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5 gode grunde til at tage en lederuddannelse 
 
Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk   
 

Ingen er fødte ledere, men der er nogle, der har et naturligt ledertalent. Selvom 

du skulle være så heldig at høre til kategorien med et naturligt ledertalent, er det 

ikke sikkert, at det er helt tilstrækkeligt i forhold til dine ambitioner. Et talent skal 

plejes og udvikles for at folde sig ud. Derfor vil det for langt de fleste, der vil gå 

ledervejen, give mening at supplere de praktiske erfaringer med forskellige former 

for lederuddannelse undervejs i karrieren. 

 

5 gode grunde  
Der kan findes mange gode grunde til at tage en lederuddannelse. Her er 5 grunde: 

 

1. Det kan fremme din karriere 

2. Du får nye værktøjer og metoder.  

3. Du bliver opdateret på ny forskning inden for ledelsesområdet 

4. Din analytiske tilgang bliver udviklet og trænet 

5. Du får adgang til et nyt netværk 

 

1. Det kan fremme din karriere 
Måske har du gjort dig nogle overvejelser omkring din karri-

ere og du har erkendt, at en lederuddannelse vil kunne 

fremme dine karriereønsker. Du skal imidlertid kun tage en 

lederuddannelse, hvis du også kan mærke en lyst til det. Har 

du ikke lyst til at tage en lederuddannelse, vil det blive op ad 

bakke og der vil være en risiko for, at du ikke gennemfører 

uddannelsen. Du skal selvfølgelig også gøre dig klart, at en 

lederuddannelse ikke er en garanti for et løft i karrieren, så 

det bør ikke være den eneste grund til at du går i gang med 

en lederuddannelse. 

 

2. Du får nye værktøjer og metoder 
Som leder gælder det om at have en stor værktøjskasse, der gør det lettere at matche mange 

forskellige ledelsesudfordringer. På mange lederuddannelser vil du blive præsenteret for gen-

nemprøvede værktøjer og metoder, eksempelvis i forhold til at håndtere innovation, strategi-

processer eller forandringsudfordringer.  

 

3. Du bliver opdateret på nyeste forskning inden for ledelsesområdet 
Der findes et meget stort udbud af lederuddannelser, der kan noget forskelligt. På nogle af de 

tunge lederuddannelser vil du typisk blive undervist af professorer eller andre tunge undervise-

re, der enten selv forsker eller har fingren på pulsen i forhold til den nyeste forskning indenfor 

ledelsesområdet. Hvad kan du så som praktiker så bruge forskningen til? Primært til at forstå 

og underbygge den ledelse, du bedriver. 

 

4. Din analytiske tilgang bliver udviklet og trænet 
På de fleste videregående lederuddannelser vil du komme til at arbejde med forskellige cases, 

der har afsæt i virkelighedens verden. Du vil få trænet og skærpet din analytiske sans og blive 

bedre til at vurdere og træffe beslutninger på et ufuldstændigt grundlag - et vilkår, som du 

ofte vil møde ude i virkeligheden.  
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5. Du får adgang til et nyt netværk 
En lederuddannelse vil også give dig adgang til et nyt netværk – et netværk, som du kan have 

stor glæde af også efter, at du har afsluttet uddannelsen.  

Og måske skal du tage en lederuddannelse af nogle helt andre grunde. Dette indlæg blot for at 

inspirere dig til at overveje, hvad du eventuelt ville kunne få ud af at tage en lederuddannelse. 

 

God fornøjelse! 

 

Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og re-

serveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme 

på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændi-

ge.  

 

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, 

HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet 

som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp sluttede sin 

karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. Susanne Teglkamp er i 2015 blevet tilknyttet 

Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derudover har Susanne Teglkamp 

udgivet flere bøger, hvoraf den nyeste udkom i 2014: Ledergruppen i udvikling – Bring poten-

tialet frem. Se mere på www.teglkamp.dk   

 

 

 

 

Intelligent humørfyldt ledersparring! 
 

 

 

 

Læs mere her: http://teglkamp.dk/Intelligent_ledersparring.pdf  

 

eller kontakt mig direkte på tlf. 4822 1141 eller email: ste@teglkamp.dk  

 

 

Jeg vil gerne være din intelligente, humørfyldte 

sparringspartner! 

 

Jeg stiller mig til rådighed med tung praktisk ledel-

seserfaring fra forsvaret, fra stillinger som kommu-

naldirektør, HR-direktør i IT-virksomheder og som 

selvstændig ledelseskonsulent og sparringspartner i 

mere end 10 år. Hertil kommer forskellige teoretiske 

lederuddannelser på højt niveau.  
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