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Som følge af lederadfærdsmodellen kan man se et specielt lederproblem, som følger af den 

almene lederkarateristik, at lederen sætter sig selv i spil. Dette lederproblem drejer sig ikke 

om, at lederen har vanskeligt ved at skabe succes. Det handler tværtimod om, at lederen kan 

skabe en uønsket succes. 

Lederen sætter sig selv i spil. Ledere har meget forskellige højtudviklede evner og færdighe-

der, som de sætter i spil. Disse lederevner karakteriserer lederen og lederen fungerer som le-

der ved at sætte disse karakteristika i spil på en konsistent måde, således at der er en handle-

kraft og kurs, som medarbejderne kan slutte op omkring og tilpasse sig. - En virksomhed kan 

udvikles og forandres på mange måder. Lederen må vælge en bestemt måde at gøre det på og 

så satse på det. Det valg træffer han ud fra hvem han er, hvilke specielle erfaringer han har, 

hvilke færdigheder han besidder og hvilke strategier, han mestrer. Han kan ikke bare lede på 

en anden måde. Dertil at ledelsesaktiviteten alt for avanceret. 

Lederen positionerer i sig derfor i sin karriereudvikling naturligt sådan, at det er fordelagtigt 

for virksomheden, at han med sin specielle profil sætter sig selv i spil. 
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Lederkrise opstår, hvor lederen modarbejdes i at fungere som leder, altså hvor han hindres i at 

sætte sig selv i spil. Det sker, hvor indflydelsesrige grupper eller personer - f.eks. ejer eller be-

styrelsesformand - ikke accepterer den retning, som lederen sætter, fordi det er den, han er 

gearet til og har erfaring med, at det er noget, han behersker. De ønsker måske noget andet 

og modarbejder ham derfor. 

Sådanne modsætningsforhold kan udvikle sig gradvist, og kan f.eks. være en følge af en an-

sættelsesproces, der ikke tydeliggjorde de gensidige betingelser og forventninger tilstrække-

ligt. Eller de kan pludseligt opstå på grund af ændrede omstændigheder.  

Problemet er, at det er lederens evne til at fungere som leder, der i sådanne tilfælde bliver an-

grebet og modarbejdet.  Han forhindres i at sætte sig selv i spil. Ingen leder kan leve med en 

sådan situation, fordi den hele tiden medfører, at hans bestræbelser på at give sit bedste 

modarbejdes af andre dominerende aktører, som i stedet burde støtte lederen. Lederens egen 

integritet anfægtes. Der opstår skjulte spil omkring ham. Han føler, at han bevæger sig på 

tynd is - og det gør han på trods af, og altså netop fordi han har succes med at lede virksom-

heden i den retning, han finder rigtig. 

Da lederen først og fremmest må sørge for, at han kan fungere som leder, er det afgørende, at 

han forholder sig til et sådant problem, så snart det antydningsvist viser sig. Signalerne om-

kring ham er i en sådan situation ofte er dobbeltbundne. Problemerne viser sig for ham i en 

utilpashed, han føler ved arbejdssituationen. Han har brug for at lytte til denne utilpashedsfø-

lelse og han har brug for et uafhængigt netværk - venner, personlig coach - hvori han kan at 

reflektere situationen.  

Baggrunden for udviklingen af krisesituationer er skjulte bindinger. Lederens primære redskab 

for at sikre sig er derfor at cementere sin uafhængighed og ikke lade sig lokke til at glide ud af 

jeg-jeg kommunikationen gennem implicitte appeller eller lignende. 
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