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Hvordan leder vi os selv?



Selvledelse handler grundlæggende om, at 
medarbejderne også tager ansvar for ledelse og 

planlægning af arbejdet



Ansvar

Frihed

Ansvar

Frihed

Ledelse Selv-
ledelse

Hvad skal jeg tage 
ansvar for? 

Hvad giver mig 
frihed? 



Vi oplever frihed og ansvar på forskellige måder

Frihed Selvrealisering
Potentiale

Selvbestemmelse
Autonomi



Selvbestemmende medarbejder

• Ansvar: Har et ansvarsområde
• Har autonomi gennem sin faglige 

autoritet
• Frihed. Oplever frihed, når andre ikke 

blander sig i deres arbejde
• Ledelse. Vil ledes på rammerne for 

arbejdsopgaven, fx tid, antal af 
opgaver mv.

• Ledelsen inviteres kun indenfor, hvis 
medarbejderen mener, at lederen har 
en større faglig autoritet

• Grænseløshed: Manglende 
sammenhæng mellem rammerne for 
arbejdsopgaverne. Der er uklare 
rammer, da der er for mange rammer

Ansvarsområde

Autonomi 

Friheden indenfor faste rammer 

Tid Antal 
opgaver

Faglig 
kvalitet

Kunder

Ledelse





Selvrealiserende medarbejder
• Ansvar: Frihed under ansvar
• Realisere sit personlige potentiale gennem arbejdet
• Frihed. Oplever at øge deres frihed, når de har flere 

handlemuligheder
• Ledelse. Vil ledes på retning. Samtaler om nye 

muligheder, der kan øge deres personlige potentiale, fx 
nye opgaver som de skal strække sig efter for at kunne 
løse. Og på reduktion af kompleksitet

• Ledelsen inviteres ofte ind for at give sparing på, 
hvordan de endnu bedre kan løse deres opgaver og 
hvordan deres potentiale kan bruges endnu bedre

• Grænseløshed: Kan altid blive bedre til at bruge sig selv, 
og give mere af sig selv i arbejdet. Erkender sig selv, når 
de er på grænsen af, hvad de kan overkomme. Kan søge 
grænseudfordringer. 

Medarbejderne oplever 
frihed, når de realiserer 

deres personlige 
potentiale





Selvbestemmende 
medarbejdere

Selvrealiserende 
medarbejdere

Frihed Autonomi (frihed når andre 
ikke blander sig)

Potentiale (frihed når 
handlemuligheder øges)

Ledelse Vil ledes på rammer Vil ledes på retning

Grænseløshed Oplevelse af manglende 
sammenhæng mellem rammer

Oplevelse af altid at ville kunne 
give mere af sig selv i arbejdet 
og livet
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