du hurtigt overblikket som mødeleder. Hvilken form referatet 
skal have må du også tage stilling til! Skal det blot gengive de beslutninger, I 
træffer? Eller er det vigtigt, at I kan identificere nøjagtigt, hvad der af sagt af 
hvem? Vær opmærksom på, at første udgave – beslutningsreferatet – nok gør 
det nemmere at finde en referent!

Din forberedelse er den vigtigste forudsætning for, at I når de emner, som 
mødet skal behandle.

 
Inden mødet!  
Som mødeleder bør du inden mødet sikre dig, at de hjælpemidler, I skal anven-
de, er afprøvet og virker. Som regel drejer det sig om at sikre, at projektoren er 
klar, så du kan vise dagsorden og andre informationsmaterialer. Anvend din 
egen præsentation – så finder du også ud af, om den faktisk kan læses. Skal du 
anvende andre midler – for eksempel i forbindelse med brainstorm – må du 
sikre, at de er til stede. Og ikke mindst at det virker. 
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Sørg derefter for, at der er rent og ryddet op i mødelokalet – og eventuelt gjort 
klar til kaffen og kagen, så I ikke skal spilde kostbar tid på det under mødet.

 
Gennemfør mødet!  
Du er nu klar til at sætte dig i mødelederstolen.

Byd velkommen – anvend igen det, du har hørt om motivation og anerkendelse. 
For det er vigtigt, at mødedeltagerne har lyst til at deltage. Så du er ’meget glad 
for, at se dem’ og ’du synes, at det er så godt, at de vil bidrage’ og ’hvor er det 
godt,	at	de	kunne	finde	tiden.	Du	ved	jo,	at	de	har	travlt’.

At indlede mødet til tiden, skabe klarhed over mødets formål, og udtrykke 
dine forventninger til mødedeltagerne vil være næste skridt til et effektivt 
møde. Start mødet selv om alle ikke er dukket op til tiden. De, der er kommet, 
må ikke føle, at de spilder tiden. Det er respektfuldt og viser, at du tager mø-
det seriøst. Og det signalerer til andre, at det ikke er i orden at komme for sent.

Af samme årsager er det vigtigt, at du slutter mødet til den planlagte tid. 
Trods din gode forberedelse kan mødet udvikle sig. Hvis du fra mødets start 
ridser formålet med mødet op og gennemgår den dagsorden, du har udsendt, 
er der god sandsynlighed for, at du og deltagerne holder fokus på det. Men 
du kan ikke forudse alt – drøftelserne kan for eksempel rumme mere og tage 
længere tid, end du forudså – så den afsatte tid ikke slår til.

Hvis det er tilfældet, må du sikre dig, at alle har tid til at fortsætte mødet. I 
modsat fald må du vurdere og prioritere de resterende emner – og eventuelt 
aftale et efterfølgende møde, hvor I kan færdiggøre emnerne.

De ’stille’ underordnede i din enhed er blevet nævnt i anden sammenhæng 
i denne bog. Hvis du har indkaldt dem til mødet, er det vigtigt, at du sørger 
for, at de også bliver hørt. Når du fortæller dem, hvorfor netop de er med – og 
hvad du forventer, at de bidrager med – og samtidig tydeliggør, at deres input 
er værdifulde, er der god chance for, at de involverer sig.

Husk i det hele taget at få alle med, for der er jo en mening med, at netop de 
deltager!

Under mødet er det dig, der styrer forløbet. Du må derfor sikre, at dialogen 
afpasses i forhold til den tid, du – synligt for alle eller måske kun for dig selv 
– har afsat til de enkelte punkter.

Hvis dialogen udvikler sig, så den ikke længere er relevant i forhold til emnet, 
må du skære igennem og holde deltagerne på sporet. Du vil opleve, at nogle 
medlemmer har meget på hjerte, er meget glade for at høre sig selv, eller at 
nogle mener, at ’gentagelse fremmer forståelsen’. Nogle synes måske blot, at 
det er hyggeligt med en snak med kollegaen. De stjæler alle kostbar taletid 
fra det værdifulde møde, så det er din opgave at få dem til at tie stille, så alle 
høres. Gør det, så de fortsat vil bidrage, for de er jo værdifulde deltagere.

Efter hvert punkt på mødet er det vigtigt, at du konkluderer, hvad I er nået 
frem til. Hvilke ideer vil I arbejde videre med? Hvad har I besluttet? Gav in-
formationen anledning til bemærkninger, som du skal tage højde for?

Hvis punktet afsluttes med, at der træffes beslutninger; hvilket ofte er formå-
let med et møde, må du sikre, at de fastholdes. Beslutninger er som regel for-
bundet med de opgaver, som skal løses i din enhed. I de tilfælde er det vigtigt, 
at I noterer, hvad I er enige om, at opgaven går ud på, hvem der skal løse den 
og hvornår den skal være løst.

Når du afslutter mødet, skal du opsummere mødets konklusioner og de be-
slutninger, som drøftelserne har ført til. Det vil give en god sandsynlighed for, 
at deltagerne har den samme forståelse, når mødet er slut. 

Alt tages naturligvis til referat.

Et kort beslutningsreferat kan efterfølgende anvendes til at følge op på det, 
som I sammen har besluttet. Det kan i øvrigt udarbejdes, så det er fyldest-
gørende under mødet,  og det har den fordel, at det hurtigt kan udsendes til 
deltagerne.

Det lange referat – med alle oplysninger – kan være en langsommelig affære, 
og det kan give anledning til mange diskussioner om, hvad der er sagt og 
ment.

I din forberedelse må du nøje overveje fordele og ulemper ved det ene referat 
frem for det andet.
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REFLEKSION

Mig selv som mødeleder?

Det er vigtigt, at dine underordnede ved, at møderne er værdifulde 
og giver mening, når de skal deltage. De må vide, at du respekterer 
dem, deres deltagelse og det, de hver især kan bidrage med. Når det er 
tilfældet, er de villige til at dukke op, når du indkalder dem til møde.

Reflekter derfor over, hvordan du vil etablere den sunde mødekultur 
ved din enhed?

•	 Hvad afgør, om du afholder et møde?
•	 Hvor tidligt inden mødet, skal indkaldelsen til møder sendes til   
  deltagerne? Og hvordan?
•	 Hvornår er det i orden at aflyse et møde, som du allerede har ind- 
  kaldt til? Og hvad skal du i den anledning foretage dig?
•	 Hvordan sikrer du, at deltagerne føler sig velkomne til mødet?
•	 Hvilken ledelsesstil vil du anvende under mødet? Kan du beslutte 
   dig allerede nu?
•	 Hvordan motiverer du deltagerne – også de ’stille’ under mødet?
•	 Hvordan sikrer du, at konklusioner og beslutninger fastholdes.
•	 Hvordan afslutter du mødet, så deltagerne også har lyst til at del-  
  tage næste gang?

Når du kan finde svar på disse spørgsmål, er der god sandsynlighed 
for, at du kan få succes som mødeleder.

Du finder folk nok – og sikrer, at de bliver

Hvis du er chef i underafdelingen, sikrer du, at rekruttering af nye medlem-
mer gøres til en væsentlig opgave for dig og dine folk. Delingsførerne, grup-
peførerne og i det hele taget alle de øvrige medlemmer skal altid have i bag-
hovedet at være på udkig efter nye medlemmer til Hjemmeværnet generelt 
– og jeres enhed specifikt. Statistikken viser, at næsten 45% af de nuværende 
medlemmer meldte sig ind i Hjemmeværnet på opfordring fra andre – oftest 
andre medlemmer af Hjemmeværnet.

En stor del af dit ledelsesmæssige fokus bør derfor rettes mod denne opgave.

Med dét sagt bør det også nævnes, at handling er én af de sværeste og mest 
udfordrende discipliner i dit ledervirke i Hjemmeværnet. Der findes intet 
easy-fix, der sikrer, at du kan hverve nok nye medlemmer til, at din enhed 
altid er fuldt eller tilstrækkeligt bemandet. Desværre – for en fuldt bemandet 
og uddannet enhed er afgørende, når alle opgaver skal løses – til rette tid – i 
rette mængde – med rette kvalitet!

Til trods for, at der gennem årene er anvendt store økonomiske og tidsmæssige 
ressourcer til hverveaktiviteter – lokalt og på landsplan – er Hjemmeværnets 
styrketal gået støt nedad i mange år. Tid og penge er ikke spildt, for formålet 
med disse aktiviteter er også at skabe eller at styrke Hjemmeværnets image, 
da det er en væsentlig forudsætning for hvervning af nye medlemmer; men en 
forøgelse af medlemstallet har de ikke givet.

Både de eksterne hverveaktiviteter og din og enhedens samlede indsats på 
hverveområdet er dog vigtige, for de genererer årligt mellem 1500 og 2000 
ansøgninger fra folk, som ønsker at blive medlem af Hjemmeværnet. Af for-
skellige årsager er det ikke alle ansøgere, der optages – og nogle vælger at 
springe fra, inden kontrakten underskrives; men i sidste ende resulterer det i 
1000 til 2000 nye medlemmer om året.

Udfordringen er at få endnu flere til at ansøge – samt at få såvel dem som de 
øvrige medlemmer til at blive.

Når cirka halvdelen af nye medlemmer melder sig ind på opfordring fra andre 
medlemmer er det oplagt, at du gør vilkårene for den interne hvervning så 
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gode som overhovedet muligt. Du må derfor skue indad i din underafdeling 
og stille dig selv spørgsmålene: ”Gør vi det godt nok i min enhed? Giver vi 
medlemmerne det, som de er kommet for? Er det et godt sted at være frivillig? 
Bliver de udfordret og underholdt? Skaber vi rum for udvikling og uddannel-
se? Anerkender vi den indsats, som den enkelte yder? Opbygger vi forpligten-
de fællesskaber? Skaber vi gode sociale oplevelser? Gør vi det, vi siger? Er vi 
troværdige og tillidsvækkende?” Negative svar på disse spørgsmål kan være 
årsag til, at du ikke får nye medlemmer i din enhed. 

Kan du derimod besvare spørgsmålene positivt, rummer det en del af nøglen 
til at fastholde de motiverede folk i din enhed, som har lyst til at skaffe nye 
medlemmer til jeres fælles projekt. Når dine folk kan svare positivt på spørgs-
målene, har de samtidig en god del af de argumenter, der skal overbevise po-
tentielt nye medlemmer om, at de skal søge om medlemskab. Og kan du svare 
positivt indikerer det, at du er godt på vej mod at tilfredsstille de faktorer, som 
du tidligere er blevet anbefalet i afsnittet om motivation.

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE – UDEN ARMVRID  
OG SPÆNDETRØJE!
 
Din rolle i forhold til rekruttering af nye medlemmer!  
Du kan ikke tvinge folk til at blive medlem af Hjemmeværnet. Du kan give 
dem lysten til det – og sikre, at lysten bevares, så de fortsat ønsker at være en 
del af din enhed.

Opgaven med at rekruttere nye medlemmer til din enhed er vigtig – måske 
den vigtigste opgave, du kan kaste dig over. Et stort og stabilt medlemstal i 
din enhed er forudsætningen for, at du kan opbygge, udvikle eller fastholde 
enhedens kapacitet til at kunne gennemføre aktiviteter, løse opgaver og levere 
resultater i forhold til enhedens formål.

Når et menneske, der ikke er medlem af Hjemmeværnet, skal lokkes ind i 
folden, er det vigtigt, at der er balance mellem, hvad der giver mening for 
vedkommende, og hvad der giver mening for Hjemmeværnet generelt og din 
enhed specifikt. 

”Hjemmeværnet har plads til alle” høres ofte blandt ansatte og frivillige. Det 
må nok suppleres med, at der er plads til alle dem, der vil og kan være med i 
den frivillige, militære organisation, som Hjemmeværnet er.

Din opgave er at finde de nye medlemmer, der motiveres af virket som fri-
villig soldat – og at sikre, at de får det, der motiverede dem til at søge ind i 
Hjemmeværnet. På den vis skabes der sammenhæng mellem rekruttering og 
fastholdelse, så du ikke risikerer, at de nye forsvinder ud af butikken igen på 
grund af skuffede forventninger.

Du må først finde ud af, hvor du finder dem, der potentielt kan være nye 
medlemmer. Det er sikkert derfor, at mange nye medlemmer findes af andre 
frivillige. Når de fortæller om deres tjeneste i Hjemmeværnet er det jo ofte til 
nogen, der deler deres interesse. 

Hvis du skal identificere potentielle frivillige, må du spørge dig selv ”Hvem 
deler vores sag?” – ”Hvem interesserer sig for Hjemmeværnet og det øvrige 
forsvar?” og ”Hvor	finder	jeg	dem?” Det næste vigtige spørgsmål kan være 
”Hvordan får jeg dem i tale?”

”Hvis du skal identificere potentielle frivillige, må du spør-
ge dig selv: ”Hvem deler vores sag?” – ”Hvem interesserer 

sig for Hjemmeværnet og det øvrige forsvar?” og ”Hvor 
finder jeg dem?” Det næste vigtige spørgsmål kan være: 

”Hvordan får jeg dem i tale?” 

Svarene kan være rigtigt mange – afhængig af, hvor du og din enhed ligger på 
landkortet. Om der er militære garnisoner i området. Om din enhed er fysisk 
placeret i en storby. Om der er mange uddannelsesinstitutioner i området. Om 
områdets virksomheder traditionelt leverer mange frivillige til Hjemmevær-
net.  Forhold, som du må tage i betragtning, når du skal finde nye medlemmer.

Når du har fundet frem til svarene, må du finde ud af, hvordan du vil få dem i 
tale. Kan du lave hvervearrangementer direkte i områdets virksomheder? Ved 
de uddannelsesinstitutioner, der ligger i nærheden? På byens torv? Hvor kan 
det give mening at opsøge de nye medlemmer?
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Du kan også undersøge, om der er arrangementer i området, hvor du har lej-
lighed til at møde målgruppen. Og overveje, om du selv har aktiviteter, som 
du kan invitere dem til – eller om du må lave specielle hvervearrangementer. 

Dit distrikt vil nok være behjælpelig med alle disse overvejelser ud fra din 
rådgivning om de lokale muligheder, du ser. Og du må inddrage dine infor-
mationsspecialister i overvejelserne – det er de uddannet til.

Den praktiske forberedelse af arrangementerne må du overlade til speciali-
sterne – det er deres opgave.

Når du har foretaget de fornødne overvejelser og sat i værk, hvad de har givet 
anledning til, er din ledelsesopgave at sikre, at arrangementerne planlægges, 
tilrettelægges og gennemføres på bedst mulig vis, herunder at de fornødne 
ressourcer og midler er til rådighed. 

En væsentlig rolle for dig er at være synlig for dine folk og potentielle med-
lemmer. De skal vide, at du interesserer dig for at skaffe nye medlemmer – og 
du skal være tilgængelig for de spørgsmål, de kan have. Du skal i øvrigt se det 
som en mulighed for at profilere dig i din lederrolle – og påskønne mulighe-
den for at træde i karakter som det gode eksempel.

Afhængig af arrangementet kan det blive en væsentlig lederopgave for dig at 
sælge din enhed bedst muligt til de interesserede. Hvorfor søger du nye med-
lemmer? Hvad er opgaven? Hvorfor er det spændende og givende at deltage? 
Alt, hvad der kan motivere til at søge medlemskab. Åbent og ærligt – og uden 
at smøre tykt på – for du skal efterfølgende kunne levere det, du har stillet 
eventuelt nye medlemmer i udsigt.

Processen vedrørende kontraktunderskrivelse og de samtaler, der gennem-
føres i den anledning, samt kravene til den grundlæggende uddannelse af de 
nye medlemmer, herunder hvad der er lovpligtigt, indgår ikke i bogen. Hvad 
det angår, må du læne dig op ad specialisterne – og bygge din ledelse på det 
grundlag, som den formelle uddannelse giver både dig selv og dine speciali-
ster i informationstjeneste.

 
Din rolle, når nye medlemmer skal fastholdes!  
Som leder i den enhed, der modtager de nye medlemmer, må du fokusere på, 
1) hvad enheden kan tilbyde den enkelte. Og 2) hvad du forventer af vedkom-

mende. Samtidig må du 3) rette interessen mod de forventninger, som det nye 
medlem har til sin fremtidige fritidsbeskæftigelse. Formålet er, at du skaber 
forudsætningen for at balancere de tre områder i forhold til hinanden – så du 
bliver tilfreds, så din enhed får det, den skal bruge – og så din nye kollega får 
sin lyst styret.   

Adskillige af fortællingerne fra lederne på workshoppen handlede om skuf-
fede forventninger. Skuffelsen havde primært rod i, at der ikke var sket en af-
stemning af de gensidige forventninger – eller at de var blevet lovet for meget 
ved tiltrædelsen i Hjemmeværnet.

Én fortælling lød for eksempel: ”Jeg synes, at forventningsafstemningen mel-
lem dem og det, man kan tilbyde i enheden, er vigtig. Altså – jeg ved, at nogle 
af de ting, som jeg blev lovet – da jeg blev rekrutteret den gang – det har jeg 
sgu arbejdet hårdt for at kunne få lov til at deltage i. Det var jo noget med, at 
jeg kunne få lov til at komme til USA, og jeg kunne komme til Estland, og jeg 
kunne blive sendt ud til det ene og det andet og så videre. Men noget af det 
er da noget, som jeg har skullet kæmpe hårdt for – og har brugt mange timer 
på – for det var slet ikke virkeligheden i den enhed.” 

En anden fortalte: ”For vores vedkommende handler det meget om, at man 
ikke får fortalt de nye, hvor mange timer, der skal bruge, når de skal være en 
effektiv del af en besætning. Og nogen af de nye, jeg har talt med, siger, at 
de ikke har fået de korrekte ting at vide. Så de er meget overraskede over, at 
de skal deltage i et værnsfælles kursus – altså på LPU2. ”Jeg skal da ud og 
sejle!” siger de og har slet ikke forstået, at de er i en militær organisation. De 
skal kunne have våben i hånden. Du skal kunne modtage en ordre. Det har 
de ikke forventet.”

 
Den vigtige introduktion  
Det nye medlems start i din enhed er afgørende for implementering og fast-
holdelse. Din opgave er at klæde vedkommende bedst muligt på til den kom-
mende tjeneste. Blandt andet i forbindelse med den grundlæggende uddannel-
se, hvor du også har en aktie, når det formelle grundlag lægges. 

En anden del er alt det, der ikke er beskrevet; men som sikrer, at det nye 
medlem har forståelse for, hvad han eller hun er blevet en del af. Fortæl om 
de vigtige værdier i din enhed. Hvem de øvrige medlemmer i enheden er. 
Sørg for, at vedkommende har en ansvarlig kontaktperson, er informeret om 
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uddannelsestilbud, kender sine muligheder for udvikling og ved, hvilke akti-
viteter han eller hun med fordel kan deltage i.

Fra afsnittet om din rolle som kreativ skaber af aktiviteter ved du, at gode 
og motiverende aktiviteter er nøglen til fastholdelse. Du ved, at det sociale 
aspekt udgør en vigtig forudsætning for en stor del af dine underordnede. 
Når du samtidig kender værdien af de gode relationer, er en oplagt mulighed 
for dig, at skabe sociale aktiviteter hvor nye og gamle deltager. Det giver en 
god og tryg start for det nye medlem – og de relationer, der opbygges, skaber 
forpligtelser, der kan bære langt – for den nye og for enheden.

Introduktionen i din enhed – og de forpligtelser, der opbygges – er grundlaget 
for, at det nye medlem i din enhed deltager i fremtidige aktiviteter.

 
De gode aktiviteter fastholder!  
Du har tidligere læst, at du skal skabe de gode aktiviteter – og kender de man-
ge fordele derved.

Som supplement i forhold til fastholdelsen er det værd at vide, at det naturlig-
vis ikke kun handler om selve aktiviteten; men at det i særdeleshed handler 
om, at dine underordnede bliver set og hørt. Det handler om, at de får sine 
evner afprøvet – og sine interesser prøvet af. Det handler om, at de føler sig 
som en del af et socialt fællesskab. Det skal give mening. Det skal give faglig 
og personlig udvikling. 

Det handler ikke mindst om, at de får at vide, at de hver især gør en forskel 
– at deres indsats anerkendes. Anerkendende ledelse har du stiftet bekendt-
skab med i flere af de tidligere afsnit, og i denne kontekst er det vigtigt, at du 
fortæller dine underordnede, hvad du forventer af dem – og at du har tillid til 
deres indsats. Benyt enhver lejlighed til at give dem feedback, hvor du fokuse-
rer på det positive i indsatsen. Spar ikke på roserne – men gerne på tidslerne. 
Og fortæl vedkommende, hvor vigtigt det er, at han eller hun er med. Fortæl 
dem direkte, hvorfor det gør en forskel. Hvorfor det giver mening. Det giver 
dig glade og motiverede underordnede, der har lyst til at komme igen.

Der er således rigtigt mange forhold, som du må forsøge at tage højde for, 
når du – ud over det rent operative eller uddannelsesmæssige formål – skal 
anvende aktiviteterne som middel til fastholdelse.

I de rapporter, som med jævne mellemrum er blevet udarbejdet af SFI om 
’Frivillige i Hjemmeværnet’ kan du finde mere viden om, hvad der generelt 
motiverer medlemmerne i Hjemmeværnet. Inddrag meget gerne det, når du 
planlægger kommende aktiviteter i din enhed. 

REFLEKSION 

Rekruttering og fastholdelse?

Forsøg indledningsvis at overveje, om der i dit lokalområde er virk-
somheder eller institutioner, hvor det kan give mening for dig at søge 
nye medlemmer? Er der arrangementer i dit område, hvor du og din 
enhed bør deltage – enten for at profilere jeres del af Hjemmeværnet – 
eller for decideret at hverve nye medlemmer?

På workshoppen udtrykte én af deltagerne et ønske i forhold til fasthol-
delsen af nye medlemmer: ”Der mangler en klar plan for en proces fra 
første samtale – gennem anden samtale – til det videre forløb. Jeg vil 
gerne have, at der er nogle helt klare retningslinjer fra vugge til grav, 
når den nye frivillige starter i Hjemmeværnet og til den pågældende 
melder	sig	ud.	Nu	kan	det	godt	være,	at	det	allerede	er	efter	6	måneder,	
fordi de synes, at det er noget værre lal!”

Hvordan skulle sådan en plan se ud, hvis du skulle opfylde det ønske?
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Du plejer de folk, du fandt!
I tidligere afsnit har du hørt om hvilke forhold, der er vigtige, når du skal mo-
tivere dine underordnede. Du ved blandt andet, at gode aktiviteter i væsentlig 
grad bidrager til deres motivation.

I forhold til fastholdelse af dine medlemmer, kan motiverende aktiviteter og 
gode oplevelser under øvelser og uddannelser imidlertid ikke stå alene. Dine 
folk må plejes på alle tænkelige måder, så de bevarer lysten til at være en del 
af jeres enhed. En anden og mindst lige så vigtig af dine opgaver er derfor 
personelpleje. 

I en frivillig militær beredskabsorganisation som Hjemmeværnet er løn ikke 
en personelplejefaktor. Dækning af de udgifter, som medlemmerne har i for-
bindelse med tjenesten er naturligvis vigtig. Så der ydes kompensation for 
tabt arbejdsfortjeneste og gives vederlag for særlig indsats; men der gives ikke 
decideret løn for frivillig tjeneste.

Hvorom alting er – løn, kompensation og vederlag er ikke midler, som du, der 
er leder i Hjemmeværnet, kan motivere og pleje dine underordnede med. Du 
må derfor gribe ned i kassen med øvrige personelplejemidler, som heldigvis 
indeholder så meget mere end netop økonomiske virkemidler. I de næste tre 
afsnit kan du læse mere om nogle af disse midler. 

MØD DINE UNDERORDNEDES BEHOV!

Når man kigger lidt dybere ind i, hvor behovet for pleje er størst, kan der fin-
des en del hints i den tidligere nævnte undersøgelse fra SFI.

I undersøgelsen angiver 23% af de adspurgte, at deres ”indsats i underafde-
lingen ikke i særlig høj grad eller kun i meget ringe grad bliver værdsat.” Selv 
om der er flest af den mening blandt Hjemmeværnets medlemmer af reserven, 
hænger der her så lavt hængende frugter, at de er lette at plukke.

I afsnittet om anerkendende ledelse finder du viden om, hvordan du aner-
kender dine underordnede og den indsats, som de yder. Det kræver fokus og 

handling fra din side, når du er leder i Hjemmeværnet, og du må altid have 
i tankerne, at værdsættelsen er vigtig for de personer, som er underlagt dig. 
Du må derfor benytte alle lejligheder, hvor muligheden for anerkendelse er til 
stede, til at vise, at du værdsætter deres indsats.

Andre frugter kan høstes lige så let fra det træ, der indeholder ”støtte, rådgiv-
ning og opbakning fra nærmeste foresatte”, for cirka 25% af Hjemmeværnets 
aktive medlemmer oplyser, at de savner det i forbindelse med varetagelse af 
deres funktion.

I forhold til at bakke op om dine underordnedes indsats finder du endnu en-
gang en del af dine redskaber i afsnittet om anerkendende ledelse. Når du 
samtidig sikrer, at du er til rådighed og tilgængelig i de situationer, hvor dine 
underordnede kan opleve behov for din støtte og dine råd, har du tilført endnu 
et par midler til personelplejekassen.

Langt de fleste frivillige mener, at både ”tidssvarende udrustning og tidssva-
rende materiel” er vigtigt eller meget vigtigt for deres villighed til at stille op 
som frivillige i Hjemmeværnet! 

Om materiel og udrustning er tidssvarende kan du ikke sikre – det er andres 
opgave og ansvar. Vurderingen af, om det findes i tilstrækkelig mængde i 
Hjemmeværnet – og hvem det i givet fald skal tildeles – må du også overlade 
til andre. Din opgave – når du skal pleje dit personel – er at sikre, at det mate-
riel og den udrustning, som findes, hurtigst muligt skaffes til de medlemmer, 
som har ret til og behov for det. Vær specielt opmærksom på, at uniform 
og den grundlæggende udrustning hurtigst muligt gives til de nye og meget 
forventningsfulde medlemmer i din enhed. De vil jo gerne fremstå som hjem-
meværnssoldater – og skuffelse skal ikke være deres første fornemmelse i  
jeres enhed. 

Hvis det ikke kan lade sig gøre at opfylde dine underordnedes ønsker om ma-
teriel og udrustning, må du søge at motivere dem på anden vis. Husk på, at de 
skal opleve dig som den troværdige leder, så undlad at love dem noget, som de 
ikke har ret til – eller som du ikke kan opfylde.  

Den generelle oplevelse af, hvordan du udøver din ledelse, er af stor betyd-
ning for dine underordnede, for 14% angiver ’dårlig ledelse’ som årsag til, at 
de enten overvejer at melde sig ud – eller har besluttet at gøre dette. 
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Et meget væsentligt middel for dig til at styrke personelplejen er derfor, at du 
udvikler dine ledelsesmæssige kompetencer – at du kort sagt bliver bedre til 
at lede! Ud over den konkrete oplevelse af god eller dårlig ledelse hos dine 
medlemmer – giver det virksomme plejemidler til alle de opgaver, du forven-
tes at løse som leder. Så det vil nærmest være at slå mange fluer med ét smæk.

SKAB GOD TRIVSEL!

Der er tidligere i bogen anvendt et billede på, hvad ledelse drejer sig om. 

”Se ledelse som et symfoniorkester, hvor dirigenten er lederen – svinger takt-
stokken – og hvor hver har sin rolle. Ingen kan undværes – og alle skal gøre 
det så godt som muligt individuelt; og samtidig være en del af helheden. Når 
det sker frembringes smuk musik som fra ét instrument!” Billedet kan sup-
pleres med, at musikerne skal have det godt, for at kunne spille godt. Det 
velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, 
handlekraft og glæde ved livet, er et udtryk for deres trivsel. Du må derfor 
sikre, at de befinder	sig	vel! 

De plejemidler, der sikrer, at dine underordnedes trives, er de allervigtigste i 
din personelplejekasse.

”Skab ikke for ’små kasser’ – de er svære at bevæge 
sig i! Løsn i stedet de snærende bånd!” 

Sådan skaber du gode betingelser for trivsel  
Du kan vælge to veje til at pleje trivslen i enheden – at fjerne det, der påvirker 
trivslen negativt – eller at fremme de betingelser, der gør det sjovt at gå til 
Hjemmeværn.

Som den anerkendende leder kender du betydningen af at holde fokus på det 
positive, hvor du ser muligheder frem for begrænsninger. Det bør derfor være 
naturligt for dig at vælge vej to. Positive faktorer, der kan gøre det sjovt og øge 

trivslen, har du tidligere beskæftiget dig med under afsnittene om motivation 
og aktiviteter, så vend gerne tilbage til dem i denne forbindelse. 

Af det tidligere læste fremgår det, at én betingelse for god trivsel hos dine un-
derordnede er, at du møder deres forventninger. Frivillige forventer faglighed, 
forpligtende fællesskaber og fede oplevelser kan være et mantra for dig i den 
sammenhæng. 

Positive faktorer drejer sig også om dine underordnedes oplevelse af indfly-
delse, meningsfuldhed eller social tilknytning til kammeraterne i Hjemme-
værnet. De er med til at tilfredsstille en række af de grundlæggende sociale og 
psykologiske behov, de har som mennesker. Behov, som dine underordnede 
helt eller delvist forventer, at få opfyldt gennem deres frivillige tjeneste.  

Det vil således øge din underordnedes følelse af værdi, at du involverer ved-
kommende i vigtige beslutninger og tager ham eller hende med på råd. 

Tænk i øvrigt over, at ingen af dine underordnede bryder sig om at stå alene 
med problemer. Sørg derfor for, at du selv – og eventuelle ledere under dig – 
giver den støtte og opbakning, som dine eller jeres underordnede har behov 
for, når de skal løse deres opgaver.   

En anden vigtig forudsætning, når du skal skabe god trivsel i din enhed, er, 
at du husker, at de aktiviteter, som dine underordnede deltager i, skal inde-
holde de 4 gange U, som du stiftede bekendtskab med i del 3 i LEDERSKAB i 
Hjemmeværnet.  De skal være udfordrende, uddannende, udviklende og også 
underholdende.

Afslutningsvis må du i denne sammenhæng være opmærksom på, at dine 
underordnedes trivsel også afhænger af, at de ikke skal bevæge sig i mørke. 
Du er garanten for, at de får alle de oplysninger og informationer, som er nød-
vendige og vigtige, når de skal løse deres opgaver. Det skaber tryghed og gør, 
at de kan være med i og føler sig som en del af jeres enhed.

Når du lader disse retningslinjer danne basis for virket i din enhed er der god 
sandsynlighed for, at dit underlagte personel trives.
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OVERVEJ EN MENTORORDNING!

I din opgave som personelplejer må du være særlig opmærksom på, at de nye 
og uerfarne medlemmer i din enhed kan have et specielt behov for pleje.

Følgende anekdote om ’Preben’ kan måske illustrere dette. 

Prebens hoved fejler ikke noget, om end han er ramt af ADHD; hvilket må-
ske kan skabe særlige behov. Han mener selv, at han ’det meste af tiden har 
fuld knald på!’, og som de fleste andre medlemmer i Hjemmeværnet er han 
engageret og fyldt med god vilje og gode intentioner. Han er helt sikkert en 
god kammerat!

Efter en karriere som konstabel i det professionelle Forsvar er Preben blevet 
frivillig i Hjemmeværnet, hvor han har lyst til at prøve kræfter med leder-
virket! Uddannelsen til og med delingsføreruddannelsen bliver gennemført i 
lyntempo, hvorefter han bliver delingsfører i en bevogtningsdeling i Flyver-
hjemmeværnet.

Som så mange af sine kolleger vil Preben gerne vise, hvad han dur til – at han 
har styr på tingene. Det afspejler sig især i det aktivitetsniveau, som han fra 
starten får etableret. Oven i dette kommer hans ADHD-styrede handlinger; 
hvilket betyder, at han får plantet så mange ideer – og startet løsninger på dem 
alle – at ingen af hans underordnede i delingen kan følge med. 

Prebens kommunikation er meget direkte – måske et udslag af hans diagnose 
– og han har svært ved at forstå, at delingens medlemmer ikke kan følge med; 
hvilket han i utvetydige meldinger giver udtryk for! 

Og det blev så Prebens karriere i den deling – ja, i den underafdeling! 

Preben er efterfølgende skiftet til en anden underafdeling – hvor han i øje-
blikket er en glad menig, der reflekterer en del over, hvordan han kan ændre 
sin adfærd, så han igen tør prøve kræfter med ledervirket i Hjemmeværnet.

”Jeg ville rigtigt gerne have haft nogle gode råd om 
mit ledervirke. Jeg ville ønske, at jeg havde haft én, jeg 

kunne vende mine ideer med.” 

Da Preben fortalte historien afsluttede han med at sige: ”Jeg ville rigtigt gerne 
have haft nogle gode råd om mit ledervirke. Jeg ville ønske, at jeg havde haft 
én, jeg kunne vende mine ideer med. Én, jeg kunne have prøvet min kommuni-
kation af på. Én, der havde hjulpet mig med planlægningen. Én, med mere erfa-
ring i Hjemmeværnet end mig selv! Jeg kunne kort sagt have brugt en mentor!”

 
Hvad er en mentor?  
En mentor kan være en erfaren kollega i Hjemmeværnet, der stiller sin er-
faring og faglighed til rådighed for en mindre erfaren kollega. De knyttes 
sammen som partnere med det formål, at den nye og mindre erfarne kan 
trække på de erfaringer, som den erfarne kollega har. Denne kan således give 
kvalificerede råd og vejledning – og den uerfarne kan vende sine ideer og de 
udfordringer, som han eller hun møder, med den erfarne.

Mentorens råd og vejledning kan rettes mod de opgaver, som den mindre er-
farne kollega skal løse; men der kan også være tale om støtte i forhold til mere 
generelle forhold. I Prebens tilfælde kunne det have givet mening, at mentor 
havde fortalt lidt om, hvad der forventedes af en leder i Hjemmeværnet; måske 
endda hvad de underordnede i netop deres enhed forventede. De kunne have 
taget en snak om Prebens ambitioner i forhold til de underordnedes tid til rå-
dighed. Mentoren kunne i det hele taget have bidraget med sparring omkring 
de udfordringer, der blev vanskelige, sårbare eller konfliktfyldte for Preben. 

 
Hvordan etablerer du en mentorordning?  
Du må først og fremmest sikre dig, at der kan etableres et stærkt match mel-
lem den nye og uerfarne kollega og den, du har udpeget som mentor. Det er 
afgørende, at der er god kemi imellem de to, for at der opstår en meningsfuld 
og udbytterig samarbejdsalliance. Og det er ikke mindst afgørende, at det, der 
foregår mellem de to, sker i fortrolighed; hvorfor gensidig tillid er en altaf- 
gørende faktor.
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Med det på plads, er næste skridt at fastlægge, hvad målet er med mentorord-
ningen. Skal mentor støtte fagligt? Støtte om generelle forhold? Eller eventu-
elt på begge områder? Begge parter skal være enige om dette, for ordningen 
bygger på fælles forståelse af, hvilket udbytte den i sidste ende skal give.  

Samtidig med, at målet fastlægges, må du sikre, at parterne drøfter deres fæl-
les forventninger til ordningen. Må mentor blande sig i alt, hvad den uerfarne 
gør og siger? Hvordan skal eventuelt svære budskaber serveres? Skal vi lave 
formelle møder, hvor vi drøfter udviklingsområder? Eller skal vi blot tage en 
snak, når tid og lejlighed byder sig? Der kan således være mange forhold at 
afklare, inden mentorordningen sættes i værk.

 
Hvorfor en mentorordning?  
Mentorordninger kan hensigtsmæssigt etableres i mange sammenhænge; men 
i kontekst af dette afsnits emne – at skabe god trivsel i din enhed – skal forde-
lene ses i relation til modtagelse og indføring af nye medlemmer. Etablering 
af et godt og givende partnerskab mellem én af dine gode og erfarne under-
ordnede og det nye medlem vil sandsynligvis give den nye en fornemmelse af 
tryghed. For det vil kunne dæmpe de eventuelle bekymringer, som han eller 
hun kan have over at skulle falde ind i de nye sammenhænge i jeres enhed. 
Det vil samtidig sikre, at det nye medlem hurtigere får overskud – og kompe-
tencer – til at løse sine opgaver; hvilket er en fordel for både vedkommende 
og enheden.

 
Mentors opgaver?  
Når mentor skal virke i forhold til nye og uerfarne kolleger, kan hans eller 
hendes opgaver inddeles i tre kategorier – de praktiske, de faglige og de so-
ciale.

De praktiske opgaver kan i den sammenhæng være at vise den nye de facilite-
ter, som jeres enhed normalt anvender. Er der specielle forhold, som vedkom-
mende skal være opmærksom på – alarmer, forventninger til rengøring, hvor 
står kaffemaskinen eller regler for anvendelse af faciliteterne? Og i det hele 
taget at stå til rådighed for de praktiske spørgsmål, som den mindre erfarne 
kollega garanteret har i den første tid i enheden.

De faglige opgaver giver sig selv. Mentor skal lære det nye medlem i enheden at 
mestre sine faglige opgaver. Det kan helt konkret handle om, at mentor instru-

erer og underviser den nye; men vil oftest være at give råd og vejledning, når 
vedkommende støder ind i faglige opgaver, som han eller hun ikke tidligere har 
beskæftiget sig med. De formelle kompetencer bør det nye medlem bibringes 
ved de uddannelser, som vedkommende kan og skal gennemføre til sin funktion.  
 
De sociale opgaver kan have mange udtryk. Når opgaverne i denne sammen-
hæng skal skabe tryghed hos det nye medlem i hans eller hendes første tid i 
enheden, handler det generelt om det, der vedrører samspillet mellem med-
lemmerne i din enhed. Mentor kan i den sammenhæng fortælle om den kul-
tur, der hersker i enheden. Om enhedens værdier – måske endda om de vær-
dier, som du baserer din ledelse på. Det kan også dreje sig om omgangstonen 
i enheden. Alkoholpolitik? Forholdet til ledelse og kolleger? Uskrevne regler, 
som det nye medlem helst skal kende til, vil det være meget naturligt, at men-
tor kommer ind på. Mentor må således – uopfordret og når den nye spørger 
– stille alle sine erfaringer om det sociale samspil i enheden til rådighed.  
 
Den støtte og sparring, som mentorordningen indebærer, vil i sidste ende 
være medvirkende til at skabe god trivsel for det nye medlem af din enhed. Og 
målet må naturligvis være at nå dertil, hvor den uerfarne kollega ikke længere 
føler behov for den støtte, som mentor kan give. 

Når din nye underordnede kan stå på egne ben, kan I nedlægge mentorord-
ningen – og du eller de øvrige ledere i enheden må overtage den rådgivende 
og vejledende rolle. 
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REFLEKSION 

Mig selv som personelplejer?

Personelpleje kræver handling og aktive tiltag fra din side. Som med al 
anden ledelse ’gør øvelse mester!’, så du må først og fremmest benytte 
alle de muligheder, du har, til at være den gode plejer af personel.

Overvej lige nu, hvad opgaven som personelplejer indebærer for dig? 
Og reflektér derefter over, hvilke plejemidler, du kan anvende, når du 
vil sikre trivslen i din enhed?

Du afholder personelsamtaler – eller bliver 
det ved snakken?

Et af de sidste afsnit i ledelseshåndbogen beskæftiger sig med ledelse på di-
stancen, som ofte er virkeligheden for ledelse i Hjemmeværnet, hvor lederen 
og de underordnede i bedste fald kun er sammen nogle få timer hver uge.

Én konsekvens blandt mange er, at der derfor sjældent er lejlighed til at tage 
de vigtige samtaler om trivsel, udvikling og de gensidige forventninger og 
præstationer, uanset at disse samtaler er væsentlige for enhedens udvikling. 
For dig som leder er det et endog meget vigtigt værktøj, når du skal sikre en-
hedens fremdrift.

Det er derfor din opgave og dit ansvar at sørge for, at samtalerne afholdes. 

Hvis du er chef i underafdelingen, må du tage samtalerne med dine delings- 
førere og eventuelle nøglepersoner – delingsføreren tager dem med gruppe- 
føreren, som afholder samtalerne med sine folk i gruppen. Hvis delingsfører 
og gruppefører ikke gør det, må du sikre, at det sker – eventuelt ved at give dit 
direktiv for, hvorledes samtalen skal foregå.

 
Formelle eller uformelle samtaler?  
Der kan være forskel fra enhed til enhed på, om samtalerne afholdes formelt og 
planlagt – med forberedte skemaer til forberedelse og fastholdelse af samtalens 
konklusioner – eller om de gennemføres, når tid, lyst og lejlighed byder sig. Om 
du vælger det ene eller det andet, er knap så væsentligt, når blot samtalerne af-
holdes – når begge parter oplever samtalerne som hensigtsmæssige og givende 
– når der bliver talt om det, der skal tales om – samt når konklusioner og aftaler 
fastholdes, så I senere kan følge op på det, I har talt om.

Mange enheder vælger den formelle struktur for samtalerne – med indkaldel-
ser, skemaer, faste terminer og struktureret indhold af samtalerne. Måske for 
at være sikre på, at tid og lejlighed så med sikkerhed er fundet, og måske også 
fordi skemaerne giver sikkerhed for, at aftaler noteres, huskes – og følges op 
på. Vælger du den metode, skal du være opmærksom på risikoen for, at sam-
talen afholdes mellem to mennesker, der ikke nødvendigvis er motiverede på 
det tidspunkt – lysten til samtalen kan så at sige være fraværende. Du skal 
ligeledes være opmærksom på, at det formelle kan overskygge det umiddel-
bare. Der kan derfor være emner, der bør vendes, som ikke nødvendigvis 
bliver vendt. Endelig skal du have opmærksomhed på, at det ikke er ordene på 
papiret, der er vigtige; men meningen med de ord, der bliver sagt. Formelle 
skemaer kan have en tendens til at blive styrende for såvel indholdet af sam-
talen som det, der efterfølgende noteres ned. At dét ikke sker, er dit ansvar 
som samtaleleder.

Samtalernes formål?  
Personelsamtaler mellem dig og dine underordnede kan have flere formål; 
men handler som regel om forventning og præstation – i forhold til trivsel og 
udvikling. 

Som leder er du givet en række naturlige og hensigtsmæssige muligheder for 
at tage en samtale med dine underordnede. Det er oplagt, at du – når nye 
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medlemmer tiltræder ved din enhed – tager en snak om de gensidige forvent-
ninger, og at du anvender lejligheden til at sikre den gode implementering, der 
er så væsentlig for dine underordnedes trivsel. Når medlemmer træder ud af 
jeres enhed, har du lejlighed til at spørge ind til de forhold, du kan anvende, 
når du skal sikre udvikling, fremdrift og trivsel i enheden. Hver enkelt af dine 
underordnede har jo selv oplevet det hele – og har nu lejlighed til at komme af 
med både ’skidt og kanel’.

For de underordnede, der hverken er på vej ind eller ud af butikken, kan du 
vælge at anvende de naturlige lejligheder til at afholde samtaler, når de byder 
sig. Det giver den fordel, at du kan fange nuet – den situation, der rummer den 
gode mulighed for at tale om forventninger, præstationer eller trivsel – eller 
den situation, hvor du fornemmer at motivationen til at tale om de essentielle 
emner er til stede hos din underordnede.

Noget af det vigtigste for personelsamtaler er at få talt om dine underordnedes 
trivsel. I Hjemmeværnet, som er drevet af lysten, er god trivsel én af de største 
forudsætninger for dine underordnedes præstation. Trivslen vil sandsynligvis 
handle om vedkommendes forhold til kollegerne, om hans eller hendes for-
ventninger opfyldes, om din præstation som leder, om pågældende føler sig 
set og hørt – og ikke mindst om den underordnedes indsats bliver anerkendt. 
For din underordnede og for dig skal det udgøre væsentlig emner i jeres sam-
tale. Hvis vedkommende ikke selv kommer ind på dem, må du sørge for, at de 
inddrages. ”Det er faktisk ikke så svært med de samtaler om trivsel”, sagde én 
af deltagerne på workshoppen, ”Man skal jo bare spørge, hvordan den under-
ordnede har det – og så lade vedkommende tale; mens man selv tier stille!”

”Det er faktisk ikke så svært med de samtaler om 
trivsel. Man skal jo bare spørge, hvordan den under-

ordnede har det – og så lade vedkommende tale; 
mens man selv tier stille!”

Samtalen om forventninger kan handle både om trivslen og om de gensidige 
forventninger til, hvad opgaverne skal indeholde. Hvordan din underordnede 
løser dem, og hvordan vedkommende synes, at du løser din ledelsesopgave, 

bør også indgå. Tidligere afsnit i ledelseshåndbogen har beskæftiget sig med 
tillid, åbenhed, troværdighed, mod og andre forhold, der er væsentlige, når du 
skal tage den samtale. Genlæs gerne de afsnit, så du kan være sikker på, at 
samtalerne bliver ærlige og brugbare for dig og din underordnede.

Udviklingssamtaler vender begge veje, så både du og din underordnede får 
snakket om det, som I hver især oplever hos den anden – godt såvel som 
mindre godt. Samtalerne skal anvendes til at afdække de områder, som I skal 
bestræbe jer på at forbedre til næste gang, I møde – så udgangspunktet for jer 
begge er den præstation, som I to har ydet. Med udvikling som mål, kan sam-
talerne naturligvis handle om både personlige og faglige forhold; og også om 
de forhold, der vedrører trivslen. ”Hvordan er det gået?” ”Er det godt nok?” 
”Skal vi fortsætte ad samme spor?” eller ”Hvordan kan det blive bedre?” kan 
være relevante spørgsmål at stille i den sammenhæng.

Når spørgsmålene relateres til de faglige præstationer, vil svarene ofte in-
debære, at samtalen drejes hen imod kompetencer. Hvordan kan eventuelt 
manglende kompetencer tilføres? Hvordan kan de udvikles hos vedkom- 
mende? I de tilfælde er det væsentligt, at I holder jer for øje, at kompetenceud-
viklingen tager afsæt i de opgaver og resultater, den underordnede skal kunne 
løse og præstere.

FORBERED SAMTALEN!

Hvis du vælger de formelle samtaler, er det vigtigt, at din underordnede og du 
selv er godt forberedt, når I mødes. Følgende retningslinjer kan sikre, at det 
væsentlige er på plads.

Du skal: 

•	 Invitere til samtalen i god tid – gerne 1-2 uger i forvejen. Bed din under- 
 ordnede om at forberede sig til samtalen – og send de samtalepunkter, som 
 du finder vigtige, til vedkommende.. Bed samtidig om, at han eller hun  
 påføre de punkter, som vedkommende finder vigtige, og lade dig det vide. 
 På den måde skaber du plads til din underordnedes behov samtidig med,  
 at du selv får mulighed for at forberede dig på det, som vedkommende  
 ønsker at tale om.
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•	 Planlægge hvor samtalen skal afholdes. Det skal være et uforstyrret sted,  
 hvor I begge – primært din underordnede – føler jer godt tilpas, og hvor  
 samtalen kan gennemføres i fred og ro.

•	 Afsætte rigelig tid i kalenderen, så der er plads til fleksibilitet efter behov. 
 Vær opmærksom på, at samatalen kan udvikle sig i en retning, som du  
 ikke har forudset – uanset hvor god, din forberedelse er.

•	 Sikre dig, at den endelige indkaldelse indeholder alle de punkter, som din 
 underordnede har behov for at vide, når vedkommende skal møde ret- 
 tidigt og velforberedt – også de emner, som han eller hun finder det vigtigt 
 at tale om.

GENNEMFØR SAMTALEN!

Når din forberedelse er på plads, kan I afholde samtalen. 

Du skal: 

•	 Indlede med at sætte rammen for samtalen. Du må sikre dig, at I har fælles 
 forståelse for formålet – og også for hvordan samtalen gennemføres. Og  
 du må sørge for, at din underordnede føler sig tryg i situationen. Læs even- 
 tuelt afsnittet om den svære samtale, som giver råd til, hvad du kan gøre!

•	 Styre samtalen, så I når de emner, der er vigtige for jer begge. Du skal lade 
 din underordnede tale mest. For din opgave er hovedsageligt at være en  
 aktiv lytter og stille gode spørgsmål. Stil så åbne spørgsmål som muligt,  
 lyt og sørg for, at I er enige, inden der konkluderes noget.

•	 Huske at forholde dig anerkendende under samtalen. Anvend eventuelt  
 samtalen til at støtte op om den anerkendende kultur, som du har etable- 
 ret i enheden. Midler til det finder du i afsnittet om anerkendende ledelse.  
 I den sammenhæng kan det endnu engang nævnes, at du naturligvis altid  
 skal anvende en  anerkendende tilgang i din ledelse. Det er ikke en til- 
 gang, som kun dukker frem ved personelsamtaler.

•	 Forberede dig på, at samtalen også kan og skal indeholde emner, som  

 både du og din underordnede kan finde ubehag i at tale om. Ikke alt kan  
 være godt – alt kører ikke på skinner – så der er sikkert områder, hvor der 
  er plads til forbedring. Både for din underordnede og for dig. De samtaler 
 forudsætter, at I begge er aktive i jeres egen udvikling, og at I er ærlige og 
 åbne. Når du er det – og samtidig tydelig omkring, hvad du forventer,  
 smitter det af på din underordnede, så vedkommende sandsynligvis får  
 samme adfærd. Åbenhed, tydelighed og ærlighed har du også stiftet  
 bekendtskab med tidligere i ledelseshåndbogen.

•	 Sikre dig, at jeres aftaler fastholdes – at konklusioner skrives ned – og at I 
 afslutter med at være enige i samtalens resultat. 
 
 
 
FØLG OP PÅ SAMTALEN!

Med baggrund i de fælles aftaler, skal du sikre, at der følges op på hvert enkelt 
punkt – og at du og din underordnede yder en indsats, for at forbedre det, so 
I er blevet enige om.

Det er derefter vigtigt, at jeres fælles aftale indgår i de efterfølgende personel-
samtaler, så I kan anderkende den indsats, I hver især har ydet. Samtidig vil 
det give god mening at følge op på emnerne, så I kan fastholde indsatsen der, 
hvor I endnu ikke er i mål.
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REFLEKSION 

Personelsamtaler?

Start med at reflektere over, at du gennem personelsamtalerne har gi-
vet dig selv mulighed for at bidrage til enhedens og din underordnedes 
udvikling.

Overvej derefter, hvordan du bedst muligt gennemfører personelsam-
taler i din enhed? Hvem skal du tale med? Og hvem af dine underord-
nede ledere kan du delegere nogle af samtalerne til?

Du kan også overveje fordele og ulemper ved formelle contra uformel-
le personelsamtaler – og vælge din egen vej?
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DEL 5, NÅR DU VIL VIDE NOGET OM DIG 
SELV

I del 1 i LEDERSKAB i Hjemmeværnet blev kompetencerne for en leder af 
frivillige i Hjemmeværnet samlet under hovedoverskrifterne ”Evnen til at 
motivere”, ”Evnen til at styre” og ”Evnen	til	at	reflektere”.

Indtil nu har du læst meget om både motivation og styring – og alt, hvad dertil 
hører. Og du har læst om lederopgaver, lederværktøjer og ikke mindst om de 
forventninger, der er til dig som leder. Du har også stiftet bekendtskab med 
de faldgruber, som dit lederskab kan rumme – og metoder til at komme op af 
eller springe over disse.

Langs afsted har du kunnet reflektere over, hvordan du selv forholder dig til 
eller i de situationer, som faktisk og reelt forekommer i din funktion som en-
ten gruppefører, delingsfører eller chef i en underafdeling i Hjemmeværnet.

I denne del af bogen skal du beskæftige dig med dig selv. Helt og holdent – og 
hudløst ærligt! For kendskabet til dig selv er den allerstørste forudsætning for, 
at du kan være – eller udvikle dig til at blive – den rigtigt gode leder for dine 
underordnede i enheden.

 

Du leder dig selv

Med den viden, som du nu har opbygget ved din læsning af ledelseshåndbo-
gen, kan du starte med at reflektere over dit personlige lederskab.

Når du skal lede andre, er det en meget vigtig forudsætning, at du kan lede dig 
selv. For at kunne det må du nødvendigvis først og fremmest kunne forholde 
dig til dig selv. Hvem er jeg – som menneske og som leder? Hvilket narrativ 
har du skabt om dig selv og dit lederskab? Hvilke værdier står du på som dit 
fundament for at være den, du er? Hvad er godt at gøre, når man er dig? Hvad 
eller hvem er du blevet gennem dine oplevelser og erfaringer i livet? kan være 
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meningsfulde spørgsmål at stille dig selv. 

På tidligere tiders gruppeførerkurser i Hjemmeværnet indgik der en lektion – 
Kend dig selv og dine folk. At det er vigtigt at kende sine folk synes oplagt for 
de fleste – mens det at kende sig selv ikke altid får samme opmærksomhed. 
Selv om lektionen på de nuværende kurser har veget pladsen for andre emner, 
er budskabet dog stadig gyldigt. Faktisk er det endnu vigtigere nu, hvor al 
ledelse er baseret på relationer – end det var tidligere. 

”Kend dig selv og dine folk.”

Men hvad er det ved dig selv, du skal kende for at udøve et godt personligt 
lederskab? Hvad er dit personlige svar på, hvad god ledelse er? Og hvordan er 
– eller bliver du – den gode chef for dig selv? Ikke kun i dit ledervirke; men 
også i livet generelt.

Din personlighed – dig som menneske – og dit personlige lederskab er sam-
mensat af din viden, dine erfaringer, dine holdninger, dine personlige værdier 
– og alt det, som netop du kan! 

Med baggrund i det udøver du jo din ledelse – på netop din måde!

Når alt skal bringes i spil i forhold til at lede andre, må du kunne finde det  
bedste frem af det, du ved, det du har erfaret, det du mener, og det, der er 
allermest vigtigt for dig – anvende det i rette sammensætning.

Det kræver, at du har evnen til at reflektere over dig selv som person. Når 
du ønsker at blive en god leder, er du derfor nødt til at gøre dig kritiske og 
grundige overvejelser omkring for eksempel din tilværelse, din situation og 
din rolle i en given sammenhæng i forsøget på at nå til en erkendelse eller 
forståelse af dig selv.

Din selvrefleksion bør også indeholde overvejelser i forhold til, om du gør det, 
der rent faktisk virker – eller om du skal gøre noget anderledes. 

Refleksion over dig selv som menneske og leder handler også om at motivere 
dig selv, for du vil naturligvis gerne være en succesfuld leder, der skaber gode 
resultater. Hvis du ikke selv er motiveret, hvordan vil du så motivere andre til 
at stræbe efter de samme gode resultater?

I følgende fortælling, der også i nogen grad har indikeret behovet for dette 
afsnit, fremstår betydningen af, at kunne motivere sig selv rimeligt tydeligt:

”Men	der	er	bare	ikke	nogen	til	at	motivere	dig.	Så	du	skal	faktisk	finde	ud	
af, hvordan du selvmotiverer dig – og det mangler man godt nok redskaber 
til. Det er der ingen, der lærer dig – og der skal man virkelig gøre op med sig 
selv, om man gider det her.

”For du kan komme hjem – med fuldstændigt flade 
batterier – og så skal man finde ud af, hvordan man 
motiverer sig selv til at komme næste gang også.”

For	du	kan	komme	hjem	–	med	fuldstændigt	flade	batterier	–	og	så	skal	man	
finde	ud	af,	hvordan	man	motiverer	sig	selv	til	at	komme	næste	gang	også.” 

Til støtte og inspiration i forhold til at kunne lede dig selv kan nedenstående 
måske være hjælpsomt.

 
Afdækning af dine styrker?  
Det oplagte værktøj, når du skal afdække dine styrker, er feedback fra de 
mennesker, du omgiver dig med, såvel i Hjemmeværnet som i din privatsfære. 
Vær derfor ikke bange for feedback fra dine underordnede eller andre, der 
giver den i en god mening, for den er oftest et middel til at finde ind til dine 
stærke sider.

I den forbindelse skal du være opmærksom på de forhold, der gør sig gæl-
dende omkring feedback og tilbagemeldinger, som du tidligere har læst om i 
håndbogen.

Ud fra antagelsen – at det, vi giver vores opmærksomhed, giver vi liv – vil 
fokus på dine styrker udvikle disse; mens svaghederne omvendt vil vokse, når 
du fokuserer på dem. 

Du kan derfor prøve at tænke tilbage på situationer eller opgaver, som du har 
løst med succes, og fokusere på de styrker, som du anvendte i de tilfælde.
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Hvordan præsterer du bedst?  
Du vil sikkert opleve, at dine underordnede skaber resultater på forskellige 
måder. For de er forskellige – og deres måde at gå til opgaverne på er også 
forskellige. Sådan er det sikkert også for dig!

Måske har du det bedst med at være rigtigt godt forberedt – altid? Måske skal 
du føle dig presset i tid, før du tager dig sammen og løser opgaven? Er du den, 
der altid har behov for at arbejde sammen med andre – eller arbejder du helst 
alene? Er du villig til at løbe en risiko – kalkuleret naturligvis – eller er du ikke? 

Kort sagt – hvad skal der til for at give dig følelsen af at præstere godt og 
hensigtsmæssigt?

Følelsen finder du i dig selv – og kvaliteten i din præstation kan du passende 
forhøre dig om i dine omgivelser. Nu kender du jo betydningen af anerken-
dende feedback, som naturligvis skal være konstruktiv.

Hvad er dine værdier?  
Hvad der driver dig – og hvad der er vigtigt for dig, er relevante spørgsmål 
at stille dig selv. Alle undersøgelser om frivillighed viser, at en af de meget 
afgørende faktorer i forhold til at yde en frivillig indsats er, at det skal give 
mening. Du har det sikkert på samme måde.

I din refleksion over egen ledelse, er det derfor essentielt, at du forsøger at 
finde ind til, hvad der giver mening for netop dig. Som leder i Hjemmeværnet 
må du naturligvis kende de overordnede værdier for den organisation, du gør 
tjeneste i; men i udøvelsen af din egen ledelse er dit personlige værdimæssige 
fundament mindst lige så vigtigt.

Når du skal fremstå som den autentiske leder, der kan håndtere de situationer, 
som du og dine underordnede bringes i, er det derfor vigtigt, at du finder sva-
rene på, hvad der er afgørende vigtigt for dig. 

Hvad er dit tilhørsforhold?  
”Er jeg havnet på rette hylde – og er det med baggrund i mit reelle ønske og 
behov?” 
For en leder bør det være oplagte spørgsmål; men mange undlader alligevel at 
stille dem til sig selv. Måske fordi det negative svar kan synes skræmmende. 

Konsekvenserne ved det usagte eller ubesvarede kan dog være meget mere 
drastiske – for både dig selv og dine underordnede – og i sidste ende for den 
del af Hjemmeværnet, som du skal repræsentere. 
Som en af lederne på workshoppen sagde: ”Man kan heller ikke som person 
sige til sig selv: ”Det her – det er måske ikke den funktion, du skal sidde i.” 
Og selv erkende, at man hverken vil eller kan, uden at det får konsekvenser 
for én selv. Så må man gøre noget ved det!”

Gør dig selv den tjeneste at spørge, om du er der, hvor du gerne vil være? Be-
skæftiger du dig med det, du gerne vil? Og er du en del af det fælleskab, som 
du ønsker at være i? 

Hvis svarene skræmmer, må du gøre noget – ”ret skuden op – fyld mere bal-
last i – eller forlad den – for den vil helt sikkert gå ned med mus og mand.” 

Og den stolte kaptajn vil lide samme skæbne!

”Intet undgår i den grad vores opmærksomhed, som 
det vi tager for givet. Indlysende kendsgerninger har 

en vis tendens til at forblive usynlige.” 
Gustav Ichheiser, polsk/amerikansk socialpsykolog og sociolog

 
Hvad bidrager du med?  
Gør jeg nytte? Er min indsats – og ikke mindst måden, jeg udøver den på, med 
til at gøre en positiv forskel – først og fremmest for mine underordnede? kan 
være endnu et par spørgsmål, hvor svarene giver anledning til enten glæde 
eller bekymring.

Undlader du at spørge dig selv om det, risikerer du, at din indsats rettes mod 
noget, som andre synes kan være nyttigt og vigtigt – men ikke imødekommer 
det, der giver allermest mening for dig. Det kan alle overleve i en kort periode; 
men ingen kommer godt ud af det, når perioden bliver for lang. 
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REFLEKSION 

Mit personlige lederskab?

Med baggrund i ovenstående tekst og de fem konkrete, essentielle 
spørgsmål, der står herunder, skal du reflektere over, hvordan du er – 
og ikke mindst hvordan du kan udvikle dig selv som leder. 

•	 Hvad er dine styrker?
•	 Hvordan arbejder du bedst?
•	 Hvad er dine værdier?
•	 Hvor hører du til?
•	 Hvad er dit bidrag?

Når du har reflekteret over disse spørgsmål har du skabt et godt funda-
ment for dit personlige lederskab. Dit engagement som leder kommer 
jo allerbedst til udtryk, når det er baseret på din egen oplevelse af me-
ningsfuldhed og præstation.

Før du ’kaster håndklædet i ringen’!

At være leder er altid både givende og krævende – også i Hjemmeværnet. 
Fundamentet i forhold til dit personlige lederskab, som du læste om i del 1, 
kan kun bære, når det vedligeholdes. 

Med jævne mellemrum må du derfor vurdere, om der er en passende ba-
lance mellem de krav, der stilles til dig, og den tilfredsstillelse, som du får 
ved at være gruppefører, delingsfører eller chef. Hvis du undlader det, vil  

fundamentet langsomt smuldre bort! Og du risikerer – som så mange kolleger 
før dig – at du må kaste håndklædet i ringen.

Det er vigtigt, at du er bevidst om, hvad der giver dig personlig tilfredsstillelse 
og motivation. Det er cementen, der binder dit fundament sammen. Du må 
derfor med jævne mellemrum vurdere, om du føler dig tilfreds og motiveret i 
dit virke som leder i Hjemmeværnet.

En rationel og struktureret tilgang til vurderingen giver dig mulighed for – fra 
gang til gang – at vurdere din tilfredshed ud fra samme betingelser – hver gang.

Fortællingen fra sidste afsnit, hvor en leder talte om selvmotivation, når man 
kom hjem med fuldstændigt	flade	batterier, fortsatte: Fordi sådan en øvelse, 
hvor det hele går i skuddermudder – og du hører på så meget brok fra både 
distrikt, region og fra folkene – og det er dig, der står imellem – som ’lusen 
mellem to negle’ – og den eneste, der kan motivere dig, det er fandeme dig 
selv. ”Hvordan får du smilet frem igen?” – det mangler jeg redskaber til!”

 
DIN PERSONLIGE GLÆDE OG MOTIVATION
Den lidt triste fortælling tydeliggør den udfordring, som specielt cheferne for 
underafdelingerne i Hjemmeværnet kan opleve i forhold til deres personlige 
glæde og motivation. 

Fortællingen viser også vigtigheden af, at du selv er motiveret og glad i din 
lederrolle i Hjemmeværnet. Samtidig giver den et billede af, at du ikke kan 
forvente, at andre motiverer dig. Du må selv skabe glæden! Men hvordan?

Én metode er, at du udarbejder en liste over det, som giver netop dig tilfreds-
stillelse og motivation. Den vil sandsynligvis være forskellig fra dine kolle-
gers – men det er jo din vurdering af dine forhold, der i denne sammenhæng 
giver mening. 

Vælg din egen karakterskala til de enkelte elementer i vurderingen, så du kan 
skabe dig et overblik over din faktiske oplevelse af dit virke som gruppefører, 
delingsfører eller chef.

På den måde kan du danne dig et objektivt billede – en tilfredshedsskala om 
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du vil – i forhold til dit nuværende virke. 

Ved at sammenholde de karakterer, du har givet i dine fortløbende vurde-
ringer, kan du se udviklingen. Det vil fremgå, om du så at sige er mere eller 
mindre tilfreds! 

Og vurderingerne vil hjælpe dig til at identificere de specifikke områder, hvor 
der måske er behov for en justering.

Listen skal være din personlige, baseret på det, som du finder vigtigt. Men ne-
denstående forhold, som blandt andet fremgår af tidligere nævnte rapport om 
’Frivillige i Hjemmeværnet 2016’, hvor der spørges ind til ”Hvorfor frivillig, 
og hvad motiverer?”, kan måske inspirere dig:

Mulighed for:

•	 at deltage i det militære forsvar af Danmark,
•	 at løse vigtige opgaver for samfundet,
•	 en aktiv fritid,
•	 personlig udvikling,
•	 at anvende min faglighed,
•	 at styrke min faglighed,
•	 socialt samvær,
•	 at udøve kvalitativ ledelse,
•	 et godt ledernetværk, samt
•	 god afveksling i opgaverne.

Indflydelse på:

• vigtige beslutninger, og
• planlægning og prioritering af mine opgaver.

Samt: 

•	 tryghed i funktionen,
•	 anerkendelse for veludført arbejde,
•	 kvalificerede overordnede, underordnede og kolleger,
•	 fornuftig sammenhæng mellem mit job og min frivillige tjeneste,
•	 passende tidsforbrug til løsning af mine opgaver, og
•	 samfundets anerkendelse af Hjemmeværnet.

Bliver der for stor afstand mellem vurderingerne og dine forventninger, skal 
du tage det – og ikke mindst dig selv – alvorligt. Hvis det handler om forhold 
eller vilkår, som du ikke selv har kompetence til at ændre, må du bede om en 
samtale med din nærmeste foresatte, så I sammen kan foretage de nødvendige 
justeringer. 

Hvis det ikke er muligt at justere, er tiden kommet, hvor du må forlade funk-
tionen – enten til næste trin i din frivillige karriere eller til nye opgaver, som 
gør dig tilfreds og motiveret. 

Det sker alt for ofte, at behovet for justeringer ikke erkendes eller imødekom-
mes, så resultatet bliver, at ’du går ud og smækker døren bag dig’ – hvor det 
i stedet kunne have været et glædeligt og positivt fortsat medlemskab i en ny 
og givende funktion!

REFLEKSION 

Min personlige motivationsliste? 

Med inspiration i ovenstående skal du nu udarbejde din egen – helt 
personlige – liste over, hvad der giver dig glæde og motivation i din 
tjeneste i Hjemmeværnet. 

Konstruer et karakter – eller vurderingssystem, som giver mening for 
dig.

Giv dig god tid – gerne nogle dage – og mærk efter, om listen er dæk-
kende. Det er tilladt at justere listen undervejs! 
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DIT PERSONLIGE OVERBLIK
De fleste har nok oplevet, at de i kortere eller længere perioder føler sig over-
vældet af opgaver. Alt for mange opgaver – som alle synes at være lige vigtige.

En meget væsentlig forudsætning for dig – som for alle ledere – er, at du er i 
stand til at prioritere. Kan du ikke det, er der en stor risiko for, at opgaverne 
vokser dig over hovedet, så konsekvensen bliver, at du ikke kan overskue dit 
virke som leder. Du kan derfor være nødt til at trække dig fra funktionen. 
Forhåbentlig i tide, for ellers risikerer du i yderste konsekvens at blive ramt af 
stress, og det må aldrig blive en konsekvens – slet, slet ikke i et frivilligt virke.

En fri og lettere omskrivning af Archimedes’ lov siger, at ”når et legeme 
nedsænkes i en spand vand, fortrænger det en tilsvarende mængde”. Hvis 
spanden er fyldt til randen, løber vandet over. Således også med opgaver. Er 
du ’fyldt til randen’ – fordi du allerede er pålagt den mængde opgaver, du kan 
overkomme at udføre – og nye opgaver tilføres, kan det kun lade sig gøre, hvis 
du giver slip på noget af det, som du allerede er sat til at løse.

Men hvad så hvis de opgaver, du må slippe, også er vigtige? Når opgaverne 
overmander dig? Når du har så mange muligheder eller udfordringer, at du får 
svært ved at overskue dem? I de tilfælde er det først og fremmest vigtigt, at 
du finder din måde at håndtere det på. 

”Én ting ad gangen – og det vigtigste først.”

’Én ting ad gangen – og det vigtigste først’ er en ofte anvendt frase, som siger, 
at det er vigtigt at prioritere. Forudsætningen for, at du kan håndtere og prio-
ritere dine opgaver, er, at du kan skabe overblik over hver enkelt opgave og 
ikke mindst over, hvor vigtige opgaverne er i forhold til hinanden.

I den situation vil det give mening for de fleste at udarbejde en personlig  
to-do liste, som indeholder alt det, man skal nå, og alt det, man gerne vil nå; 
hvilket ofte er rigtigt, rigtigt meget! 

I bund og grund bliver det blot at tømme de fleste opgaver fra hoved til papir 
– alt usorteret – med stor risiko og sandsynlighed for, at den ene opgave og 
tanke griber den anden. Listen bliver derfor længere, end den ville have været, 

hvis du havde undladt at nedfælde dine tanker. Intentionen er god nok – for 
du vil gerne skabe overblik – men det reelle problem konfronterer listen ikke. 
Din dårlige samvittighed forsvinder ikke – for du vil og skal stadig for meget. 
Og efterhånden som dit overblik forsvinder, stiger tendensen til, at du påfører 
listen opgaver, som alle andre vil have dig til at løse. 

Du må prioritere! Og du må lære at sige fra!

’Det vigtigste først!’ Så start med at sortere de opgaver fra, som slet ikke er 
dine – og som andre kan løse bedre end dig!

Næste skridt er at vurdere vigtigheden i de resterende opgaver på listen. I den-
ne sammenhæng – og i tråd med principperne i Forsvarets Ledelsesgrundlag 
– er opgaven i centrum. Din kerneopgave må og skal derfor have dit fokus.

Med din personlige motivationsliste i mente må du afholde dit eget lille strate-
gimøde, hvor du reflekterer over, hvad der egentlig er din kerneopgave. Hvor 
vil du gerne bevæge dig hen – og hvordan kommer du dertil? 

For det er essentielt, når du skal prioritere og sortere, at du har defineret din 
egen rolle, dine opgaver og formålet med din indsats. Jo bedre, du er til det, 
jo lettere får du ved at sortere i de opgaver, der lander på dit bord. Og jo 
nemmere bliver det for dig at sende de opgaver videre, som ikke er dine. 
Efterhånden vil du opdage, at det også giver dig den fornødne sikkerhed 
til at kunne sige fra på de opgaver, der ikke falder inden for dit domæne.  
Og endnu bedre – du får lettere ved at sige JA til de opgaver, som faktisk er 
dine. Dine kerneopgaver – som netop er de opgaver, du forventes at løse! Ker-
neopgaver, som du synes er vigtige – og som du er motiveret til at tage fat på. 
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REFLEKSION

Mine opgaver?

Som en del af processen med at skabe overblik skal du vurdere din mu-
lighed for at omprioritere og fordele opgaver på en mere hensigtsmæs-
sig måde. I den sammenhæng kan nedenstående skema være effektivt! 

Start med at notere alle de opgaver ned, som du mener, at du skal og 
gerne vil nå! Usorteret – i tilfældig rækkefølge – og undlad at vurdere 
relevans, vigtighed og ressourcer.

Vurdér alle opgaver og slet dem, som helt sikkert ikke er dine!

Med udgangspunkt i den resterende liste skal du nu – ud fra de to di-
mensioner haster og vigtigt – lægge opgaverne ind i et skema, som du 
ser herunder. 

GØR NU DELEGER

UDSKYD DROP

HASTER

HASTER IKKE

VIGTIGT IKKE VIGTIGT

DIN PERSONLIGE OG PRIORITEREDE OPGAVELISTE 
Du har nu dannet et overblik over dine opgaver – og foretaget en grov sorte-
ring. Det er blevet din personlige liste over de opgaver, der helt sikkert er dine. 

Men er ’den hellige grav så velforvaret?’ Næppe – for listen indeholder sand-
synligvis langt flere opgaver, end du kan nå at løse. Og alle opgaver kan i 
hvert fald ikke løses på én gang. Så den dårlige samvittighed nager dig sikkert 
stadig.

Du skal derfor finde ind til, hvad du vil, og hvornår du vil det. Så du må i gang 
med at prioritere, hvor du først og fremmest skal erkende, at alt ikke kan være 
lige vigtigt – for ’hvis alt er prioriteret ens – er intet prioriteret’.

Det kræver en del arbejde at finde ind til, hvad der er vigtigst i din funktion 
og situation; men du vil opleve, at overblikket vil gøre det nemmere for dig 
at sige pyt til alt det, som du ikke når. Og du vil opdage, hvor betydningsfuldt 
det er i forhold til din samvittighed.

Du ved nu, at listen indeholder netop de opgaver, som du forventes at løse. I 
den mere detaljerede sortering, der skal hjælpe dig med at prioritere opgaver-
ne og opstille dem i den rækkefølge, som de skal og bør løses i, er udgangs-
punktet stadig – hvad er vigtigst? Og hvad haster mest? Du kan anvende det 
samme skema som før, når du skal skabe struktur i svarene på din spørgsmål. 

I modsætning til processen, hvor du dannede overblik, er det vigtigt, at du 
noterer alt, hvad du skal lave, ned. Brug post-it eller andre lapper af papir – og 
notér hvem du skylder en opringning – hvem der skal have en mail – hvilke 
øvelser, uddannelser, møder eller øvrige aktiviteter, der skal planlægges eller 
forberedes. Er der personelsamtaler, der udestår? Og var der ikke lige en kon-
flikt, som du burde involvere dig i? Støder du ind i opgaver, som ikke er dine – 
eller som du finder, at andre kan løse bedre – må du fjerne eller delegere dem.

Slutmålet er, at du står tilbage med en række bearbejdede opgaver – på hver 
sin lap papir, som hver især angiver

•	 Hvad du skal gøre (som stikord). 
•	 Hvilken handling du skal udføre (ring, skriv, godkend, uddeleger og  
 lignende).
•	 Hvem det involverer (for eksempel delingsførerne, alle gruppeførere eller 
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 enkeltpersoner).
•	 Hvornår det senest skal være gjort (specifik dato, om 14 dage eller  
 lignende).
•	 Hvor lang tid du skønner, at opgaven vil tage.

Når det er gjort, må du finde et sted, hvor du kan hænge lapperne op – hvoref-
ter du kan flytte rundt på dem, efterhånden som du får overvejet, hvor vigtige 
opgaverne er – og hvor hurtigt, de bør løses. 

Du er derefter klar til at overføre opgaverne til en prioriteret liste. Alt, der 
tager under to minutter, kan du gøre med det samme, så du slipper for, at de 
fylder på listen – og ikke mindst i dit hoved. Resten føres på din prioriterede 
opgaveliste i den rækkefølge, de bør løses i. I den forbindelse skal du være 
opmærksom på, om de dead-lines, du har givet de enkelte opgaver, medfører, 
at opgaverne ’klumper sig’ i perioder. I givet fald må du sikre, at de fordeles 
mere jævnt, så du reelt skaber den fornødne tid til opgaveløsningen.

Forhåbentlig har listen herefter en dimension, der gør, at du kan overskue dine 
opgaver. Den giver dig forhåbentlig også overblik over, hvilke opgaver der er 
de allervigtigste for dig og hvilken rækkefølge, de skal løses i. Den samlede 
liste giver dig derfor ro i sindet, så du kan slippe den dårlige samvittighed. 
For du har i din strukturerede tilgang skabt den bedste forudsætning for, at du 
kan løse dine opgaver.

GODE RÅD TIL OPGAVELISTEN

Du er dog ikke helt klar til at tage fat på opgaveløsningerne. Der mangler et 
par enkle og simple råd, som kan hjælpe dig, når listen skal operationaliseres 
og være effektiv.
 
Anvend bydeform!  
Som nævnt i afsnittet ovenfor, skal du skrive alle punkter i bydeform. Det er 
kortfattet og angiver præcis den handling, som du skal foretage dig, Skriv for 
eksempel ’ring’, ’send mail’, ’deleger’, ’køb’, ’forbered’ eller ’planlæg’, som 
indledning på de opgaver, du skal løse.

Opdel opgaverne!  
Der kan være en tendens til, at de opgaver, du har skrevet ned er for store og 
komplekse. Det indebærer en risiko for, at du ikke skaber det fulde overblik 
over løsningen, for ofte består opgaver af flere delopgaver og faser. Et godt 
eksempel kan være ’planlæg øvelse XXXX’ – for øvelser indeholder rigtigt 
mange større og mindre delopgaver, som skal løses til hver sin tid – og altid 
rettidigt.  

Du må altså bryde opgaven op. Udarbejde direktiv! Indkalde øvelsesgruppe! 
Informere om øvelsen! Bestille materiel – som måske endda skal deles op i, 
at du skal bestille køretøjer, ammunition og forplejning! Gøre dit og gøre dat! 
Gøre det i den rigtige rækkefølge! Og gøre det rettidigt – så du må også huske 
at påføre deadline!

Du vil opleve, at opdelingen gør dit overblik bedre – og du vil opleve den gode 
fornemmelse af at kunne sætte flueben ved opgaverne – én for én. Det giver 
overskud!
 
Skønnet tid til opgaveløsningen?  
Jo mere erfaren, du bliver, jo lettere bliver det for dig at anslå, hvor lang tid 
du skal anvende til opgaveløsningen. Hvis du er uerfaren, er det måske svært 
for dig; men du er nødt til at prøve alligevel.  For hvis du giver dig i kast med 
en opgave, som det reelt vil tage et par timer at løse, når du kun har en halv 
time til rådighed, vil du få have en fornemmelse af, at du ikke nåede, hvad du 
havde sat dig for. En ganske rigtig – og meget dårlig fornemmelse!

Du kan ikke altid overskue, hvad du vil løbe ind i, når opgaver skal løses. 
Det vil derfor ske, at den anslåede tid ikke slår til. Trøst dig med, at dine er-
faringer med løsning af opgaver gør dig skarpere og skarpere til at vurdere 
tidsforbruget.
 
Gennemgå listen hver dag!  
Du er leder i en frivillig organisation, hvor du selv er frivillig. Du bruger din 
fritid! Så du har sikkert ikke tænkt dig, at der skal arbejdes med Hjemmeværn 
hver dag. Det er og skal være accepteret og respekteret – af dine underord-
nede, dine kolleger og dine foresatte, for det er et grundvilkår for frivillig 
tjeneste.
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Dette til trods kan det dog anbefales, at du så ofte som muligt prioriterer at 
hente din opgavelisteliste frem, så du kan justere den. Der kan være opstået 
nye opgaver – andre opgaver er måske blevet løst – og nogle opgaver er ikke 
længere vigtige. Alt sammen noget, som forstyrrer dit overblik, hvis listen 
ikke opdateres. 

Det kan sikkert gøres på 10-15 minutter; hvilket kan være en beskeden inve-
stering i forhold til din gode samvittighed.
 
Opret og opdatér din kalender!  
Du kan jo starte med at skrive i kalenderen, hvornår du hver dag vil opdatere 
listen!

På papirlapperne med hver af dine opgaver noterede du deadline. De bør na-
turligvis også stå i din kalender. Dit estimat på, hvor lang tid opgaveløsningen 
vil tage, betyder, at du også kan skrive i kalenderen, hvornår du senest skal gå 
i gang med opgaven. Husk i den forbindelse, at du har vurderet, at det er din 
opgave – og at den er vigtig. Så den skal løses – uanset hvor svært det måtte 
synes.

Som leder i Hjemmeværnet er dine folk afhængige af din opgaveløsning – og 
ikke mindst af din evne til at planlægge. Det kan ikke nytte, at de bruger deres 
kostbare fritid på arrangementer, der aflyses, eller arrangementer, der ikke 
får værdi. Blot fordi du ikke har kunnet overskue opgaven. Anvend derfor 
de deadlines, der er realistiske for dig! Undlader du det, er der en risiko for, 
at dine opgaver havner nederst i bunken. Dét kan kun give dårlige oplevelser 
for alle!

Husk i øvrigt at opdatere listen, når der kommer nye opgaver til – og giv dem 
en deadline i din kalender. 
 
Gør listen tilgængelig!  
Nogle vil anvende papir til listen. Andre vil bruge spiralkalender. Endnu flere 
vil vel i dag anvende deres smartphones. Uanset hvilket middel, du anvender, 
er det vigtigt, at listen altid er tilgængelig for dig. Den er jo dit styreredskab!

Apropos styring har rigtigt mange mennesker i dag vænnet sig til at anvende 
en eller anden form for elektronisk kalender og noteapparat. Det giver mange 
fordele – herunder, at du kan indkode advarsler, som hjælper med at minde 

dig om opgaver, som skal løses – hvornår du skal gå i gang – og hvornår du 
skal være færdig med dem.

Det giver mulighed for, at du kan frigøre endnu mere plads i dit hoved – og 
skabe overskud til det væsentligste – at løse opgaven!

REFLEKSION 

Prioritering af mine opgaver?

Anvend en rolig stund til grundigt at overveje, hvordan du skal priori-
tere dine opgaver? Hvilke faktorer kan gøre, at én opgave prioriteres 
højere end en anden?

Opstil derefter dine opgaver i prioriteret rækkefølge. 

Skriv opgaverne ned – én for én – og husk at påføre alle de ting, som 
giver dig overblik og sætter dig i stand til at styre opgaveløsningerne.

 
Det er stadig ikke sjovt – så hvad gør du?

Du har fået styr på dine prioriteter og dine opgaver. Tendensen til dårlig sam-
vittighed giver dig ikke længere en knugende fornemmelse i maven. Du har 
fundet ud af, hvad der giver dig glæde – hvad der motiverer dig. Måske har 
du endda overvejet, om du skulle forlade funktionen – og har valgt at blive!

Så langt – så godt! Men der kan naturligvis være andre forhold end et sti-
gende, generelt for stort opgavepres, der i perioder påvirker din lyst til den 
ledelsesopgave, du har påtaget dig. 

DEL 5  NÅR DU VIL VIDE NOGET OM DIG SELV DEL 5  NÅR DU VIL VIDE NOGET OM DIG SELV



276 277

Ét forhold kan være, at ledelse ofte er en ensom metier! For alle ledere – og 
naturligvis også for dig, der virker som leder i Hjemmeværnet. Hvis du føler, 
at du bliver for ensom, må du tage det alvorligt og reagere på det, for du har 
formodentlig også en social motivation for at være i Hjemmeværnet. Det har 
de fleste frivillige nemlig11!

”Ledelse er ofte en ensom metier!”

Find dig en ven eller to – måske endda flere! En sparringspartner eller et net-
værk, hvor du ’uden filter’ og uden at miste autoritet kan tale om det, som du 
synes er svært i din lederrolle. Det vil give dig oplevelsen af, at du ikke står 
helt alene med udfordringen – og det vil sandsynligvis medvirke til at udvik-
le dine lederkompetencer. Det kan måske endda – og forhåbentligt – bringe 
glæden og motivationen på rette spor igen!

Vennen eller sparringspartneren kan være en frivillig kollega eller en over-
ordnet fra din underafdeling. Det kan også være venner eller bekendte uden 
for Hjemmeværnet; men det vil ofte give bedst mening at finde én eller flere, 
der kender dine opgaver og det miljø, du kommer fra. Det vil også være nær-
liggende at drøfte dine ledelsesudfordringer med chefen eller én af de ansatte 
fra dit distrikt. Du skal blot huske, at sådanne samtaler, sparring eller super-
vision er baseret på stor gensidig tillid og fortrolighed!

Gode netværk skabes ofte mellem mennesker, der har været eller er i ’samme 
båd’. Du kan derfor som regel skabe en god kobling mellem din uddannelse og 
din gerning som leder ved at fortsætte med at mødes med dine kursuskamme-
rater. I den kreds kan du måske også finde den person, som du med tillid kan 
anvende til sparring eller supervision.

11 SFI rapport over ’Frivillige i Hjemmeværnet 2016’

REFLEKSION 

Hvad gør jeg, når det ikke længere  
føles sjovt?

Du har gjort alt, hvad du kunne for at skabe overensstemmelse med 
dine egne ønsker og de opgaver, som du er pålagt at løse. Du har sikret, 
at du har tid til løsning af opgaverne – og alligevel føles det ikke rart at 
være leder. Du mangler et fællesskab – så du kan bryde ensomhedens 
trummerum!

Tænk over, hvem du eventuelt kan inddrage som sparrings – og sam-
talepartner – og hvilke kvaliteter, du synes, at han eller hun skal have?
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DEL 6,  DINE LEDERREDSKABER  
 – I EN KONTEKST

Du er nu nået til sidste del af denne bog, som indtil videre har beskæftiget sig 
med den viden og de værktøjer, som er nødvendige for dig som leder i Hjem-
meværnet. Du har løbende haft lejlighed til at reflektere over, hvordan du selv 
forholder dig til emnerne. Og du har kunnet reflektere over, hvordan du ville 
bringe værktøjerne i anvendelse.

I denne del vil mange af de forudgående emner blive bragt ind i den kontekst, 
som dit ledelsesmæssige virke skal foregå i. 

Del 6 indeholder, hvordan du agerer i det pres, som forskellige interessenters 
behov og forventninger skaber i forhold til din ledelse. 

Du skal også i denne afsluttende del af LEDERSKAB i Hjemmeværnet be-
skæftige dig specifikt med de faktorer, der ledelsesmæssigt bør have din inte-
resse, når du og dine underordnede er geografisk adskilt fra hinanden. Det er 
en virkelighed, som Hjemmeværnets underafdelinger oplever i stigende grad 
– og giver vilkår, som du må tage højde for i din daglige ledelse. 

Når og hvis du støder ind i emner eller forhold, som tidligere er behandlet i 
bogen, kan du med fordel genlæse det eller de konkrete afsnit.

I din virkelighed som leder af en enhed i Hjemmeværnet vil du opleve, at der 
er mange hensyn til samarbejdspartnere, underordnede og overordnede, som 
du forventes at tage i betragtning i din daglige ledelse.

Denne del indledes derfor med et afsnit om retningsbestemt ledelse.

Et ledelsesmæssigt kinderæg – det går 
virkelig ikke! 

Den frivillige, politiske og professionelle leder – samlet i én person. Det er 
hele tre ting – og det går virkelig ikke! Men det skal det, for det er den skin-
barlige virkelighed for Hjemmeværnets ledere i almindelighed og for under-
afdelingscheferne i særdeleshed!

I Forsvarets Ledelsesgrundlag står der: ”Ofte fokuseres på den formelle le-
der, men ledelse udøves af enhver, som er i stand til at påvirke en gruppe, 
formelt som uformelt, dvs. af alle, der bidrager til opgaveløsning. Ledelse er 
således en relation mellem såvel interne som eksterne bidragydere. Kravene 
til ledelse tolkes og formes i alle de relationer, som Forsvaret indgår i med 
dets interne og eksterne aktører. Med andre ord går ledelse ikke blot nedad i 
organisationen men også opad og til siden.”

Du er naturligvis først og fremmest leder for dine underordnede – med alt 
hvad dertil hører; herunder det grundvilkår, at du udøver din tjeneste i fri-
tiden, hvilket blandt meget andet giver dig begrænset tid til at opbygge dine 
kompetencer. 

”Kravene til ledelse tolkes og formes i alle de rela-
tioner, som Forsvaret indgår i med dets interne og 

eksterne aktører. Med andre ord går ledelse ikke blot 
nedad i organisationen men også opad og til siden.” 

Forsvarets Ledelsesgrundlag

Som leder i Hjemmeværnet forventes du til trods for det at være professionel i 
din tilgang til og løsning af de opgaver, du er pålagt. Den verden, der omgiver 
dig, skelner ikke mellem din indsats og den indsats, der udføres af ansatte. 
Hvis du for eksempel som fartøjsfører i Marinehjemmeværnet deltager i en 
søredning, er det såvel Søværnets som det civile samfunds forventning, at du 
løser operationen lige så godt som dine kolleger om bord på Søværnets delta-
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gende enheder! Og når du står på gader og stræder og dirigerer trafikken ved 
et stort arrangement – eller sikrer et gerningssted efter brand eller forbrydelse 
– ser folk dig som én af statens repræsentanter på stedet. Deres forventning 
er derfor, at du løser opgaven, som var du ansat ved politiet eller det øvrige 
forsvar.

Frivillighed og det faktum, at du frivilligt har valgt at bruge din fritid på vigti-
ge samfundsstøttende opgaver, fritager dig ikke for de vilkår og forpligtelser, 
som genereres af, at Hjemmeværnet er en statsfinansieret og politisk styret 
organisation. De krav og betingelser, som ligger i det, er ikke altid forenelige 
med de vilkår, som du og dine frivillige medlemmer ønsker og finder moti-
verende. 

Det skal du forstå og acceptere som frivillig leder. Hvor svært det til tider kan 
synes at være! 

Når presset kommer fra alle sider!

Dette afsnit tager udgangspunkt i teorierne omkring retningsbestemt ledelse 
– nemlig det at lede opad, nedad, udad og på tværs. 

Teorierne kunne måske tilføres endnu en retning – nemlig ledelse indad – 
som udtryk for din selvledelse. Det gør de ikke – så del 5 i LEDERSKAB i 
Hjemmeværnet er anvendt specifikt til at give dig et godt indblik i den del af 
dit ledelsesvirke.

Blandt ledelsesteoretikerne er der stor uenighed og forskellige opfattelser af, 
om ledelse lader sig ordne i forhold til retninger. Nogle finder det hensigts-
mæssigt. Andre mener, at det helt og aldeles udvander ledelsesbegrebet. Da 
håndbogen ikke er en teoribog, vil den ikke tage den teoretiske diskussion 
om det hensigtsmæssige i at anvende de forskellige retninger i forhold til den 
praktiske ledelse. 

Når den retningsbestemte ledelse alligevel er medtaget i bogen, skyldes det, at 
en gennemgang af ledelsesretningerne skaber en god struktur i forhold til de 
vilkår, som omverden giver og betinger for lederne i Hjemmeværnet. 

Det giver også mening at anvende lidt af bogens plads til at forklare de di-
lemmaer, som de underafdelingscheferne kan opleve i forhold til deres nær-
meste foresatte, der jo alle er ansatte. Og ikke mindst de dilemmaer, som 
lederne under vedkommende chef kan blive bragt i, når de skal omsætte or-
drer og målsætninger til direkte handlinger udført af deres underordnede.  
Afsnittet her giver dig mulighed for at reflektere over de fleste af de emner, 
som du tidligere har læst om i bogen; idet dine lederkompetencer bringes i spil 
i forhold til de fire dimensioner, som din ledelse skal rettes imod.

Det ledelsesmæssige dilemma, der ligger i at skulle varetage de krav og for-
ventninger, som stilles fra flere retninger, er formentlig noget af det, der sig-
tes mod i Forsvarets Ledelsesgrundlag. Her beskrives netop den balance, du 
– som den gode leder – skal finde i forhold til for eksempel relationer og 
resultater.

Som frivillig leder havner du ofte i stormvejret af modsatrettede interesser og 
krav – og det forventes af dig, at du evner at se ledelse i et helhedsperspektiv. 
Du er – og skal agere som – bindeleddet mellem ledelsesniveauerne, hvor du 
bandt andet skal sikre, at væsentlig information er tilgængelig på den mest 
hensigtsmæssige måde – i alle lag. Og hvor der er en række hensyn og forhold 
i øvrigt, som du skal tilgodese – i alle lag.

Balancen finder du ved at lede opad, nedad, udad og på tværs. Altså udøver 
det, der i teorien kaldes retningsbestemt ledelse.

Det er ikke tilstrækkeligt, at du som gruppefører eller delingsfører og ej heller 
som chef leder dine underordnede på traditionel vis – hvilket sædvanligvis 
er nedad! Du skal også lede opad, for du er en del af ledelseskollektivet – og 
dermed er du ambassadør for organisationens værdisæt. Du forventes også at 
lede udad, så du er med til at sikre det tætte samspil med relevante eksterne 
parter, og endelig skal du også lede på tværs, for du skal jo kunne bidrage til 
at styrke koordineret opgaveløsning på tværs af organisatoriske skel.

I den sammenhæng ses både den frivillige chef og de underlagte ledere at 
kunne betragtes som mellemledere, der ofte befinder sig som ’lusen mellem 
de to negle’. Uanset hvilket niveau, de befinder sig på, er deres opgave at 
gennemføre og implementere beslutninger, som er taget af deres nærmeste 
foresatte. Opgaver, der er større end det af – og begrænsede ledelsesområde, 
der er deres eget, og som de forventes at være solidariske med. 
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Såvel chefen som de underlagte ledere oplever derfor også den interessekon-
flikt, der kan herske mellem den ansatte struktur – opad – hvor ressourcer og 
kompetencer; samt strategiske og politiske hensyn vejer tungt, og den frivilli-
ge struktur – nedad – med en mere lystbetonet tilgang til opgaver og lignende. 

Den åbenlyse modsætning mellem interesser, behov og krav for begge parter, 
som det rummer, er et velkendt dilemma for alle mellemledere, som derfor må 
søge den rette balance.

I den kontekst bliver du koblingen mellem de interessenter, der indgår i opga-
vernes løsning. Og du skal være opmærksom på, at alle led er vigtige i forhold 
til de opgaver, du pålægges, hvorfor afkobling af ét af leddene kan have afgø-
rende betydning for opnåelse af dine mål! 

At koblingen mellem leddene forsvinder eller brydes er et ikke ukendt begreb. 
Diverse fortællinger fra workshoppen, hvor deltagernes udfordringer skabte 
baggrund for bogens emner, drejede sig faktisk om netop det. Manglende 
kobling mellem distrikt og underafdeling – manglende kobling mellem ansat 
og frivillig – manglende kobling mellem underafdelingens chef og delingsfø-
reren – manglende kobling mellem gruppefører og menig og så videre. Og når 
koblingen forsvinder øges friktionen! 

Flere af deltagerne i workshoppen kunne også fortælle om manglende sam-
arbejde – i alle led i Hjemmeværnet – som tilsyneladende havde bund i, at de 
respektive ledere passede deres egen lille del af butikken!

”Noget af det, som jeg virkelig kæmper med, det er så-
dan noget som loyalitet – opad til. Fordi – jeg er nødt 
til at opretholde en troværdighed overfor mine folk.” 

Deltager på workshop, 22. september 2018

Følgende lettere redigerede fortælling fra en frivillig chef kan måske illustre-
re det dilemma, som du også kan støde ind i:

”Noget af det, som jeg virkelig kæmper med, det er sådan noget som loyalitet 
– opadtil. Fordi – jeg er nødt til at opretholde en troværdighed overfor mine 

folk. Vi har for eksempel lige været på regions – eller distriktsøvelse, hvor der 
i den første befaling ikke var opgaver til mine enheder overhovedet. For de 
vidste ikke, hvad mine enheder kunne. 

På min opfordring ændrede de befalingen – og lavede nogle opgaver til os – 
og sådan nogle ting. Men opgaver, der ikke rigtigt var brugbare for os.  Vi 
stillede	trods	alt	54,	som	vi	kørte	på	øvelse	med.	Oprindeligt	havde	94	af	mine	
folk tilmeldt sig.

Og	det	viste	sig	så,	at	det	var	et	kæmpe	flop,	fordi	de	fattede	……….	–	opadtil!

Og så står jeg – om søndagen – og skal motivere mine folk til at komme næste 
gang – samtidig med at jeg skal være loyal opadtil. Det skal man jo trods alt 
som chef.

Og der har jeg fundet ud af, at jeg faktisk hellere vil gå ned til mine folk og 
være troværdig overfor dem – og rent faktisk kæmpe kampen opadtil. Fordi 
jeg netop skal motivere mine folk til at komme igen næste gang. Og den re-
spekt og den troværdighed, som jeg har ned mod dem, er faktisk vigtigere, 
end at jeg opretholder en eller anden form for politisk mønt opadtil. Fordi – 
ellers kommer de bare ikke.

Så det er faktisk en af de udfordringer, jeg har som leder eller som kompagni- 
chef.” 

I krydspresset mellem på den ene side at skulle gennemføre politiske eller 
– som i eksemplet – overordnede ledelsesmæssige beslutninger og på den an-
den side at skulle rumme de følelsesmæssige reaktioner og vanskeligheder 
hos dine underordnede, som de overordnede beslutninger medfører, skal du 
kunne operere!

For det er som nævnt ikke en mulighed at afkoble det ene led – den ene retning!

I krydspresset fra dine foresatte og underordnede skal du derfor kunne agere 
og manøvrere, så du mestrer at møde og integrere dine chefers fordringer og 
mål. Meget gerne og helst uden dikkedarer! I det pres skal du tillige kunne 
tage hensyn til en række yderligere interesser i forhold til dine samarbejds-
partnere – såvel interne som eksterne – samt dine nærmeste lederkolleger 
med flere. Du vil sikkert opleve, at du bliver udsat for mange modsatrettede 
signaler og krav. Og du vil måske føle, at det bliver rigtigt vanskeligt.
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Du forventes, at have evnen til at afbalancere kravene i forhold til hinanden.  
Det er nødvendigt, når din ambition er at forene ovenfra dikterede målsætnin-
ger, rammer og vilkår med dine underordnedes krav, forventninger og værdier. 

Det er svært – og ikke altid behageligt – men det er ikke desto mindre din 
opgave at få det til at lykkes! 

Så resten af dette afsnit i håndbogen vil give dig konkrete redskaber, som 
forhåbentlig vil gøre det nemmere for dig at finde den nødvendige balance i 
forhold til din ledelsesopgave. 

INDLEDENDE REFLEKSION 

Retningsbestemt ledelse?

Som det fremgår, kan loyaliteten gå tabt eller blive forstyrret, når du 
skal vise hensyn til de krav og behov, der stilles til dig fra alle sider i 
dit ledelsesfelt.

Overvej, hvad du ville gøre, hvis du var chefen i den fortælling, som 
indgår i afsnittet ovenfor?

Led nedad – vis tillid og anerkendelse!

Den traditionelle lederrolle, der kan lede nedad i forhold til egne medarbejdere, 
er stadig vigtig. Du skal som leder i en frivillig organisation gøre ledelsen af 
dine underordnede til din vigtigste opgave. Det er den opgave, du først og 
fremmest har sagt ja til. Det er den forventning, dine underordnede har til 
dig – og det er helt sikkert det, dine nærmeste foresatte ønsker fra din side.  

Del 3 i ledelseshåndbogen omhandler da også detaljeret, hvad der specifikt 
forventes af dig, når du skal være den gode leder af frivillige. I den del har 
du læst om, hvad der er vigtigt, hvad du skal være opmærksom på, hvad du 
kan og skal foretage dig, og hvad du kan gøre, når det ikke går som forventet 
i din ledelse. 

Nedenstående retningslinjer er derfor en hurtig repetition – råt for usødet og 
helt ind til benet – af det, der generelt udgør grundmassen for din ledelse 
nedad. 
 
Kend dine frivillige – og hav øje for deres mangfoldighed!  
Du skal:

•	 Vide, hvem dine underordnede er – og allervigtigst, hvad der motiverer dem!
•	 Kende deres forskellige kompetencer, så du kan tilpasse din ledelse  
 – herunder delegere opgaverne – i forhold til deres forskellige behov og  
 kompetencer!

Hav passion for andre end dig selv!  
Du skal:

•	 Være opmærksom på dine underordnedes ve og vel – og kunne tale med  
 stort set alle slags mennesker! 
•	 Opbygge gode relationer mellem dig og dine underordnede – og mellem  
 dem indbyrdes! 
•	 Lytte til dine underordnede! Være villig til at gå på kompromis med din egen 
 måde at gøre tingene på – og derved styrke fællesskabet og samarbejdet!
•	 Have fokus på din egen rolle i fællesskabet – og altid forståelse for dine  
 underordnedes!
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Vær en god rollemodel – internt og eksternt!  
Du skal:
•	 Være den forbilledlige, ulastelige og uangribelige rollemodel. Vær der- 
 for opmærksom på din adfærd og optræden, din personlige fremtræden,  
 dine holdninger og meninger – og din formåen både menneskeligt, socialt 
 og fagligt!
•	 Være karismatisk – med måde! For din person tiltrækker og fastholder  
 frivillige.
•	 Være nærværende og anerkendende i din tilgang til dit underlagte personel! 
 Og husk, at for meget tak underminerer din anerkendelse!
•	 Være positiv og en tydelig leder, der viser fagligt og personligt overskud! 
 Det motiverer og giver tryghed og ro for dine underordnede. Og det smitter.
•	 Udadtil være beredt til at konfrontere diverse fordomme! Din viden om  
 Hjemmeværnets reelle forhold og indsats kan være en god hjælp i den  
 sammenhæng. 
 
Skab god og gensidig tillid!  
Du skal:

•	 Behandle og omtale dine underordnede med respekt!
•	 Holde, hvad du lover – og være ærlig overfor dem!
•	 Gå i brechen for dine underordnede, når det er påkrævet!
•	 Anerkende den indsats, de yder! Få dem til at føle sig som en succes – også 
 når de laver fejl! Dét hjælper dem til at se løsninger og muligheder – og  
 får dem til at udfolde sig – både som frivillige og som mennesker.
 
Vær motiveret og nysgerrig!  
Du skal:

•	 Brænde for at være leder – og for de opgaver det rummer!
•	 Have lyst og vilje til at udvikle dig – og anvende den nødvendige tid til  
 det. Acceptér, at du aldrig bliver færdiguddannet som leder!
•	 Tilegne dig den nødvendige viden indenfor dit eget ledelsesområde  
 – såvel praktisk som teoretisk! Dine erfaringer og sparring med ligesinde 
 de er vigtige – for du kan ikke læse dig til at blive en god leder; det kan  
 kun udgøre en god støtte. 

 

Lyt – giv og modtag konstruktiv kritik og feedback!  
Du skal:

•	 Sikre en respektfuld og omsorgsfuld dialog – uden filter!
•	 Du må derfor gerne invitere dine underordnede til åbne dialoger – og  
 opfordre til, at tingene bliver sagt ligeud. Det kræver dog, at du udviser  
 stor hensynsfuldhed.
•	 Være bedre til at lytte end til at tale! For du ved, at ”ledere, der ikke lytter, 
 omgiver sig med underordnede, der ikke har noget at sige”. Det vil på sigt 
 være en uoverstigelig barriere for al udvikling!
 
Vær visionær og proaktiv!  
Du skal:

•	 Selv tage initiativ! Vent ikke passivt på, at ting sker! Det er meget bedre  
 at handle aktivt!
•	 Sætte en tydelig retning for opgaveløsningen, så dine underordnede ved,  
 hvad de skal! Det kræver, at du har et klart billede af, hvordan enheden  
 skal udvikles – og har fastlagt en strategi for, hvorledes kompagniet, flotil- 
 len eller eskadrillen over en årrække vil nå de mål, som er indeholdt i  
 billedet.
•	 Stille krav! Frygt det ikke, for det viser dine underordnede, at du har styr  
 på processen. Det er dit ansvar – og det skaber tryghed! 
 
Uddeleger arbejdsopgaver og afgiv gerne kontrol!  
Du skal:

•	 Delegere arbejdsopgaver og tilhørende ansvar til dine underordnede! Det  
 skaber tillid og motiverer.
•	 Inddrage dine underordnede i opgaveløsningerne, samt i håndtering og  
 løsning af problemer! Dét giver ejerskab og mere holdbare og accepterede 
 løsninger.
•	 Vise dine frivillige at du anerkender deres indsats og kompetencer! 
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Vær ikke perfekt!  
Du skal:

•	 Vide, at manglende ledelse er værre end ledelse, der ikke er 100 % perfekt!
•	 Være menneskelig og fortælle dine frivillige, hvis du er presset, har brug  
 for en pause eller et godt råd. Det vil kun motivere dem yderligere.
•	 Ikke være bange for at bede om hjælp, for det betyder ikke, at du afgiver  
 autoritet! Tværtimod motiverer og engagerer det – og giver god mulighed 
 for at øge tilliden til hinanden. 

Led opad – se på helheden!

At lede opad handler i bund og grund om, at du gør din foresatte bedre. At 
du klæder ham eller hende på, så vedkommende har de bedste forudsætnin-
ger for at træffe de beslutninger, der skaber grundlaget for gode løsninger og 
resultater. 

Kogt helt ned til enkle budskaber handler ledelse opad i teorien om at:

•	 Informere din foresatte om relevante og væsentlige emner, der påvirker  
 vedkommendes beslutningerne.
•	 Servicere din foresatte, så han eller hun får de bedste muligheder for  at 
 implementere strategien. 
•	 Holde fokus på strategi og taktik, så hverdagen ikke drukner i drift og  
 brandslukning.
•	 Sikre, at personlige agendaer ikke får plads, men at der konstant holdes 
 fokus mod Hjemmeværnets bedste.

Selv om budskaberne ikke fuldt og helt synes relevante i en frivillig organi-
sation som Hjemmeværnet, er hovedbudskabet om at gøre din foresatte bedre 
dog yderst relevant. Det er derfor vigtigt, at du ikke blot ser det som din op-
gave at lede de underordnede i din egen enhed; men at du ser dig selv som en 
om del af lederfællesskabet. Som gruppefører, delingsfører eller chef er det en 
vigtig erkendelse, der er altafgørende for at få alle dele af underafdelingen til 
at fungere og virke sammen – i alle situationer.

Du skal indledningsvis vide, at du – hvis du opdager, at din nærmeste foresatte 

gør noget, der kan have negative konsekvenser – skal fortælle det til vedkom-
mende. Der må ikke herske tvivl om, at dét er dit ansvar! I den sammenhæng 
er det vigtigt, at du erkender og accepterer, at det først og fremmest er din 
foresattes ansvar at udøve en ledelse, som lægger op til og fremmer, at du tør 
og vil udfordre din foresatte, hvis han eller hun er på vej til at træffe dårlige 
eller forkerte beslutninger.

Er du chef for en underafdeling er det også vigtigt, at du ved, at du ind imel-
lem havner i situationer, hvor du må acceptere de vilkår, der er i en politisk 
styret virksomhed. Det skaber en formel ramme, hvor alt strategisk besluttes, 
forvaltes, administreres, drives og udvikles af en ansat struktur, som måske 
ikke altid kan sætte sig ind i de vilkår og den tankegang, som er gældende for 
frivillige. Al god vilje og intention til trods.

Ledelse i det krydspres er – som beskrevet i indledningen til dette afsnit – dit 
ansvar. Det kan som nævnt være svært og er sjældent behageligt. 

De efterfølgende gode råd til ledelse opad kan måske hjælpe dig til at finde 
den rette balance. Uanset nogle teoretikeres skepsis kan rådene altid anvendes 
i gængs ledelse.
 
Forstå din nærmeste foresatte!   
Du skal flytte opmærksomheden fra dit eget perspektiv til din foresattes og 
forsøge at forstå:

•	 De strategiske behov, han eller hun har – og hvilke værdier, der er vig- 
 tige for pågældende!
•	 Hvilket krydspres din foresatte dagligt agerer i! Det vil gøre det lettere for  
 dig at forstå, hvorfor nogle beslutninger ender, som de gør – og at ting  
 tager tid. 
•	 Hvad der eventuelt tynger din foresatte, og hvad der er vigtigt for ved- 
 kommende! Husk på, at han eller hun også har bekymringer og frustrationer  
  – nøjagtig som dig selv.
•	 Hvad der er din foresattes vigtigste mål – og støtte ham eller hende i  
 opnåelsen af disse! Det vil styrke jeres relation til hinanden.

Er din nærmeste foresatte ansat i Hjemmeværnet? Har han eller hun et liv 
uden for tjenesten, hvor I sikkert kan finde fælles træk? Og er det din delings-
fører eller chef, der er din nærmeste foresatte? Har han eller hun så de samme 
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drømme og ambitioner om sit ledervirke, som du selv har? 

Disse og lignende spørgsmål kan danne en ramme for din forståelse af din 
foresatte. Og forståelsen – uanset hvor enig eller uenig du er i din foresattes 
beslutninger, og i hvor høj grad jeres værdigrundlag er fælles – er afgørende 
for, at du kan leve dig ind i de strategiske overvejelser, vedkommende er op-
taget af. 

Gør din foresatte tryg!  
Du skal:

•	 Altid være ærlig og oprigtig overfor din foresatte! Det opbygger og styr- 
 ker vedkommendes tillid til dig. Og ingen vil lade sig lede – hverken   
 opad eller nedad af én, de ikke stoler på.
•	 Som hovedregel altid holde din foresatte orienteret! Og altid i de sager,  
 som du har inddraget vedkommende i – gerne i god tid. Sørg for at rappor- 
 tere problemer og fejl – men lad det være ledsaget af forslag til løsning!
•	 Altid omtale andre mennesker i så ærlige og positive vendinger som  
 muligt! Vær ikke en sladrehank eller et tudefjæs, der læsser dine ærgrelser 
 af på din foresatte, som jo nødigt skal få fornemmelse af, at dine negative 
 omtaler kan ramme ham eller hende!
•	 Vise, at du sætter pris på de råd, din foresatte giver dig, samt at du påskøn- 
 ner, når pågældende tager sig af et problem eller viser generel interesse for 
  dig! Vær ikke bange for at rose og sige højt, når du oplever, at tingene går 
 op i en højere enhed!
•	 Dele dine bekymringer og frustrationer – og altid i et konstruktivt lys! Stil 
 forslag frem for at klage, når eller hvis du er utilfreds med et eller andet,  
 som din foresatte gør! Og start aldrig en samtale med din chef, når du er  
 vred – vent altid til du er faldet ned, uanset hvad årsagen måtte være!

Du må i det hele taget forsøge at være den, der løser din foresattes problemer 
– frem for at være den, der skaber dem! Gå derfor aldrig til pågældende med 
problemer, som du selv kan løse! Løs dem selv – og gør ham eller hende tryg!
 
Vær loyal!  
Som en del af lederfælleskabet skal du bidrage til, at Hjemmeværnet klarer 
sig godt. Du skal derfor passe på, at du ikke lader dine egne subjektive og per-
sonlige interesser, meninger og især holdninger gå forud for Hjemmeværnets.

Alt for ofte opleves det, at frivillige medlemmer – også lederne – taler Hjem-
meværnet eller deres del af Hjemmeværnet ’ned’! 

Som leder må du naturligvis forholde dig kritisk til tingene. Ytringsfriheden 
giver dig retten til at udtale dig kritisk; men du skal dog være meget opmærk-
som på, at din fortælling – det du siger – påvirker dine underordnede. Og det, 
du siger, høres også udenfor Hjemmeværnets organisation – måske af nogle, 
der i forvejen forholder sig kritisk og negativt til Hjemmeværnet. Lad ikke 
dine udtalelser og subjektive holdninger blive til ’vand på deres mølle’!

Loyalitetspligten gælder også i forholdet til din foresatte. Er du utilfreds med 
din chef eller leder, skal du rette kritikken direkte til ham eller hende. Det er 
loyalt! Og det skaber basis for et fortsat samarbejde; hvilket må være det mest 
hensigtsmæssige mål for begge parter.

Modsat er illoyalitet noget af det værste, du kan udsætte dine foresatte for! For 
loyalitet har flere sider – i hvert fald to! Den nøjagtige grænse for om man er 
loyal – eller misforstået loyal; hvilket i princippet nærmer sig illoyalitet – kan 
være svær at finde! Men det er nødvendigt! For hvis du optræder eller opfattes 
som illoyal af din nærmeste foresatte, har du forpasset din mulighed for at 
lede opad – og dermed begrænset din indflydelse væsentligt. Som oftest vil 
din illoyalitet medføre, at din foresatte afbryder jeres samarbejde – at ved-
kommende i værste fald sætter dig fra bestallingen som leder.

Er det en tænkt situation? Næppe – for det optræder nok hyppigere end godt 
er i det frivillige Hjemmeværn. Og erfaring viser, at det – fordi det er så inva-
liderende for et godt samarbejde – på kort tid kan nedbryde, hvad det har taget 
år at opbygge i en velfungerende underafdeling, deling eller gruppe.

Hvis du oplever, at din nærmeste foresatte er på vej til at beslutte eller udføre 
handlinger, som efter din mening og med din viden er forkerte, må du derfor 
straks gøre pågældende opmærksom på det. Fortsætter han eller hun ufortrø-
dent ud ad den gale vej, må du atter råbe vagt i gevær! Og det må du gentage 
et antal gange – sagens karakter og alvorlighed må afgøre din tålmodighed. 
Råber du forgæves, så det ikke lykkes dig at forhindre din foresatte i sin ger-
ning, må du inddrage niveauet over i din bekymring! 

Vælger du at gå bag om ryggen på din egen foresatte, vil det være illoyalt. 
Men hvis du handler åbenlyst og i dit Hjemmeværns overordnede interesse, 
kan det aldrig blive illoyalitet, uanset om andre kan vælge at opfatte det som 
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sådant. At holde hånden over sin nærmeste foresatte i misforstået loyalitet kan 
kun betragtes som illoyalitet over for din del af virksomheden, 

Du må derfor informere din nærmeste foresatte om, at du vil gå højere op med 
sagen – enten før eller efter du har inddraget vedkommendes overordnede – så 
du kan bevare din loyalitet intakt. I den sammenhæng bør du ruste dig til, at 
du ikke nødvendigvis får ret i din bekymring. Din viden om, at du har været 
tro mod dine grundlæggende værdier, giver dig den rigtige ballast til det. Dét 
er troværdigt lederskab.

Troværdigheden medfører også, at du ikke går på kompromis med din egen 
overbevisning. Du skal have tillid til, at du har fingeren på pulsen med hensyn 
til, hvad der fungerer – og hvad der ikke gør – for dine underordnede. Når og 
hvis du ved bedre inden for dit ansvarsområde, vil det opfattes naturligt, at du 
siger fra overfor dine nærmeste foresatte. Når du blot er sikker på, at du agerer 
ud fra et helhedsperspektiv, hvor du medtænker Hjemmeværnets generelle og 
underafdelingens specifikke overordnede mål og værdier. 

I denne sammenhæng kan også nævnes, at uærlighed måske er det næstvær-
ste for dine foresatte, som skal kunne stole på dig i alle forhold. Jeres samar-
bejde skal være baseret på en gensidig tillid til, at I ikke lyver for hinanden 
eller bilder hinanden noget ind!

Jamen det gør man da ikke, tænker du måske nu? Men også denne uskik op-
leves oftere end godt er! Mon du selv har oplevet det?
 
Tag magten!  
Magt er ikke noget, som du udøver over dine underordnede eller andre. 
Den formelle magt, der implicit ligger i forholdet mellem under – og over- 
ordnede, er intet i sig selv – slet ikke i en frivillig hverdag, der er styret af lyst 
og motivation. Men det at have magt er ikke negativt, forkert eller grimt, når 
det omsættes til dét at ”have magten til noget”. For dig som leder må det være 
særdeles positivt, da det giver dig muligheden for at udrette det, du skal, kan 
og gerne vil. 

Din specifikke viden i forhold til din del af Hjemmeværnet samt dit netværk og 
dine kommunikative evner giver dig magt til at gennemføre dine beslutninger. 

Når du leder opad, har du altså ikke magten over din foresatte; men du har 

magten til at udrette noget i samarbejde med ham eller hende. 

Du får ikke magten givet, hvis du ikke selv vil den! Det giver derfor mening at 
reflektere over, om du vil magten, for det skaber en nyttig del af fundamentet 
for din ledelse.
 
Forstå magtspillet!  
At tale om magtspil i en organisation som Hjemmeværnet, hvor du og dine 
kolleger anvender jeres fritid på frivillig tjeneste burde være overflødigt. For 
de fleste vil nok mene, at magtspil hører til på de bonede gulve i store virk-
somheder, hvor lederne kæmper om deres egen position for at bringe sig i 
stilling til forfremmelse, højere løn eller mere indflydelse.

Men selv i det frivillige Hjemmeværn, som er baseret på de enkelte medlem-
mers motivation, foregår der et magtspil – ikke kun på ledelsesniveau; men 
på alle niveauer fra menig til chef!  Det handler vel i bund og grund om, at 
hver især ønsker mest mulig indflydelse på det, de beskæftiger sig med – også 
i deres fritid. Det handler måske også om, at magten og indflydelsen for nogle 
af dine kolleger er det, der driver værket. For dem kan det været den altover-
skyggende motivation.

Nogle frivillige chefer har direkte og ærligt udtalt, at de ikke kunne bestemme 
på deres arbejdsplads – og derfor søgte lederstillinger i Hjemmeværnet, hvor 
de kunne få deres ambitioner afprøvet og opfyldt. I et ærligt og redeligt spil 
om magten – hvor de blot anvender de muligheder, de har, for at søge og øve 
indflydelse, er det et sundt og udviklende spil. Det er der intet odiøst i!

Hvis spillet derimod udvikler sig til at blive en decideret kamp om magten, 
synes alle spilleregler at blive sat ude af kraft. ’I krig og kærlighed gælder 
alle kneb’, lyder et gammelt ordsprog, som nogle tager mere bogstaveligt end 
andre. Tænk over, at krigen som regel efterlader ofre på kamppladsen – også 
uskyldige ofre – og at det ikke altid er den rigtige, der vinder! Vælg derfor 
spillet frem for kampen!

I forhold til at lede opad gælder det for dig om at være nyttig for din foresatte i 
vedkommendes spil om magten, så det er vigtigt, at du forstår spillets indhold 
og regler.

Allermest handler det om ’hvem der taler, og hvem der lytter’. Dén, som har 
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magten, er dén, der bliver lyttet til, når der tales. 

”Allermest handler det om ’hvem der taler’, og 
’hvem der lytter’. Dén, som har magten, er dén, 

der bliver lyttet til, når der tales.” 

Som leder skal du være opmærksom på, at såvel dine underordnede som dine 
lederkolleger og foresatte tolker på det, du har sagt, og måden du siger det på. 
De vil vurdere, om du har en speciel hensigt med det – og reagere derefter.
Også i den sammenhæng skal du være meget opmærksom på, at fortællinger 
med et negativt twist fra din side kan – og sandsynligvis vil – skabe et negativt 
fokus. Hvad enten det er tilsigtet eller ej! ’Send ikke ærgrelser på vandring’  
 – for de har en tendens til at vokse sig større undervejs!

Din kommunikation er derfor særdeles vigtig. For det du siger, og den måde 
det opfattes på, kan du anvende i din ledelse opad. Det handler ikke om at 
være den, som råber højest, men om hvem der lytter, og hvordan de lytter til 
dét, der bliver sagt.

Når du skal være nyttig for din foresatte må du gennem din kommunikation 
vise, at du bakker op om hans eller hendes budskaber og intentioner. Det 
handler om hele tiden at sikre, at der bliver lyttet til dig, at du iscenesætter dig 
selv og sørger for, at du tillægges præcis den intention, du ønsker af de øvrige 
gruppeførere, delingsførere eller chefkolleger, afhængig af hvilket forum du 
deltager i.

Hvis du for eksempel – i dine bestræbelser på at lede opad – har behov for, at 
et bestemt budskab fra én af dine medspillere bliver positivt modtaget, kan du 
med dine bemærkninger og indlæg på forhånd medvirke til, at dennes bud-
skaber tolkes positivt – og så er I pludselig to, der ’trækker på den foresattes 
hammel’.

Du skal naturligvis også vide, at du gennem din kommunikation kan medvirke 
til at underminere din foresattes magt ved at sprede rygter eller historier om 
personen, som gør at vedkommende bliver mødt med skepsis eller fejltolkes. 
Det vil han eller hun med sikkerhed ikke opfatte som ledelse opad!

Hvis du spiller spillet om magten – og det vil du sikkert komme til – skal du 
være meget opmærksom på, at du ikke må sætte din egen troværdighed og 
status over styr, for derved vil du underminere din egen magtposition ned-
adtil.

I denne sammenhæng kan endnu en refleksion give mening. Vil du spille 
spillet – og hvorfor det?
 
Bidrag til det store billede!  
De beslutninger, som dine foresatte tager, er baseret på deres personlige og 
ofte subjektive billede af, hvad der er logisk for den del af Hjemmeværnet, 
som de leder. Det billede, de ser, dannes af mange faktorer! Hvorfor er vi her? 
Hvem er vi? Hvad vil jeg have ud af det? Hvem er mine underordnede? Hvad 
forventer de – og mine overordnede? Hvad er vores udfordringer? Dét og 
mange andre faktorer indgår i det store billede. Som et rigtigt maleri kan det 
ses fra flere vinkler, hvorfra betragterne sandsynligvis ser noget forskelligt. 
Din foresattes perspektiver er ikke nødvendigvis – måske endda sjældent – 
mage til dine!

Når du leder opad, må du alligevel forsøge at se det samme billede som din 
foresatte. Du må ikke mindst forsøge at forstå, hvorfor det netop er dét billede, 
han eller hun ser! For det skaber grundlaget for, at du kan tegne eller male 
videre på billedet, så din foresatte stadig kan genkende det. 

Også selv om du tilføjer nye farver, motiver eller perspektiver.
 
Kend dine egne mål!  
Det er vigtigt, at du ved, hvad du selv vil opnå. Både i din nuværende funk-
tion – og i forhold til dine fremtidige funktioner. Hvordan kan du komme 
videre, hvis det er dit ønske? Og hvilken rolle kan din foresatte spille i den 
sammenhæng?

Den gensidige tillid, der forhåbentlig er opbygget mellem dig og din foresatte, 
vil blive styrket, når du appellerer om hans eller hendes støtte til at nå dine 
mål. Og det vil styrke din mulighed for at lede opad.

 
Kend dine egne styrker!  
Husk at rose dig selv for det, du er god til! I jantelovens land er det ikke så 
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ligetil; men det kan være det, der adskiller dig fra mængden, og det der retter 
din foresattes opmærksomhed mod dig. Se det derfor som endnu en mulighed 
for at styrke din indflydelse opadtil.
 
Afklar misforståelser!  
Hvis du fornemmer eller oplever, at din foresatte er forvirret over eller har mis-
forstået din rolle, dine mål eller andre aspekter af din tjeneste, må du straks 
konfrontere vedkommende, så I sammen kan rette op på misforståelserne. 

Dét vil gøre dig til en stærkere leder – og dét gør din foresatte tryg.

Led på tværs – hav fokus på samarbejdet!

Endnu en retning, som du skal være bevidst om i din ledelse i eller af under-
afdelingen, er den tværgående ledelse.

At have fokus på ledelse på tværs som en selvstændig ledelsesdimension 
handler i bund og grund om din mulighed for at påvirke det samarbejde, som 
din enhed har med tilsvarende niveauer i Hjemmeværnet.

Med det overordnede formål at bringe helhed i opgaveløsningen og den 
grundlæggende præmis, at opgaverne ofte er så komplekse, at din enhed ikke 
alene kan levere en fuld og hel løsning eller indsats, er det nødvendigt, at du 
har et tværgående perspektiv i opgaveløsningen.

Kompleksiteten i opgaverne og det faktum, at løsningen ofte udøves af sam-
mensatte enheder fra flere grupper, delinger eller underafdelinger, medfører 
et stort behov for koordinering og samarbejde på tværs.

I dit civile virke har du måske oplevet, at det ikke er nødvendigt at bevise dit 
værd alene ved at levere dit selvstændige resultat. Din virksomhed har sandsyn-
ligvis erkendt, at samarbejde om opgaven er mere vigtigt end din selvstændige 
indsats. Din civile arbejdsplads ved, at en nødvendig forudsætning for en sund 
og positiv udvikling er, at opgaver og løsninger findes i et samarbejde, hvor alle 
krævede kompetencer puljes i bestræbelserne på at opnå de bedste resultater.  
Det samme gør sig naturligvis gældende for din enhed i Hjemmeværnet, hvor 
videndeling i høj grad supplerer den formelle og sparsomme uddannelse, som 

du og dine kolleger har tid til at gennemføre. Hvorfor opfinde den dybe taller-
ken? Den er jo opfundet!

Så uanset om du er gruppefører, delingsfører eller chef, er det dig, der er 
garant for, at samarbejdet og den tværgående videndeling finder sted for at 
berige opgaveløsningen. For det er jo dig, der sikrer den gode opgaveløsning 
på det operative niveau,

Ledelse på tværs bør som minimum baseres på følgende råd – der også kan 
være vigtige i forhold til ledelse generelt.
 
Vær proaktiv og åben  
Du skal:

•	 Være proaktiv og åben i forhold til samarbejde på tværs, for det kan åbne  
 muligheden for synergi og innovation! Men vær ikke dumdristig. Kend  
 dine omgivelser og afklar løbende ledelsesrummet med din egen leder, så 
 skaber du tillid og opbakning hjemmefra og står stærkere, hvis tid og res- 
 sourcer skal genforhandles.
 
Indgå i netværk  
Du skal:

•	 Skabe tillid, for det er fundamentet for ethvert godt samarbejde. Og vide,  
 at tillid skabes i øjenhøjde – i det personlige møde mellem mennesker. 
•	 Tage dig tid til at opsøge relationer. I den forbindelse skal du kunne begå  
 dig i netværk samt formelle og uformelle sammenhænge på tværs af orga- 
 nisationen. Og ledernetværk kan være et godt sted at starte.

 
Byg broer mellem kulturer  
Du skal:

•	 Gå forrest, når det gælder tværgående samarbejde!
•	 Skabe en kultur, der er åben for samarbejde! Du er rollemodellen – og det  
 er dit ansvar. Og det handler om at fremme åbenhed, nysgerrighed og an- 
 erkendelsen af andres måder at gøre tingene på. 
•	 Være en loyal repræsentant for dine underordnedes faglighed. Fjerner du 
 dig for langt fra din egen enhed, kan du komme i miskredit hos dine 
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 underordnede. Det modsatte kan derimod umuliggøre tværgående samarbejde.
 
Balancér mellem drift og tværgående udvikling  
Du skal:

•	 Sikre, at din enhed fungerer, og at den daglige drift kører! 
•	 Være åben overfor samarbejde på tværs af organisationen, da det kan skabe  
 mulighed for udvikling! 
•	 Skabe en fornuftig balance mellem drift og tværgående udvikling! Du er  
 garant for din enheds stabilitet – men også for dens udvikling. Byder du  
 ind på mere, end dine underordnede kan bære, risikerer du, at enheden  
 knækker over. På den anden side skal der også hele tiden være udviklings- 
 projekter. Det engagerer og motiverer og minimerer risikoen for, at udvik- 
 lingen af din enhed stagnerer.

Led udad – vær brobygger og opdateret!

Den sidste dimension i dit ledelsesvirke handler om at lede udad! 

Afhængig af hvilken lederfunktion, du bestrider i Hjemmeværnet, kan det 
være mere eller mindre vigtigt, at du forstår at lede udad. Det afhænger meget 
af, hvilken kontaktflade du har.

Som chef for underafdelingen har du sandsynligvis mange interessenter, som 
du må tage hensyn til i din daglige ledelse. Du kan som tidligere nævnt ikke 
alene have fokus mod dine underordnede; men er nødt til at rette blikket udad 
også. 

Du må have fokus på dine frivilliges nærmeste pårørende, der i Hjemmeværnet 
ofte omtales som ’baglandet’! Og du må naturligvis også rette din opmærk-
somhed mod dine underordnedes arbejdsgivere. Du er jo leder i en ulønnet 
organisation, som i stor udstrækning er baseret på, at medlemmerne kan få fri 
fra arbejde, når tjenesten kalder! Og fri fra familien. Fri til uddannelse, øvelse 
og øvrige aktiviteter – og ikke mindst fri til operative indsættelser.

I forhold til tjenesten er der en række nære samarbejdspartnere, som også 

danner en ramme om dit virke – herunder de respektive værn i det øvrige for-
svar, politiet og kommunen med flere. Også det betinger, at du må lede udad.

Selv om kravene om udadvendt ledelse i særlig grad ligger hos chefen for 
underafdelingen, har du som underordnet leder – hvad enten det er på gruppe 
– eller delingsførerniveau – en rolle i relation til jeres lokale opgavefordeling.

Så du får herefter de sidste råd i forhold til retningsbestemt ledelse! Specifikt 
gældende for ledelse udad – men generelt også relevant i forhold til al ledelse!
 
Hold din viden opdateret  
Du skal holde din viden opdateret og have fingeren på pulsen i forhold til det, 
der rører sig i hele dit ledelsesområde. Såvel internt i underafdelingen – opad 
og nedad – som eksternt hos diverse interessenter!

Det gør du blandt andet ved at:

•	 Deltage i relevante møder og samarbejdsfora. Den viden, du ikke kan hente  
 ad den vej, kan du eventuelt få ved at inddrage dine underordnede. 
•	 Afsætte tid og rum til at sparre med dine underordnede, som ofte ved  

mere, end du tror! Dine underordnede  er altid dem, der er tættest på  
deres egen familie – og ofte har de tråde ind hos jeres øvrige samarbejds-
partnere, som du ikke selv har. 

 
Beskyt dine underordnede mod urimelige krav og kritik  
Du skal være lydhør, tilstede og tilgængelig for såvel intern som ekstern feed-
back – fra alle sider! Når du oplever, at den bliver urimelig eller for kritisk, skal 
du beskytte dine underordnede, for du er både deres bolværk og lynafleder!
 
Vær brobygger  
Når du leder udad, skal du være det led, der forbinder og formidler dine un-
derordnedes ønsker, krav, vilkår og kompetencer – og de ønsker og krav, der 
stilles fra familie, samarbejdspartnere og andre interessenter. Det er din opga-
ve at få enderne til at mødes – også når disse synes at være uforenelige.

Du må støtte dine underordnede. I deres faglighed, i de ønsker, de må have 
og i forhold til de specielle vilkår, som frivilligheden i tjenesten giver. Du må 
tillige sikre, at det ikke danner for solide barrierer i forhold til deres baglands 
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behov – og den tjeneste, som jeres del af Hjemmeværnet forventes at yde for 
samfundet og det øvrige forsvar. 

Det vil du måske finde svært. Så du må forvente, at en del af din energi og 
personlighed bindes op på netop den opgave. Information, åbenhed og ærlig-
hed er nogle af de redskaber, som du kan anvende, når du går til opgaven – og 
gensidig tillid kan være nøgleordene til succes, når du skal lede udad.

REFLEKSION

Min ledelse i krydspresset mellem  
interessenter?

Du ved nu, at du i din ledelse skal evne at manøvrere i et felt af mod-
stridende interesser. At det er vigtigt, at du kan etablere samarbejde 
i mange retninger. Og at du ikke altid kan opfylde de forventninger, 
ønsker og behov, der stilles til dig fra alle sider.

Du skal nu – i forhold til din nuværende lederfunktion – reflektere 
over, hvem der i denne sammenhæng indgår i de beskrevne retninger 
i dit eget ledelsesfelt?

Overvej i den forbindelse hvilke krav det stiller til din ledelse?

Og reflektér afslutningsvis over, om det læste har rykket ved din op-
fattelse af, hvem du skal tilegne din loyalitet? I givet fald – hvordan?

Leder på afstand

I sidste afsnit læste du om retninger. I dette skal du beskæftige dig med af-
stande – uden nogen sammenhæng i øvrigt. LEDERSKAB i Hjemmeværnet er 
ikke en lærebog i geografi eller kortlære; men ledelsesmæssigt er det vigtigt, 
at du er opmærksom på, at de geografiske afstande mellem dig og dine under-
ordnede skaber en virkelighed, som du må forholde dig til.

På workshoppen forud for bogen lød én af fortællingerne: ”Altså – ud fra mit 
daglige	virke	i	det	civile	må	jeg	indrømme,	at	det	tætteste,	jeg	kan	finde	rent	
ledelsesmæssigt på at være chef i Hjemmeværnet – det er faktisk distancele-
delse. Det er ligeså svært. Og distanceledelse er det, vi har gang i, fordi vi ser 
folk så sjældent. Hele vores ledelse udføres på mail eller via telefon – og ikke 
face to face, som det ellers normalt er i ledelsessituationen.”

”Og distanceledelse er det, vi har gang i, fordi vi ser 
folk så sjældent. Hele vores ledelse udføres på mail 
eller via telefon – og ikke face to face, som det ellers 

normalt er i ledelsessituationen.” 

Inden du giver dig i kast med det særegne ved at lede på distancen, er det en 
god idé, at du læser eller genlæser afsnittet om kommunikation! For kommu-
nikation i den rette mængde til rette tid – og ikke mindst med det rette middel 
– er et af dine væsentligste ledelsesmæssige værktøjer, når du skal lede de 
underordnede, som du ikke er fysisk sammen med hver dag.

Når du ikke ser dine underordnede dagligt – og dine ledelsesanvisninger fore-
går over mail eller telefon – er der stor risiko for, at dine budskaber bliver 
misforstået. I kan jo ikke se og tolke hinanden; hvilket kan være væsentligt 
for den fælles forståelse. Der er også en risiko for, at dine underordnede bliver 
frustrerede, hvis de skal gætte sig til, hvad du tænker eller ønsker, hvor det at 
se hinanden i øjnene ofte medvirker til at skabe forståelse.

I ovenstående fortælling gjorde chefen da også opmærksom på, at distance- 
ledelse er svær. I den forstand at det er svært at udøve ledelse på distancen – 
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og de betingelser, det skaber for dig som leder, er svære.

I alt det svære kan det være vigtigt for dig at vide, at distanceledelse også 
rummer fordele. Det gode ved at være distanceleder er enkelt sagt, at det sæt-
ter fuldt fokus på det, der er din rolle, og det, du skal bidrage med – nemlig 
ledelse. Når dit vilkår er at lede dine underordnede, selv om I er geografisk 
adskilte, bliver det meget synligt for dem, om du udøver ledelse, hvordan du 
udøver din ledelse og om kvaliteten af den ledelse, du udøver, er god nok. 
Dine ledelseshandlinger kommer til at stå skarpere, når du henvender dig til 
dine underordnede med det ene formål at ’få ting til at ske’.

Hvis du skal høste fordelene må du imidlertid være opmærksom på nødven-
digheden af, at du tænker mening ind i alt, hvad du gør. Når du skal være 
synlig, tydelig og opnå følgeskab over afstande, må dine underordnede for-
nemme, at de ser, hører, mærker og forstår dig. Det gælder i dit personlige 
lederskab, hvor det autentiske menneske, du er, træder frem og bliver tydeligt. 
Og det gælder, når du skal iværksætte løsning af opgaver, hvor dine intenti-
oner og målsætninger må stå klart og forståeligt for alle dine underordnede 
i enheden. Det vil for den enkelte skabe netop den forudsigelighed, kontinu-
itet og tryghed, som risikerer at forsvinde, når I ikke kan være sammen, se 
hinanden i øjnene og reagerer på de synlige signaler, som både du og dine 
underordnede sender.

Udbyttet kommer derudover ’bedst i lade’, når du evner at være nærværende i 
din ledelse – selv når den udøves på distancen. Hvordan det kan lade sig gøre, 
kan du hente inspiration til i nedenstående gode råd.
 
 
GODE RÅD TIL AT SKABE NÆRVÆRENDE LEDELSE  
PÅ AFSTAND
Når dine underordnede skal opleve dig som den nærværende leder, må du som 
nævnt give dem forudsætning for at opleve din ledelse, så de føler, at de kan 
se, høre, mærke og forstå dig. Hvis du evner det, vil din ledelse være synlig 
for dem – selvom du ikke selv er det. 

 

Vær synlig, når det er muligt!  
Skal du være nærværende på afstand er det en god begyndelse at være nær- 
værende, når du er sammen med dine underordnede. Et afsnit i ledelseshånd-
bogens del 3 har tidligere beskæftiget sig med det, så læs det gerne en gang til.

Dine underordnede skal kende dig. De skal vide, hvem du er. De skal kende 
dine forventninger. De skal vide, hvad du vil. Det lærer de bedst og hurtigst, 
når I er sammen.

 
Afstem forventninger til hvad dine underordnede kan og må!  
Skab klare aftaler om, hvad henholdsvis du og dine underordnede tager jer 
af. Når de kender dine forventninger – og mærker din tillid til, at de selv kan 
løse opgaverne, er det ikke nødvendigt, at du er der. Når de samtidig kender 
deres betydning for løsning af opgaverne, giver det dem tryghed til at agere.

Skab en kultur, hvor dine underordnede gives mulighed for og ret til at agere 
selvstændigt. Det kan specielt være vigtigt, når nye medlemmer – som du 
heller ikke ser til daglig – skal implementeres i enheden.

Lad dine underordnede vide, at du naturligvis er tilgængelig for råd og vej-
ledning. Det styrker deres mod til at agere selvstændigt, at du er i baghånden, 
hvis de støder ind i større udfordringer, som de ikke selv kan håndtere. Vær 
i den sammenhæng parat til at gribe ind og være fysisk til stede, hvis det er 
muligt.

Når dine underordnede selv skal agere, må du sikre, at de kender dine målsæt-
ninger for enheden. Vær ekstra omhyggelig med at begrunde og forklare dine 
ledelsesmæssige beslutninger, så de forstår dem.
 
Styrk relationer og tillid i enheden!  
En anerkendende kultur, som bygger på relationer og tillid, vedligeholder ikke 
sig selv. Du må derfor være bevidst om, at opretholdelsen af en sådan kultur 
kræver aktive handlinger, som understøtter den gensidige tillid i relationen til 
dine underordnede.

Tilliden mellem dig og dine underordnede skal være gensidig. Deres tillid til 
dig opnår du kun ved selv at udvise tillid, holde aftaler, være fair og bakke 
vedkommende op. 
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Du kan i denne sammenhæng med fordel genlæse afsnittene om anerkenden-
de ledelse og hvordan du agerer som den, der skaber tillid.

I andre afsnit i bogen har du læst om vigtigheden af, at du er det gode eksempel, 
autentisk og troværdig i forhold til de personlige værdier, som du bygger dit le-
derskab på. Når det er kendt for dine underordnede, vil de have det rigtige billede 
af dig i baghovedet. Selv om du ikke er fysisk synlig for dem i alle situationer. 

Sørg for at delegere, hvad delegeres kan!  
I en kultur, hvor det er anerkendt, accepteret og forventet, at dine underord-
nede selvstændigt viser initiativ og handler, skal det være naturligt for dig at 
delegere opgaver og ansvar. Tilliden i det – og din respekt for dine underord-
nedes personlige og faglige kompetencer – gør din fysiske ledelse mindre 
vigtig. For dine underordnede kan selv – måske endda mere end de selv tror.
 
Kend kommunikationsmidlernes og –formens begrænsning!  
En væsentlig forudsætning for din ledelse på distancen skabes i de mulighe-
der og begrænsninger, som din kommunikation foregår under. Det er derfor 
vigtigt, at du erkender og accepterer, at der er ledelsesopgaver, som du kun 
kan udøve, når du er fysisk sammen med dine underordnede.

I afsnittet om kommunikationens ædle kunst finder du information om de for-
dele og ulemper, der kan være ved de enkelte kommunikationsmidler. Og du 
kan læse meget mere om den betydning, der ligger i din måde at kommunike-
re dine budskaber på. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

REFLEKSION 
Min nærværende ledelse på distancen?

Prøv nu at reflektere over, hvor ofte du ses med dine underordnede – 
og ved hvilke lejligheder?

Du vil sikkert finde ud af, at det er forholdsvis sjældent. Hvilken be-
tydning har det for din ledelse?

Hvilke tanker gør du dig i forhold til at blive den nærværende leder – 
også når din ledelse sker på afstand?

Du har tidligere beskæftiget dig med sammensætningen i din enhed 
– unge og gamle – nye og mere erfarne – og generationernes forskel-
ligheder. Vil disse forhold have indflydelse på dine overvejelser om, 
hvordan du kan skabe nærvær på distancen?

I givet fald hvordan – og hvad vil du i den sammenhæng være op-
mærksom på fremover?
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AFSLUTNING

Håndbogen indledte med at introducere motivation som bærende for både de 
frivillige, der leder, og de frivillige, som ledes. Motivation rummer et uom-
tvisteligt potentiale for Hjemmeværnet – det har skabt rigtigt mange gode 
hjemmeværnssoldater – og det har skabt rigtigt mange gode og ambitiøse 
ledere i Hjemmeværnet. 

Motivationen for mange af Hjemmeværnets frivillige til at gå ind i Hjemme-
værnet er, at de ønsker at blive soldater. Det gælder også for de frivillige, der 
efterfølgende bliver ledere. 

Forestillingen om, hvad det vil sige at være officer i det professionelle forsvar, 
og den personlige ambition og motivation til at blive leder i Hjemmeværnet, 
kan imidlertid ikke stå alene. Når du skal agere som leder – specielt som leder 
af frivillige – er det nødvendigt, at motivationen underbygges af uddannel-
ser og erfaringer, så din ledelsesrygsæk hele tiden indeholder de nødvendige 
kompetencer.

’Synlig, tillidsvækkende, troværdig, autentisk, fagligt dygtig, lyttende, moti-
verende, god sparringspartner, ærlig, empatisk, det gode eksempel, modig, 
beslutsom og handlekraftig’ er kun et lille udpluk af de ord, som et panel af 
både unge og mere erfarne gruppeførere, delingsførere og chefer fandt vigtige 
for lederne i Hjemmeværnet, da det blev drøftet på en workshop, der indledte 
arbejdet med håndbogen her.

LEDERSKAB i Hjemmeværnet forsøger netop at udfolde nogle af de gode 
lederegenskaber, der ligger i ovenstående udtalelser. Det er gjort med en re-
spekt for, at du kun kan være en troværdig og autentisk leder i det omfang, du 
er dig selv. Derfor bærer bogen også undertitlen: En håndbog til inspiration 
og	refleksion. Fordi det først er i mødet med dig, at bogens pointer får værdi.

”Be yourself – everyone else is already taken!” 

Lad det populære udsagn fra den irske forfatter Oscar Wilde være dit ud-
gangspunkt: ”Be yourself – everyone else is already taken!”

AFSLUTNING

Du kan ikke læse dig frem til dine personlige værdier, integritet og etik. Så 
LEDERSKAB i Hjemmeværnet kan blot hjælpe dig til at blive mere bevidst om 
den betydning, netop dé begreber har for din ledelsesgerning – og hjælpe dig 
til at finde modet til at være tro imod dem. 

Ledelse er ikke et skuespil – og du kan ikke ’lade som om’, du leder. Så vær 
dig selv – og tillad dig selv ’at være undervejs’ mod det gode lederskab. 

Når du i din ledelse støder ind i svære situationer, så husk håndbogen her. 
Betragt den som din værktøjskasse, som gør dig i stand til at træffe dine valg. 
Nu ved du forhåbentlig mere om, hvad kassen indeholder og hvordan værk-
tøjerne anvendes.

Hvis bogen er lykkedes med sin intention, vover du samtidig at følge ordspro-
get, at ’øvelse gør mester!’ 

AFSLUTNING





”For det er jo ikke første gang, at han ‘flejner ud!’ Det er jo hver gang, at noget ikke lige går 
efter hans pibe. Vi plejer normalt at have en god relation; men et eller andet er tilsyneladende 
ændret, nu hvor jeg er fungerende chef.”

Udtalelsen er et uddrag fra ledelseshåndbogen, hvor chefens beretning indgår som ek-
sempel i afsnittet, der beskriver Konflikttrappe-modellen. Og det er netop udgangspunktet 
for denne bog; at introducere relevante ledelsesværktøjer med afsæt i eksempler fra den 
virkelighed, hvori bogen skal anvendes.

Emnerne, der behandles i håndbogen, er i vid udstrækning resultatet af et forstudie, hvor 
godt 300 af Hjemmeværnets stregbefalingsmænd og officerer er blevet spurgt om deres 
perspektiver på oplevet ledelse – set fra såvel lederen som de underordnedes side.

LEDERSKAB i Hjemmeværnet kan læses i sin helhed for at give et sammenhængende bil-
lede af, hvilke faktorer der er væsentlige for ledelse i en frivillig organisation. Eller den kan 
anvendes som et opslagsværk. I begge sammenhænge er bogens intention at opmuntre 
til – måske endda insistere på – tilbagevendende refleksion over, hvordan du løser og løfter 
dit personlige lederskab. 
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