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• Selvstændig 
erhvervsdrivende 

• Leder i en større 
salgsvirksomhed

• Headhunter
• Lektor på CPH Business
• Ekstern lektor på 

professionshøjskole
• Underviser hos IUCE

• MSc. i oplevelsesledelse
• Læser filosofi



HVORFOR LEDELSE

Hvad er så vigtigt ved ledelse? 
- medarbejderne får jo løn 
Og, hvis de er utilfredse kan de jo 
bare finde et andet sted at arbejde



LEDELSE

Med større organisationer, flere medarbejdere 
og flere forretningsområder bliver evnen til at 
lede stadig vigtigere…

HVORFOR?



DERFOR LEDELSE

• Fastholdelse af medarbejdere

• Lavere sygefravær

• Større produktivitet

• … og så er det ganske enkelt sjovere og mere 
givende at arbejde når man trives og er glad.



FASTHOLDELSE FORDI:

Adskillige undersøgelser blandt danske ledere viser, at 
fastholdelse af medarbejdere er blandt de vigtigste opgaver på 

direktionsgangene. 

Årsagen er dels, at lavkonjunktur er blevet afløst af 
højkonjunktur, dels at store generationer af midaldrende 

medarbejdere så småt bliver afløst af mindre generationer af 
unge.

Kilde: Garuda



TOMMELFINGERREGEL

• Typisk koster det 150-200 % af medarbejderens løn at udskifte 
vedkommende med en anden. Så der er god grund til at 
fokusere på fastholdelse af medarbejdere.

Opsigelsesperiode, omfordeling af opgaver, usikkerhed og 
frustration blandt tilbageværende personale, rekruttering af ny 
medarbejder, indkøring og oplæring etc.



SYGEFRAVÆR – direkte omkostninger
Ved 5,86% fravær:
Sygefravær kommune 
2020

30 medarbejdere = 1,8 medarbejder

Årsløn alt inkl. = Kr. 350.000

Lønudgift 1,8 
medarbejdere = Kr. 630.000

Ved 2,83 % fravær:
Sygefravær privat 
2020

30 medarbejdere = 0,85 medarbejder

Årsløn alt inkl. = Kr. 350.000
Lønudgift 0,85 

medarbejder = Kr. 287.470

Difference i lønudgift = Kr. 342.530



SYGEFRAVÆR – indirekte omkostninger

Ofte oplever arbejdspladsen andre omkostninger også, 
når en medarbejder er syg.

Det kan f.eks. være:
• Lønomkostninger til vikar eller afløser
• Nedgang i produktionen eller omsætningen i sygefraværs-

perioden
• Irritation fra kunder og gæster over længere ekspeditionstid
• Ekstra træk på andet personale
• Omkostninger i tid og penge ved at finde vikar/afløser for 

den syge
• Omkostninger ved omlægning af vagtplaner, eller rokering 

af medarbejdere



SYGEFRAVÆR – indirekte omkostninger

• Forudsætninger:  Arbejdspladsen har 30 medarbejdere 
med en gennemsnits-timeløn på kr. 175. Der arbejdes 160 
timer om måneden

• 25% af de i alt 30 medarbejdere i dette eksempel, 
oplever, at de, set over en periode på 6 måneder, 
arbejder med 15% nedsat effektivitet, grundet mistrivsel, 
kan regnestykket se således ud:

• 0,15 x (6 mdr. x 160 timer pr. md) x 175 kr/t x 7,5 
medarbejdere = Kr. 189.000 kr. 



ØGET PRODUKTIVITET

”Trivsel er måske den mest oversete årsag til succes” 
(Shawn Achor, Harvard University-researcher

og  forfatter til The Happiness Advantage)

Bedre trivsel kan øge produktiviteten med 6,6%
”5 årigt studie fra Aalto University School of Economics 

og Labour Institute for Economic Research)



DERFOR LEDELSE



LIDT BAGGRUNDSVIDEN

MBI MBO MBV

Anvendelse Rutine eller 
nødvendighed

Relativ 
standardiseret 
produktion

Kreative løsninger i 
komplekse 
problemer

Kompetenceniveau Basalt niveau Moderat niveau Højt niveau

Lederskab Traditionelt Allokering Transformativt

Markedstype Standardiseret Segmenteret Divers og dynamisk

Behov for autonomi Lavt Medium Højt

VIrksomhedsformål Vedligeholdelse af 
produktion

Optimering af 
resultater

Kontinuerlige 
forbedringer

Vision Kortsigtet Mellemlangt sigt Langsigtet

Kulturelle værdier Kvantitativ 
produktion, loyalitet, 
konformitet og 
disciplinering

Rationalisering, 
motivering, 
effektivitet og måling 
af resultater

Kontinuerlig læring, 
kreativitet, gensidig 
tillid, engagement og 
sjovt at arbejde.



Som leder er du den billard ball som får de 
andre til at rulle, spinne, tage kegler eller gå i 
et hul. 
Du er den præmis, som får tingene til at ske

FÆLLES FOR LEDELSESPARADIGMER



FOLLOWERSHIP ER ANDERLEDES

Hvad er ledelse?

Hvem bedriver ledelse?

Hvad er en leder?



LEDERENS ROLLE ER ANDERLEDES



FOLLOWERSHIP ER

… et ligetil koncept. Det er evnen til at følge 
den udstukne retning godt, og følge linjen bag 
det overordnede program, at være en del af et 
team og levere på det, der forventes af dig.

Det lyder måske usexet men…
Hvor godt followers følger trop er lige så vigtigt 
for virksomhedens succes, som hvor godt 
lederne leder.



FOLLOWERSHIP ER VIGTIGT FORDI

Followers er dem, der får tingene til at ske.

De sikrer, at virksomhedens
Strategi, vision og mission ikke
er et stykke papir i en skuffe eller
et slogan på en kop.

Hvor followship er en fiasko 
bliver ikke meget gjort



KARAKTERISKA FOR GODE FOLLOWERS

De er : 
• Aktivt lyttende;
• Gode til teamwork;
• Dedikerede;
• Ydmyge;

Idé genererende;
• Kritisk tænkende ; 
• Ærlige;
• Modige;
• Kompetente (og ønsker at være det);

Medarbejdere ønsker at få langt 
mere reel indflydelse, og det 

kræver at ledelse konverteres til 
followership, og hvor ledelse 

indgår med langt højere særligt 
menneskelige kompetencer til at 
beherske followership i praksis.
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PROBLEM…. 



LEDERENS NYE ROLLE

Framing:
Hvad er det for et 
rum? hvad går det ud 
på? hvad skal der ske?
Positionering:
(turnmaking og  
turntaking)
Hvem taler og ikke 
taler…. 
Bridging:
Hvordan vi kommer 
hinanden i møde?



LEDELSE ER IKKE (KUN) FOR LEDERE

I stedet for ledelse er noget som ledere gør,  så 
ændrer vi grammatikken. 
Det er (også) noget medarbejdere – followers -
gør. 

Vi ikke taler om ledelse, men 
om bevægelsen i organisationen



SAMTALEMENU - DILEMMAER

• Medarbejdere i en moderne vidensøkonomi kræver 
mening, men spørgsmålet er: Hvis mening?

• Hvad gør man når medarbejderne sætter spørgsmålstegn 
ved alt, hvad man siger? Og hvad gør man, hvis en 
medarbejder truer med at sige op?

• Talent management er dilemmaernes holdeplads. Hvis 
man kårer nogle som talenter, gør man så resten til et B-
hold og skaber jalousi?

• Værdibaseret ledelse er lettest at udøve, når der er 
øjenkontakt og organisatorisk staldvarme – to ting, som det 
netop er svært at opnå hvis ikke vi er fysisk tilstede



BENEDICTØVELSE…. SÅLEDES:

1. Grupper af 4-6
2. Sæt jer i en cirkel uden bord eller computer pc mellem jer
3. Vælg et spørgsmål eller ledelsesdilemma, som I vil 

undersøge 
4. Vælg en tidstager
5. Tænk over spørgsmålet i 3 minutter
6. Den yngste person starter 
7. Tidstager tager tid
8. Vær stille ligeså lang tid som der er talt
9. Skift til næste taler – stilhed – næste ... og så fremdeles
10.Kør uret rundt et par gange



SKT BENEDIKT… DERFOR: 

”Intetsteds er Gud så nærværende 
som i stilheden”

Metoden virker fordi den bygger på den særlige 
energi, der opstår, når mennesker er stille 
sammen. Stilheden, langsomheden og de 
gentagne runder appellerer til at bidrage med 
noget mere søgende og væsentligt. På en god 
dag opstår der et autentisk undringsfællesskab,
hvor ingen har det alvidende leder-kort


