
ledelsekarriere

 Find ud af hvem 
dine tidligere, nu-
værende og fremti-
dige kunder er.

 Læs tidligere feed-
back-undersøgelser 
fra kunderne.

 Find nye succes-
historier fra kun-
derne.

 Sørg for at medar-
bejderne møder 
kunderne.

 Lad dine medar-
bejdere afprøve 
produkterne.

 Medarbejderne, der 
ikke har kundekon-
takt skal møde dem 
der har den daglige 
kontakt.

 Lad også de 
medarbejdere, 
der arbejder med 
områder, der ikke 
har stor betydning 
for kunderne, få 
kontakt med dem.

 Spred budskabet.

 Find ud af hvad der 
betyder noget for 
kunderne.

KILDE; HOW CUSTOMERS 

CAN RALLY YOUR TROOPS, 

ADAM M. GRANT; 

HARVARD BUSINESS 

REVIEW, JUNE 2011
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Outsourcing
af ledelse

Jørgen Lindegaard gjorde en forskel som leder. 
Da han rejste faldt aktiekursen i GN Store Nord 
– da han tiltrådte i SAS steg kursen. Men ofte vil 
det give resultater, når kunderne inspirerer de 
ansatte. 

 L ederne betyder ikke noget mere. Det 
er et helt andet sted, medarbejder skal 
finde deres inspiration til at yde en eks-
tra indsats. 

I juni-udgaven af Harvard Business Review 
tager professor Adam M. Grant fra University 
of Pennsylvania’s Wharton School fat i ledel-
sesbegrebet på en ny måde. Nøgleordet er out-
sourcing af inspirationen. 

Kunderne skaber motivationen. Det er pro-
fessorens budskab. Når medarbejderne laver 
noget, der har betydning for dem, som køber 
eller aftager det, din virksomhed fremstiller, 
så skaber det resultater. Når en medarbejder 
kan se, at arbejdsindsatsen nytter noget, vil 
det øge viljen til at gøre en ekstra indsats.

En undersøgelse foretaget af organisations-
psykologen David Hofmann dokumenterer, 
at medarbejdere oftere ser kunderne som en 
bedre inspirationskilde end chefen. Logisk 
nok; når en chef stiller sig op på ølkassen og 
giver medarbejderne en peptalk, er det ikke 
sjældent, at medarbejderne mukker i krogene, 
at det i virkeligheden er for at presse citronen 
yderligere, at han eller hun står der.  Den skep-
sis betyder, at chefen kan levere verdens bed-
ste tale til de ansatte. Talen har ingen betyd-
ning, hvis medarbejderne ikke tror på ham. 

Skab resultater ved at holde dig væk 
Andre undersøgelser foretaget af Phil Mirvis 
og Donald Kanter viser, at især de medarbej-
dere, der har kontakten med kunderne, er 
skeptiske over for chefens motiver.    

Spørgsmålet er derfor, om det bedste en 
chef kan gøre er at holde sig væk fra medar-
bejderne og i stedet bruge tiden i markedet og 
sikre, at der kommer flere glade kunder i bu-
tikken. 

Så enkelt er det ikke. I nogle tilfælde kan en 
leder skabe resultater ved at holde sig væk. Da 
tidligere CEO Jørgen Lindegaard fratrådte top-
chefjobbet hos GN Store Nord, faldt aktiekur-
sen, og den steg samtidig hos SAS, da jobskiftet 
blev offentliggjort. Et tegn på, at hans indsats 
gjorde en forskel.

Nøgleordet er, at medarbejderne skal gøre 
en forskel for kunderne og samfundet. En 
tidligere marketingdirektør blev afskediget i 

begyndelsen af 1990erne i forbindelse med et 
krak, og i stedet fik han job hos en velgørende 
organisation. I det gamle job hos forsikrings-
selskabet fik han en høj løn, aktier, bil og man-
ge andre goder. I det nye job var lønnen meget 
lavere, og der var meget få frynsegoder. Til 
gengæld gjorde han en forskel. At sikre et vær-
digt liv for et barn med en livstruende sygdom 
betyder mere end at sælge 1.000 forsikringer, 
siger han.

Adam Grant har gennemført en undersø-
gelse blandt medarbejderne i flere callcentre, 
der foretager fundraising af stipendiater til 
amerikanske studerende. Han inviterede en 
af de studerende, som havde fået et af stipen-
dierne, for hvem det var en stor forskel at få 
chancen for at gå i gang med et studium. Med-
arbejderne fik synliggjort resultaterne af deres 
indsats. Der kom 171 pct. flere penge i kassen 
hos fundraiserne end før. En kontrolgruppe, 
som ikke havde mødt den studerende, ople-
vede ikke nogen fremgang i samme periode.

Tre afgørende forhold
For at lykkes kræver det tre ting; For det første 
handler det om at synliggøre, at medarbej-
dernes indsats betyder noget. Især i en orga-
nisation, hvor det handler om liv og død, er 
det tydeligt. At redde menneskeliv er en stærk 
motivationsfaktor. 

For det andet er påskønnelse en stærk mo-
tivationsfaktor. Når en medarbejder får et 
glad brev eller email fra en kunde, der har op-
levet ekstraordinær god service, vil det være 
en klar synliggørelse af indsatsen, og at det har 
betydning for kunden.  

For det tredje kan empati gøre en forskel. 
Medarbejderne får en stærkere forståelse for 
kunderne, og  for hvad de ønsker, og hvilke 
behov de har. I stedet for at stole på statistik og 
gennemsnitsbetragtninger vil bedre kontakt 
med enkeltkunder skabe bedre produkter, og 
dermed er virksomheder i stand til skabe end-
nu mere glade kunder.

Ledelse er således ikke bare et spørgsmål 
om at glæde medarbejderne. De stærkeste 
resultater kan opnås ved at skabe kontakten 
mellem kunderne og medarbejderne på en ny 
måde.   B

Lad kunderne lede

Ledelse. Kunderne skaber mere energi end 

lederne, dokumenterer artikel fra Harvard 

Businesse Review.  

Ledelse er et uudtømmeligt emne. Mindst en 
gang om ugen kommer der en dansk-sproget 
bog, som handler om ledelse. Der er to yder-
punkter. Enten er det en tung fagbog, som skal 
bruges i forbindelse med undervisning, eller 
også er det en letbenet bog, som er skrevet af 
en rådgiver som en slags udvidet visitkort. 

Her er tre; døm selv hvilken kategori de be-
finder sig i.

“Glade Chefer” er en hyggelig og stilfærdig 
bog om ledelse. Hovedbudskabet er klart; der 
skal være mere morskab og noget at grine af i 
danske virksomheders hjørnekontorer. Den 
melodi er ikke ny, men det gør heller ikke bud-
skabet forkert. De to forfattere Iver R. Tarp 
og Trine Wiese gør et ihærdigt forsøg på at få 
skubbet empati og godt humør af sted. Det 
lykkes ikke rigtigt. Dertil er bogen for frag-
menteret og for udokumenteret. Det er spæn-
dende at læse de enkelte historier om de che-

fer – og andre, der har gjort en forskel. Men det 
bliver ikke andet end anekdotiske eksempler. 
Der mangler faglighed bag den flydende pen.

Bogen er desværre et eksempel på, at ledel-
se er et begreb, som alt for mange har en me-
ning om, men alt for få har noget at have deres 
meninger i. Redaktøren har ladet de to forfat-
tere få alt for frit spil. Lidt mere ”ondskab” fra 
redaktørens side havde været godt her. Et smil 
kan hjælpe på meget. Men det kan ikke skabe 
en bog god. I hvert fald ikke alene.

Lederrollerne får en tur endnu engang i 
”Smid masken” af Tine Weppler. Det er en me-
get personlig ledelsesbog. Det er styrken. Det 
er samtidig svagheden. Bogen får styrke ved, 
at det er chefen selv, der sidder bag tasterne 
og skriver løs. Den slags bør der være mere af. 
Desværre er det næsten altid konsulenter, for-
skere eller journalister, der skriver om ledelse. 
Et fælles kendetegn for dem er, at deres per-

sonlige erfaringer med ledelse er mindre end 
deres skriveerfaring. 

Bogen er meget velskrevet, og det er et over-
flødighedshorn i kilder, eksempler og histori-
er. Desværre betyder det, at bogen kommer til 
at fremstå som et stort essay om ledelse. Fin og 
lærerig læsning. Men desværre er det lidt som 
at spise en liter regnbueis. Det smager godt, så 
længe man spiser, men når isen er væk, er der 
ingen mæthedsfølelse. Kun dårlig samvittig-
hed.

Bogen har forord af Steen Hildebrandt, og 
det havde givet en meget bedre bog, hvis han 
havde været mere involveret i bogen som hel-
hed.

Den sandfærdige historie
Jens Mobergs bog om personlig vækst er en 
slags ledelsesmæssig biografi. Det slipper han 
rigtigt godt fra. Især kapitlet om de store be-

Blandede bolsjer om ledelse

Anmeldelse. Tre nye bøger om ledelse beskæftiger sig med personlig ledelse. Jens Mobergs bog skal 

fremhæves for sine klare og konkrete budskaber.

HENRIK 
ØRHOLST
Anmelder
// business@berlingske.dk

F   Fin og lærerig læs-
ning. Men desværre 
er det lidt som at 
spise en liter regn-
bueis. Det smager 
godt, så længe man 
spiser, men når isen 
er væk, er der ingen 
mæthedsfølelse. 
Kun dårlig samvit-
tighed.
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Vil du  
anmeldes?

 Businessbøger til 
anmeldelse sendes 
til Berlingske
Att. Henrik Ørholst, 
Pilestræde 34
1147 København

 

H

F  Nøgleordet er, at medarbejderne skal gøre en forskel 
for kunderne og samfundet.

slutninger er værd at fremhæve; her kommer 
den sandfærdige historie om afskeden med 
Better Place. Spændende læsning og her viser 
Jens Moberg, at han har prøvet at tage svære 
beslutninger. 

Bogens største udfordring er, at Microsoft 
fylder alt for meget. Det er her, forfatteren har 
det meste erfaring fra. Det er ulempen, hvis en 

ledelsesbog skal være personlig; den vil foregå 
i et snævert univers. Forfatterens.

De tre bøger har den samme målgruppe, 
men de er meget forskellige i stil og opbygning. 
Der er mest tyngde i Jens Mobergs bog, og der-
for bør det være den, som ryger med i kuffer-
ten, når den skal pakkes til sommerferie.  B

,,,,,,

Twitter
 Læs også Henrik 
Ørholst på 
twitter.com/Orholst
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Glade Chefer
Iver R. Tarp og 
Trine Wiese
Turbine Forlaget
170 sider
299,00 kr.

Smid Masken
Tine Weppler

Gyldendal 
Business
230 sider
300 kr.         

,,,,,,,,,,,,

Personlig vækst 
– Hjælp til din 
udvikling som 
leder

Jens Moberg
LRBusiness
240 sider
475 kr.

Szhirley Annette Heick Jimmy Jørgensen 
Charlotte Fich Henrik Launbjerg
Rikke Hvidbjerg og mange fl ere

 Anna David Sonny Fredie-Pedersen Silas Holst
Vicki Berlin Joey Moe Julie Steincke

Nastja Maria Arcel og mange fl ere

Mia Lyhne  Nicolaj Kopernikus  Linda P
Christiane Schaumburg-Müller  Jimmy Colding

Robert Hansen  og mange fl ere

www.lidtmere.dk
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