
Få mere tid og overskud til at lede og udvikle din virksomhed:

Uddeleger opgaver 
og ansvar – og bliv 
mere eff ektiv
Få gode råd til, hvordan du eff ektivt uddelegerer opgaver og ansvar til 
dine medarbejdere, så du som leder ikke bliver fl askehals for alt, der 
foregår i din virksomhed. Det kan nemlig både bremse din virksomheds 
vækst – og knække dig.

Har du brug 
for sparring?
I Business Center Bornholm står vi klar til at sparre med dig om 
ledelse, medarbejderudvikling og uddelegering. Tøv endelig ikke 
med at kontakte os på 56 95 73 00 eller 
www.businesscenterbornholm.dk

Denne brochure er udgivet af Business Center Bornholm 2018. Denne brochure er udgivet af Business Center Bornholm 2018.
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Derfor er uddelegering af opgaver god ledelse

Mange ledere synes, at det i nuet altid er hurtigere at gøre tingene selv, da de i en travl 
hverdag ikke kan finde tid nok til at forklare, uddanne og træne sine medarbejdere. Hvis 
du som leder ikke får uddelegeret, vil der indtræffe et maksimum for, hvor meget din 
virksomhed kan vokse. Du bliver med andre ord flaskehals for vækst og udvikling I din 
egen virksomhed.

Her er et par gode råd fra erhvervspsykologisk konsulent, Henrik Rosenlund, du kan tage 
med i dine overvejelser, når du uddelegerer:

•   Du skal tage dig tid til at uddelegere. Det er en investering, du skal foretage, så du 
får mere luft i din kalender på sigt.

•   Uddelegering tager tid, fordi det er omfattende at sætte en medarbejder ind i at 
kunne udføre og tage ansvar for en opgave, du ellers selv ville have udført.

•   Det er ikke nok at uddelegere en opgave. Ansvaret og beslutningskompetencen 
skal følge med – ellers har du fået en ekstra opgave i at kontrollere og følge op på 
medarbejderens arbejde.

•   De fleste medarbejdere er glade for ansvar og tillid – og vil gøre sit bedste for at 
leve op til dine forventninger.

•   Det er essentielt, at din uddelegering er forankret i klar kommunikation om, hvad 
du forventer og lægger vægt på.

•   Du er som leder nødt til at acceptere, at din medarbejder måske løser opgaven 
anderledes, end du selv ville gøre – og at der vil ske fejl.

Sådan uddelegerer du opgaver godt og effektivt

Forvent ikke, at grundig uddelegering af en arbejdsopgave og ikke mindst ansvaret for 
resultatet, kan gøres hurtigt. Til gengæld skal du kun gøre det én gang, før medarbejderen 
selvstændigt kan varetage hele opgaven.

10 trin til en grundig uddelegering:
1.   Udvælg den rigtige medarbejder til den rigtige opgave, når du har et nuanceret 

overblik over, hvilke typer opgaver de forskellige medarbejdere er bedst til.
2.   Tal med medarbejderen om opgaven, du ønsker, han/hun skal overtage. 
3.   Fortæl også medarbejderen, hvilken anden opgave eller funktion du ønsker ned

prioriteret, hvis medarbejderens arbejdstid er fyldt ud.
4.   Fortæl medarbejderen, hvad der er dine succeskriterier: Tid, økonomi, grundighed 

etc. Ét kriterie skal være vigtigst.
5.   Bed medarbejderen forklare dig, hvordan han/hun har opfattet opgavens omfang 

og succeskriterier.
6.   Løs opgaven sammen første gang. Sæt tid af til langsomt at vise og forklare, hvor

dan du gør.
7.   Anden gang skal medarbejderen løse opgaven, mens du sidder ved siden af, så du 

hele tiden kan korrigere og vejlede. Går det godt, så gå videre. Går det ikke godt, så 
prøv igen.

8.   Lad medarbejderen selv løse opgaven tredje gang, men vær til stede og hav tid til 
alle spørgsmål, men overtag ikke ‘tastaturet’.

9.   Nu skal medarbejderen løse opgaven selv. Evaluer udførelse og resultat efter
følgende.

10.   Først når medarbejderen har løst opgaven egenhændigt og tilfredsstillende flere 
gange, kan du betegne opgaven som uddelegeret.

Faldgrupper:
•   Hop ikke videre til næste trin, før du og medarbejderen er enige om, at I begge   

er klar til det.
•   Uddeleger ikke kun arbejdet – lad ansvaret for udførelsen og resultatet følge med – 

ellers er du lige vidt.
•   Giv medarbejderen en chance. Alle begår fejl – også dig.
•   Husk ‘slow is fast’ – jo grundigere, du forklarer og oplærer, jo hurtigere kan med

arbejderen varetage både opgave og ansvar.

Rie Langskov, indehaver af tøjforretningen Rie’s i Aakirkeby:

„Jeg har altid stået for alt i min forretning, og for mig VAR ‘selvgjort virkelig velgjort’. Men det kunne jeg på et 

tidspunkt ikke længere holde til, så jeg fik en del sparring i BCB til, hvordan jeg bedst kunne begynde at udde

legere. F.eks. omkring bestilling af faste varer, som jeg sådan set ikke behøver være ind over. Det har jeg fået 

mine trofaste medarbejdere til. Det var ikke bare sådan lige at give slip på kontrollen. I starten måtte jeg fysisk 

gå væk og lade dem klare arbejdet, for jeg kunne ikke lade være med at blande mig. Det var ikke fordi, jeg ikke 

havde tillid til dem, men fordi det var så naturligt for mig at lede og styre – og jeg ved nøjagtig, hvordan det 

skal gøres. Nu har jeg vænnet mig til det, og mine medarbejdere synes, at det er fedt, at de har deres egne 

ansvarsområder. Selvfølgelig laver de fejl, lige som jeg gør, men lader man ikke sine medarbejdere gøre det, 

så udvikler de sig heller ikke – og det er faktisk værre end nogle småfejl“.
Kilde: Henrik Rosenlund, erhvervspsykologisk konsulent og direktør i Rosenlund & Partners


