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Kurset ”Ledelse i praksis” har givet 
22-årige Anneline Larsen større forstå-
else for forskellige personlighedsty-
per – så hun kan være den udviklende 
leder, hun gerne vil være. 

22-årige Anneline Larsen har gjort 
lynkarriere i Boghandleren i Lyngby. 
Hun blev ansat som butiksmedhjælper 
i september 2016, mens hun gjorde sin 
HF færdig. Blev indkøber fra februar 
2018. Og endelig butikschef fra marts 
2019. Men selv om hendes vej til en 
lederstilling har været kort og nærmest 
lidt tilfældig, har hendes overvejelser 
undervejs været store. For Anneline 
brænder for sit arbejde og for at forstå, 
hjælpe og udvikle mennesker.

Ung – og fra kollega til chef
”Det var en utrolig stor omvæltning at 
gå fra at være god til sit job og have det 
faglige overblik til pludselig også at stå 
med personaleansvar for ni ansatte. 
Jeg gjorde mig rigtig mange tanker om, 
hvordan jeg skulle være. Særligt fordi 
jeg var så ung og skulle være chef for 
nogle, der kunne være mine forældre. 
Men også fordi jeg gik fra at være kolle-
ga til at være leder,” forklarer Anneline 
Larsen.

Hun fik dog heldigvis respekt fra de an-
satte fra begyndelsen – de kendte hen-
de og vidste, hvor dygtig, hun var. Men 
Anneline Larsen følte, hun manglede 
konkrete værktøjer og mere perspektiv. 
Hun var god til at lytte til og agere på 
sin mavefornemmelse, men ville ikke 
bare være en chef, der var god til at 
tage beslutninger og uddelegere. Hun 
ville være en chef, der udviklede sine 
medarbejdere. Derfor tog hun på HK 
Handel Hovedstadens kursus ”Ledelse 
i praksis”.

Større indsigt i sine medarbejdere
”Jeg fik konkrete redskaber til at ska-
be motivation, retning og fællesskab. 
Og så fik jeg rigtig meget ud af at lære 
om de forskellige personlighedstyper 
(MBTI-profiler, red.). Jeg vidste godt, 
hvilken type, jeg selv var. Men det var 
enormt lærerigt at dykke ned i, hvordan 
andre typer tager imod ens kommuni-
kation,” siger Anneline Larsen.

For eksempel kan hun selv være meget 
kontant, men har lært, at der skal noget 
andet til, når hun taler med en af sine 
sensitive medarbejdere. Hun er også 
blevet bevidst om, at nogle medarbej-
dere har brug for at stå og småsnakke 
privat i fem minutter. Og at det ikke er 
fordi, de ikke går op i deres arbejde. Det 
kan faktisk give dem energi til at arbej-
de mere effektivt.

Overenskomst giver udvikling
”Min tolerance er på mange måder 
blevet stærkere. Derfor kan jeg være 
en bedre leder, der skaber flere resul-
tater og mere sammenhold. Det er i 
øvrigt også en af grundene til, at jeg 
har bakket op om, at der er kommet 
overenskomst på arbejdspladsen. Det 
er nemmere at være leder og udvikle 
medarbejderne, når de grundlæggende 
rammer og vilkår er på plads og ikke til 
diskussion,” uddyber Anneline Larsen.
Selv om hun som ung leder møder 
udfordringer, er hun ikke i tvivl om, at 
hun vil råde andre på samme alder til 
at tage cheftrøjen på, hvis muligheden 
viser sig.
”Gør det! Men stå ved, hvem du er, og 
at der også er ting, du ikke ved endnu. 
Tag ledelseskurser og find eventuelt 
en mentor eller et netværk, så du ikke 
bliver ensom i stillingen”, råder hun.

VIDSTE DU?
Når du tager kurset 
”Ledelse i praksis” 
gennem HK Handel 
Hovedstaden, afsluttes 
forløbet med en mid-
dag for alle deltagere, 
hvor de opfordres til 
at danne et netværk 
og holde kontakten 
bagefter. På den måde 
kan man som ny leder 
få sparringspartnere i 
samme situation.
Har du spørgsmål, så 
kontakt:
Tina Lind Larsen på tlf. 
3330 2247 eller mail 
tina.lind.larsen@hk.dk
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