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De næste 2 timer 

Hvad er faciliterende ledelse? 
 
Hvad gør du allerede som leder, der er 
faciliterende og hvad kan du gøre mere af? 
 
Hvad får lederen, medarbejderne og 
arbejdspladsen ud af, at lederen bliver mere 
faciliterende? 
 
Hvilke muligheder og udfordringer ser du i at blive 
mere faciliterende i din ledelsesstil? 
 
 

Hvad håber du på 
at tage med dig? 



LEDEREN SOM KNIVSLIBER 
 

Lederen ser det som sin opgave, at få medarbejdernes 
viden, erfaringer, ansvarlighed, begejstring og 

beslutningsevne sat i spil. 

LEDEREN SOM DEN SKARPESTE KNIV I SKUFFEN 
 

Lederen har selv viden, erfaring, ansvarlighed, begejstring 
og beslutningsevne og ser det som sin opgave at 

”smitte” medarbejderne. 



Tager du ansvar? Eller giver du ansvar? 

 
 
 
 
 
 
 

”Forestillingen om, at det er en leders 
eneopgave at beslutte og vise retning, fører altid 
til lydighed som medarbejderideal.”  
Kim Lech Fisher i artiklen ”Hvor blev begejstringen af”?  
 

“Lederens rolle går fra at være beslutningstager 
til at skabe en fælles strategisk retning og 
fokusere på udvikling af medarbejdernes evner.” 
Jim Hagemann Snabe, (ny) bestyrelsesformand i Mærsk  



Ser jeg mig selv som en “lederhelt”? 
Er jeg primært skarp kniv eller knivsliber? 

Hvordan ser mine medarbejdere mig? 



Facilitering ind i ledelsesrummet 
 
”Facilitering handler ikke om at sætte sin autoritet 
og ledelsesret i organisationen over styr, men om 
at bruge sit ledelsesrum på nye måder, hvor 
medarbejderne i stigende grad selv finder 
løsninger inden for nogle givne rammer. 
Løsninger, der er opbakning og tiltro til.” 
 
Fra ”Velfungerende grupper og teams, grundbog om facilitering i organisation og 
ledelse” af Borgmann og Ørbech 



Facilitering - definition 

Facilitere (eng. facilitate, af lat. facilis), lette; fremme. 
 
Facilitering (af latin facilis: gørbart, let at gøre) er den teknik at 
gøre det lettere for en forsamlet gruppe mennesker at udrette 
det, den ønsker. 
 
 
 Facilitering handler om at gøre det muligt 
for gruppen sammen at yde bedre, end 
hver enkelt kan alene. 



Der er altid en proces! 
Valget står ikke mellem meget eller 
lidt proces, men mellem tilfældig 
eller gennemtænkt proces. 
 
Processen skal altid 
understøtte indholdet! 
Valg af proces skal altid være styret 
af, hvilket formål processen har i 
forhold til indholdet.  

Indhold 

Proces 

Faciliterende ledelse handler om at 
udtænke processer, der styrker et 
indhold 



Faciliterende ledelse handler om 
rammesætning 
Facilitering handler om at sætte tydelige rammer, der 
gør det muligt for medarbejderne at udfolde sig bedst 
muligt. 
 
 



Faciliterende ledelse handler om at undgå 
detaljestyring 

”Udøv ledelse gennem heuristikker. Ikke 
detaljestyring – for du kender ikke den 
situation, der opstår om lidt.” 
 
Frit efter David Snowden, Cognitive Edge 

 



Faciliterende ledelse handler om 
at bruge al viden ombord 



”Det ideelle møde opererer med en stram styring af 
åbenhed og deltagerinvolvering.” 
 
Ib Ravn, forsker i møder på DPU/Århus Universitet 

Høj deltagerinvolvering 

Lav deltagerinvolvering 

Lav grad af styring  Høj grad af styring  

Det ideelle møde 

Faciliterende ledelse handler om 
stram styring af involvering 



Dig som faciliterende leder? 

Faciliterende ledelse handler altså bl.a. om: 

•  at arbejde med en mere gennemtænkt proces 
•  at give en tydelig ramme, hvori medarbejderne kan udfolde sig selvstændigt 
•  at undgå detaljestyring 
•  at bruge al viden om bord 
•  at fremme og styre involvering 
 

Hvad gør du allerede som leder, 
der er faciliterende… 
og hvad kan du gøre mere af? 
 
 



Viden: Du får mere ”lokal 
viden” og kan derfor lede 
ud fra ”det der rigtigt er” i 
stedet for din ”forestilling 
om det der er”. 

Hvad får lederen, medarbejderne og 
arbejdspladsen ud af, at lederen bliver 
mere faciliterende? 
 



Motivation og ejerskab: At gå fra 
at få de andre til at følge ”vores 
projekt”… 

… til at facilitere, at der skabes et 
fælles projekt, som der opleves lokalt 
ejerskab til 

Hvad får lederen, medarbejderne og 
arbejdspladsen ud af, at lederen bliver 
mere faciliterende? 
 



Hvad får lederen, medarbejderne og 
arbejdspladsen ud af, at lederen bliver 
mere faciliterende? 
 

Ansvarlighed: Medarbejdere, der 
tager ansvar og og kan træffe 
beslutninger selv (og dermed har 
større arbejdsglæde). 



Kort sagt…. 
Traditionel leder  Faciliterende leder 

Fagekspert Procesekspert 

Rådgivende tilgang: ”Jeg ved det” Undersøgende tilgang: ”I ved det” 

Udstikker mål og opgaver: ”Gør sådan” Udstikker rammer og processtruktur: ”Her er banen 
og reglerne – sæt i gang”. 

Giver løsningen: ”I skal gøre sådan” Beder om løsningen: ”Hvordan vil I gøre det?” 

80/20  20/80 

Har (i udgangspunktet) beslutningsmandatet Lægger (dele af) beslutningsmandatet ud til gruppen 

Søger at påvirke indholdet i en retning Søger at være neutral på indholdet 

Normativ: ”Det er det rigtige at gøre” Deskriptiv: ”Jeg har lagt mærke til… Er I enige?” 



Muligheder og umuligheder…? 

 

 
Hvilke muligheder og 
udfordringer ser du i at blive 
mere faciliterende i din 
ledelsesstil? 
 



Hvad fik du ud af de sidste 2 timer…. 

… en ny indsigt jeg fik 
 
... et nyt perspektiv på noget, jeg vidste i forvejen 
 
… noget jeg har fået lyst til at gøre 


