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HVORFOR
er en god start afgørende?

Fordi...
50 % af medarbejdere, der
siger deres arbejde op, gør
det fordi, de har et dårligt
forhold til deres nærmeste
leder.
Fundamentet for det gode
medarbejder/leder-forhold
bliver skabt her i din første
tid som leder.
Det er dét forhold, der
kommer til at bestemme
dine medarbejderes
tilfredshed, performance og
fastholdelse.
Som ny leder har du derfor
en unik mulighed for at gøre
en afgørende forskel for
dine ansatte og din
virksomhed ... når du
kommer godt fra start.

Det er ikke den letteste
opgave i verden at komme ind
som ny chef på en
arbejdsplads eller i en afdeling.
Forventningerne er store og
skepsissen sandsynligvis også.
Ved at gå metodisk frem i de
første måneder kan du dog
skabe et godt grundlag for dit
fremtidige lederskab.

"Som nærmeste leder
afgør du 70% af din
medarbejders
engagement."
Denne bog giver dig en
rettesnor til den bedste start
som ny leder.
Bogen er inddelt i 4 afsnit, der
hver repræsenterer en måned
i din opstart som leder - lige
fra din forberedelse før start til
din løbende daglige ledelse tre
måneder senere.
God fornøjelse!
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1 måned før: Forbered dig
Få styr på dine egne og andres forventninger
til dig. Forbered dig målrettet, og vær skarp
på, hvilken leder du gerne vil være.

1. måned: Udforsk
Stik ﬁngeren i jorden og lær dine ansatte og
deres arbejde at kende, før du forsøger på at
ændre status quo.
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2. Måned: Strukturér
Sæt stuktur på din daglige ledelse. Du skal
også være en god leder, når der er travlt, så
få styr på dine ledelsesrytmer.
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3. Måned: Eksekvér
Brug dine ledelsesrytmer til at eksekvere din
daglige ledelse. Gør det så nemt som muligt
at forblive nærværende.

3

en måned før start

Forbered dig
GØR DIG KLAR TIL ROLLEN
Brug måneden op til start til at blive klar til lederrollen. Tænk på dit nye lederjob som et
karriereskifte mere end en forfremmelse.
Nu skal du nemlig slippe det meste af det, du
gjorde godt som medarbejder og i stedet levere
resultater gennem andre.
Har du relevant faglig viden, kan den stadig
gavne teamet og give dig troværdighed, men nu
afhænger din performance mest af dine evner
som leder og dermed af et nyt sæt kompetencer.
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Når du forstår de forventninger din kommende
arbejdsplads stiller til dig samt dine egne
forventninger til dig selv som leder, kan du ﬁnde
de 3 vigtigste områder at arbejde på, inden du
starter. Det kan være leder-færdigheder som
coaching og feedback så vel som metoder eller
fagområder dine medarbejdere skal mestre og
som du derfor skal have en forståelse for.
Du skal også være i stand til at præsentere dig
selv som leder. Hvem er du som leder, og hvad
kan dine medarbejdere forvente af din ledelse?
4

En 3-trins forberedelse
Brug tiden før opstart til at afstemme forventninger med din kommende
chef og med dig selv. Indhent så meget information du kan og ﬁnd så de 3
ting, du skal arbejde på for at blive en god leder i dit nye job.
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Forstå forventninger
Hvilke forventninger har din kommende
chef og arbejdsplads til dig? Hvis det er
uklart, så kontakt din chef med de
spørgsmål, du måtte have - det viser
engagement.

Stil krav til dig selv
Lige så afgørende er det, at du forstår
dine forventninger til dig selv. Hvilken
leder vil jeg være? Hvad skal jeg arbejde
på for at nå derhen?
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Find 3 fokusområder
Med udgangspunkt i forventningerne,
ﬁnder du de 3 vigtigste områder, du skal
arbejde på. Hvis du f.eks. ved, at du skal
være bedre til at lytte, så øv dig nu.

Gratis lederproﬁl - ﬁnd dine 3 fokusområder
Adapto tilbyder en gratis lederproﬁl med personlig feedback - adapto.me/lederproﬁl

5

FORBERED DIN
PRÆSENTATION

Ugen før du starter, er det en
god idé at arbejde på en 5
minutters præsentation af dig
selv til dine medarbejdere.
Fortæl, hvorfor du har taget
jobbet som leder. Hvad kan de
forvente af dig og hvordan er
din ledelsesstil?

"Forbered dig så godt at
det virker uforberedt."
Forstå indvendinger
Overvej hvilken skepsis du
måske vil blive mødt med og
skriv mulige indvendinger ned
f.eks.:
Er du fagligt stærk nok til at
lede os?
Har du ledelseserfaring nok?
Ingen kan erstatte Benny!
Skal en, der er 20 år yngre,
fortælle mig, hvad jeg skal?

Fremhæv dine styrker
Skriv ned, hvordan du kan
imødegå disse mulige
indvendinger, når du
fremhæver din erfaring og
motivation. Vær stolt af det, du
kommer med og byg eventuelt
lidt humor, selv-ironi ind i dét,
der kunne ses som 'hullerne i
osten'.
Gi' lidt af dig selv
Fortæl lidt om dig personligt
(ikke privat!), f.eks. familie og
interesser. Fortæl også gerne,
hvad der er vigtigt for dig som
person f.eks.. "At tro at andre
har gode intentioner."
Anerkend og afstem
Skab tryghed ved at anerkende
teamet og dets resultater.
Afstem også forventninger for
den første tid og fortæl hvordan
du prioriterer din tid. Hvem skal
du tale med og om hvad? Hvad
vil du gøre/ikke gøre? Hvor vil
du være? Målet er at sikre, at
ingen bliver overrasket.
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God ledelse er
ikke at skabe en
stor succes.
God ledelse er at
skabe mange
små succeser.
Karl-Johan
Vibits
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første måned på jobbet

Udforsk

STIK FINGEREN I JORDEN
Så er du i gang. Du har præsenteret dig for
teamet og talt vision, forventninger og opgaver
med din chef.
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Du har et klart billede af, hvad du skal levere og
er SÅ klar til at gøre en forskel for dit team og din
virksomhed... MEN vent med at træffe større
beslutninger! Hold lav proﬁl, indtil du har fået et
godt indblik i teamets arbejde. Udforsk og
indsaml oplysninger, ﬁnd ud af, hvordan man
arbejder, og lær medarbejderne at kende, inden
du forsøger at ændre status quo.
Find ud af, hvad teamet tidligere har udrettet.
Hvad er de stolte af? Ved at anerkende tidligere
resultater opbygger du tillid, som er særlig vigtig,
når I skal fastsætte nye mål.
Når du er blevet accepteret, vil dit team have
nemmere ved at støtte op om dig og din
ledelsesstil. Det er helt afgørende, når du nu skal
skabe resultater med dem. Så vær nysgerrig,
indhent information, bliv klog på gruppedynamikken og vis handlekraft ved at løse de
mindre udfordringer.
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TAL MED HVER
MEDARBEJDER
Notér, hvad du har lært - både
om det konkrete arbejde, om
medarbejderens motivation,
erfaring og kompetencer samt
personlige ting som
familieforhold, interesser osv.

Tal sammen 1:1
Planlæg samtaler á en time
med hver af dine
medarbejdere den første
måned. Tag også initiativ til
spontane småsamtaler
løbende.
Hold samtalerne uformelle.
Lad de ansatte vise dig, hvad
de arbejder med. Spørg, hvad
der fungerer godt og mindre
godt.
Samtalerne hjælper dig med
at forstå ”hvem, der ved hvad”
og du ﬁnder ud af, hvad der er
vigtigt for dine ansatte
- både i og udenfor arbejdet.

"Skriv noter:
Vi husker kun
25% af det, vi hører."
Forstå gruppedynamikken
Hvem er meningsdannerne i
gruppen? Når du ved, hvem der
er de uformelle ledere, så start
dine dialoger med dem og vær
ekstra opmærksom på at skabe
en god relation til dem. Hvil i dig
selv og vis interesse uden at love
for meget. Når gruppen af
meningsdannere har tiltro til
dig, vil resten af gruppen følge
trop.
Vær også opmærksom på de
mere beskedne medarbejdere:
Det er ofte der, at guldet ligger.

Gratis lederværktøj - Al information èt sted
Du kan bruge Adapto FREE til at samle al information et sted- adapto.me/free
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Spørg, spørg, spørg
Sørg for at benytte dig af de første måneder til at stille
alle de spørgsmål, du kan komme i tanke om – for efter
de 90 dage, så er der mange ting, du ”burde” vide.
Stil åbne spørgsmål, som skaber dialog. Åbne spørgsmål
starter med “hvad”, “hvorfor” og “hvordan”.
Disse fem spørgsmål kan hjælpe dig med at komme
godt fra start i dine første samtaler med din ansatte.

1
2
3
4
5

Forstå jobbets indhold

Hvad er jobbets vigtigste mål og opgaver?

Anerkend tidligere resultater

Hvad er du særligt stolt af?

Forstå motivation

Hvad holder du mest af ved jobbet?

Forstå udfordringer

Hvad ville du ønske var anderledes?

Afstem forventninger

Hvordan kan jeg bedst hjælpe dig?

Skriv svarerne ned. De vil danne et ﬁnt udgangspunkt til medarbejderens
jobbeskrivelse og udviklingsplan.
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Løs de mindre
udfordringer
I løbet af de første uformelle samtaler med dine medarbejdere vil
det blive klart, hvad medarbejderne ikke ønsker ændret, og hvad
de ønsker ændret. Stil åbne spørgsmål, lyt og anerkend, men vær
meget påpasselig med ikke at love for meget. I stedet for at sige
"Det skal vi da ha' lavet om med det samme" så sig "Det forstår jeg
godt er en udfordring, og det vil jeg undersøge nærmere."
Start med de mindre lavt-hængende frugter, altså små ændringer
som betyder noget for medarbejderen og nemt kan udføres uden
at skabe større ringe i vandet.
Involvér medabejderen, f.eks. "Jeg har undersøgt muligheden for at
løse problem X og det vi kan gøre lige nu er.... Ville det hjælpe dig?"
Når du ﬁnder de lavt-hængende frugter og løser disse mindre
komplicerede udfordringer, viser du, at du lytter og handler. Det
opbygger tillid, der er afgørende for jeres fremtidige samarbejde ikke mindst når mindre populære ændringer skal sættes i værk.
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anden måned på jobbet

Strukturér
Du har nu en god forståelse af virksomheden og
dit team. Du har skabt spirende tillidsfulde
relationer og løst enkelte udfordringer for dine
ansatte på baggrund af jeres samtaler.
Du begynder at mærke travheden, og du bliver
involveret i den daglige drift med brandslukning
og diverse møder på forskellige niveauer og
projekter.
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Det er sådan set godt: Når teamet har tillid til dig
involverer de dig også, når opgaver ikke går helt
som planlagt.
Nu bliver det dog helt afgørende, at du får sat
struktur på din daglige ledelse. Det vil sikre dig
værdifuld tid med dine medarbejdere selvom din
kalender bliver fyldt mere og mere op.
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Ledelsesrytmer
Ledelsesrytmer er dine cykliske
ledelsesaktiviteter, dvs. at de
gentages med et bestemt
interval. f.eks månedlige 1:1møder med dine medarbejdere.
Ledelsesrytmer kan være med
til at sikre, at dine medarbejdere
trives og performer kontinuerligt
og de kan planlægges for halve
eller hele år af gangen.
1:1-møder
1:1-møder er personlige
strukturerede samtaler, som du
har med dine medarbejdere
løbende. De giver mulighed for
kontinuerligt at forventningsafstemme og planlægge
arbejdet sammen.
Du kan læse vores e-bog om 1:1
møder her.

Team-møder
Med team-møder har du
mulighed for at informere og
motivere dit team. Det er også
her de har mulighed for dele
viden med hinanden. I teammødet har du fokus på
gruppedynamikken samt på at
spotte syneriger og barrierer i
opnåelse af teamets mål.
Check-ins
Det er desværre blevet en
generel standard kun at måle
medarbejdertilfredshed en
gang om året. Det er for lidt.
Som leder bør du både
checke ind på dine
medarbejdere ad hoc og
struktureret (evt. digitalt) for at
kunne handle rettidigt.
Strukturerede check-ins er
især vigtige, hvis du leder på
distancen.
Se best practice på gode
ledelsesrytmer på næste side:
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Best practice
ledelsesrytmer
Type

Hyppighed

Varighed

Formål

Forventnings1:1 møder

Månedligt*

1 time

afstemning,
øge performance,
feedback

Team møder

Ugentligt

15 minutter**

Skabe overblik,
team building og
videndeling

Digitale
check-ins

Ugentligt

Personlige

2-3 gange

check-ins

om ugen

1 minut

Måle medarbejdertilfredshed

Mærke
Min. 5 minutter

engagement og
yde support

*For nye eller udfordrede medarbejdere anbefales hyppigere møder.
For større teams (+10 medarbejdere) kan et 6-8 ugers interval være nødvendigt.
**En gang om måneden kan man udvide teammødet til en time.

Gratis digitale check-ins - Sig det med en smiley
Adapto tilbyder automatiske smiley check-ins helt gratis - adapto.me/free
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AFSTEM FORVENTNINGER
Indholdet af dine møder og
check-ins vil afhænge af
medarbejdernes behov og
aktuelle emner. En rød tråd i
aktiviteterne bør dog være
forventningsafstemning og
arbejdet mod meningsfulde mål.
Kun når dine medarbejdere ved,
hvad du forventer af dem, kan de
levere det, du ønsker. Derfor er
det vigtigt, at du hurtigt får
afstemt forventninger med dine
medarbejdere.
Den bedste måde at gøre det på
er at udforme en jobbeskrivelse.
Den skal helst ikke fylde over en
en A4 side. Den består af en
beskrivelse af formålet med

jobbet og dets overordnede mål.
Dernæst beskrives de vigtigste
ansvarsområder og opgaver.
Jobbeskrivelsen kan også være
med til at afgrænse jobbet, dvs.
hvad medarbejderen IKKE skal
bruge sin tid på.
Lav den sammen med dine
medarbejdere, så de tager
ejerskab af den. Bed dem f.eks.
om at lave det første udkast.
Alt for mange jobbeskrivelser
ligger desværre bare i skuffen.
Sørg for at bruge den aktivt ved
f.eks. at gøre 'revision af
jobbeskrivelsen' til et fast punkt
på hver tredje 1:1 møde.
.

Få interaktive jobbeskrivelser
I kan udforme jobbeskrivelsen sammen i Adapto - adapto.me/pro
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SÆT MÅL, DER MOTIVERER
Der er mange holdninger til
målstyring og KPI'er (Key
Performance Indicators). Brugt
forkert kan KPI'er ændre sin
betydning til Konstant Pressede
Individer. Bruger du dem rigtigt vil
de give læring, retning og ikke
mindst motivation.
Den rigtige brug kræver, at alle
mål udspringer af en meningsfuld
ramme og at de opdateres
løbende for at vedblive med at
være meningsfulde.
Det vigtige er altså at koble
målene sammen med en god og
konstruktiv dialog med
medarbejderen.

Start altid med HVORFOR
bestemte resultater er vigtige - fra
medarbejderens perspektiv.
Dernæst kan I sammen udforme
de konkrete mål og KPI'er.
Der skal være plads til læring og
fokus på konkrete fremadrettede
handlinger. Og hellere ﬂere korte
delmål end et stort mål.
Husk at resultater kommer, når de
rigtige kompetencer kombineres
med den rigtige indsats. Sæt
derfor mål for både kompetence,
indsats og resultater. Højst tre mål
i hver kategori sikrer fokus.

Brug SMART-metoden til at formulere mål:
Speciﬁc
Målet er konkret,
Measureable
målbart,
Achievable
realistisk at opnå,
Relevant
relevant for medarbejderen
Time based
med en overskuelig deadline.

Målstyring
Adapto tilbyder simpel og motiverende målstyring - adapto.me/pro
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tredje måned på jobbet

Eksekvér

HOLD FAST I FARTEN
Du er nu klar til at sætte retningen for holdet.
Dine ledelsesrytmer hjælper dig og dine
medarbejder med at holde fokus og opdage i
tide, når kursen skal justeres.
At eksekvere på dine daglige ledelserytmer,
betyder, at du har styr på og prioriterer de
løbende interaktioner med dine medarbejdere.
Bliv ved med at være nysgerrig samtidig med, at
du nu viser din handlekraft.
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Du vil lære og udvikle dig enormt i din første tid
som leder, men sørg også for at værne om de
grundlæggende principper, du trådte ind i rollen
med.
Vær opmærksom på, at det du gør får tillagt
ekstra betydning nu, hvor du er leder. Øv dig
derfor i at se dine handlinger gennem andres
øjne og kommunikér ekstra tydeligt i denne
periode - forklar, hvorfor du gør, som du gør.
Klare forventninger og dét, at man ved, hvor man
har hinanden skaber tryghed og resultater.
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Kunder kommer ikke
først. Medarbejdere
kommer først.
Hvis du behandler
dine medarbejdere
godt, behandler de
dine kunder godt.
Richard
Branson
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Hovedpunkterne
Vær top-forberedt på din nye rolle, og vær skarp på at
forventningsafstemme med din chef, din familie og dig selv.
Vær åben, nysgerrig og lyttende i starten. Stik en ﬁnger i jorden, og
giv dig selv tid til at lære dit team at kende.
Gå efter at løse de mindre udfordringer først, så du viser handlekraft
og får skabt både respekt og tillid.
Læg en plan. Sæt mål for din afdeling og for de enkelte
medarbejdere, så de ved, hvad du forventer af dem.
Vær konsekvent i dine ledelsesrytmer og brug dem til at skabe faste
rammer og nærværende ledelse, selv når det går stærkt.
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EKSTRA:
Fra kollega til leder
Før brokkede I jer til
hinanden. Det gør dine
tidligere kollegaer stadig,
men nu bag din ryg.
Når du bliver leder af dine
tidligere kollegaer, kan det
føles 'koldt på toppen': Der er
nu oplysninger, du ikke
længere får og ting du ikke
længere kan diskutere.
Din relation til dine tidligere
kollegaer er grundlæggende
forandret.
Du må nu frigøre dig selv og
dine medarbejdere fra
tidligere ven- eller
uvenskaber: Du er leder for
alle dine medarbejdere og
bør ikke udøve positiv eller
negativ særbehandling.
Når du handler konsekvent
med både empati og
saglighed, styrker du din
troværdighed som leder.

Vær tydelig: Det skal være
tydeligt for alle, at jeres
relation er ændret og til hvad.
Afstem forventninger og skab
klare rammer. Forklar dine nye
ansvarsområder, herunder at
du nu skal sikre resultater fra
dem.

"Overgangen fra kollega til
leder er den størske
udfordring for 60% af
førstegangsledere."
Du kan ikke længere forvente
den samme loyalitet og
anerkendelse fra dine tidligere
kollegaer. Du bør dog arbejde
aktivt på at opbygge tillid og
troværdighed.
At du ikke længere kan betro
dig til til dine tidligere
kollegaer, betyder ikke, at du
skal klare alt alene: Brug dine
lederkollegaer og -netværk til
at løse udfordringer og til at
glædes ved den store forskel,
du gør som leder.
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Adapto er et digitalt effektivitetsog udviklingsværktøj til den nye
leder.
Adapto skaber stuktur og overblik i
din daglige ledelse, så din daglige
ledelse bliver sat på skinner.
Den integrerede ledelsesudvikling
gør det nemt at udvikle dine
lederkompetencer - lige når der er
brug for det.
Vil du også gøre din daglige ledelse
nem og nærværende fra dag ét?

Se mere her: www.adapto.me
eller kontakt os på:
+45 7370 9982
info@adapto.me

