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LEDEREN

Vi er efterhånden i Danmark enige 
om, at det i langt de fleste tilfælde 
er guleroden, vi skal hive op af vores  
ledelsesværktøjskasse, når vi skal 
have vores medarbejdere til at perfor-
me. I ledelsesteorien og i praksis bli-
ver der talt og skrevet om hhv. bløde 
og hårde ledelsesværktøjer.

Under finanskrisen blev der et større 
fokus på Lean, performance-systemer 
og andre hårde ledelsesværktøjer. 
Intet måtte overlades til tilfældighe-
derne. Al tid og alle resurser skulle 
bibringe værdi til virksomheden. Le-
derne var under enormt pres for at 
få sine medarbejdere til at performe. 
Ledelsesværktøjerne var hårde og 
konkrete. 
Efterhånden som krisen har sluppet 
sit greb i virksomhederne og samfun-
det generelt, er der sneget sig flere og 
mere bløde værktøjer ind i ledernes 
værktøjskasse igen. Coaching, social 
kapital, samarbejde, videndeling, kom-
munikation mm. kom på alles læber. 

Bløde værktøjer kan godt have en ne-
gativ klang i nogens øre. Imidlertid er 
det ofte de mere bløde værktøjer, der 
danner grundlaget for at kunne opnå 
resultater – og det er jo det, det hele 
i sidste ende handler om. Ledelse er 
ikke et mål i sig selv – det er et middel 
til at skabe resultater.

I dette nummer giver vi dig et bud på, hvorfor du som leder 
bør have fokus på bløde værktøjer og hvordan du via bløde 
værktøjer kan opnå resultater.

I dette års første nummer af Ledelse i Udvikling giver nogle 
af Danmarks førende eksperter inden for hvert sit område 
dig inspiration inden for positiv psykologi og robusthed, 
mindfulness, tillid, håndtering af medarbejderes stress og 
strategisk sundhed. 

Desuden får du to cases, hvor du kommer helt tæt på virk-
somhedernes arbejde. I servicevirksomheden ISS er det 
især værdier som dialog, engagement og passion, der er 
i højsædet, når der skal rekrutteres, trænes og uddannes 
ledere. 
I casen fra Skandia og Hjerteforeningen får du et indblik 
i, hvorfor det er vigtigt, at du som leder også har fokus på 
forebyggelse af stress og andre sygdomme blandt med-
arbejderne.

I sidste ende handler det om et mix af både bløde og hårde 
værktøjer samt hvad der er mest optimalt for virksomheden 
og dine medarbejdere. Der findes ingen opskrift – du må 
finde din egen! Du kan bruge dette nummer til at lade dig 
inspirere i din daglige ledelse. Vælg de værktøjer, der giver 
bedst mening for dig og skaber de bedste resultater. 

Rigtig god læselyst.

Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA, 
DANSK HR

Pisk eller gulerod?
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Nye positive vinkler på produktivitet 
og robusthed Få udvalgte og konkrete input til 
hvordan du som leder kan bidrage til øget produktivitet. 
Det kræver dog, at du gentænker situationen, som du 
og dine medarbejdere befinder jer i. 

Bløde værdier i første række I danske ISS 
er det især de bløde værdier som dialog, engagement 
og passion, der er i højsædet, når der skal rekrutteres, 
trænes og uddannes ledere til servicevirksomheden.

Tillid og resultatskabelse Tillid er nøglen til 
resultatskabelse. Moderne ledelse og HR skal undgå 
mistillidsproducerende kontrolforanstaltninger i arbejdet 
og i stedet skabe sunde læringsmiljøer præget af reel 
tillid til medarbejderne og vise versa. 

Er du en nyttig leder? Hvis du skulle vælge 
mellem at være en leder med synlig personlig succes 
eller en leder, som er nyttig for dine medarbejdere, hvad 
ville du så vælge?

Forebyggelse er en ledelsesdisciplin 
Som leder har man ansvar for medarbejdernes trivsel og 
sundhed. Og med en målrettet indsats for at forebygge 
stress og andre sygdomme får man gladere og mere 
produktive medarbejdere – plus overskud på bundlinjen. 
Sådan lyder budskabet fra Hjerteforeningen og Skandia.

Lederes håndtering af medarbejderes 
stress  Som leder står du med et alvorligt problem, 
hvis stress fører til reduceret arbejdsevne og sygemel-
dinger blandt dine medarbejdere. I denne artikel zoomer 
vi ind på ledelsens særlige rolle, ansvar og muligheder.

Strategisk sundhed giver resultater på 
bundlinjen og styrker arbejdsmiljøet 
Strategisk sundhed er en metode til at få mest sundhed 
og trivxel for pengene. Ved at lægge en klar strategi, der 
afspejles i hele forretningen, kan  man som virksomhed 
opnå klare og målbare resultater for både medarbejdere 
og bundlinje.
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HAVES: Viden og idéer 

SØGES: HR-folk der vil vide mere 

Drømmer du også om sunde, effektive og raske medarbejdere?

Så kom til gratis morgenseminar og bliv inspireret til, hvordan du kan  
arbejde mere effektivt med sundhed.

Det er vores egne eksperter inden for sundhed, der deler ud af deres viden. 

Emnerne er inden for stress, psykisk arbejdsmiljø, den mentalt  
robuste organisation, motivation af medarbejdere, strategisk sundhed og  
meget mere…

Få besked næste gang, vi har et morgen seminar,  
ved at tilmelde dig på http://goo.gl/faO2Qv



Danske ISS er med sine mere end 500.000 medarbejdere en af ver-
dens allerstørste arbejdspladser. Ud af den halve million medarbejdere 
er 7.500 ansat i Danmark. Ingeniøruddannede Dorthe Rønnau er HR-
direktør for ISS Danmark, men selv om der er mange medarbejdere 
(der udgøres af i alt 124 nationaliteter), og selv om Dorthe Rønnaus 
HR-afdeling har en størrelse, der tilsvarer dette, er det især de bløde 
værdier som dialog, engagement og passion, der er i højsædet, når der 
skal rekrutteres, trænes og uddannes ledere til servicevirksomheden.
 
”Den første dialog, vi tager med en ny leder, når han eller hun kommer 
til ISS, handler om ’engagement’. Engagerede medarbejdere er det 
vigtigste – særligt for en servicevirksomhed som vores. Uden engage-
ment er vi ikke i stand til at få tilfredse kunder, som jo er hele funda-
mentet for vores forretning. Jeg plejer at sige til vores ledere, at de er 
produktudviklere, og at deres fornemste opgave er at udvikle og skabe 
engagerede medarbejdere,” fortæller Dorthe Rønnau.

Personlige egenskaber vægter højt
For at få engagerede medarbejdere er det afgørende med en engage-
ret leder, og derfor lægger ISS stor vægt på – allerede i rekrutteringen 
– at nye ledere er udrustet med et sådan gen: 

”Når vi rekrutterer nye ledere, er det i høj grad de personlige egen-
skaber som engagement, adfærd og interesse, der vægter højt. Selv-
følgelig skal der også en vis portion faglighed ind, men det er helt 
klart de bløde værdier, som kommer i forreste række. Når en leder er 
rekrutteret, så klæder vi personen på og giver ham eller hende nogle 
værktøjer, der gør dem i stand til at skabe engagerede medarbejdere,” 
siger Dorthe Rønnau.

Bløde 
værdier i første række

Nikolaj Henum
VirkKom

Måles på de bløde værdier
Mange virksomheder er tilbageholdne 
med at lægge for stor vægt på de bløde 
værdier i dag, blandt andet fordi de ikke 
altid er lige operationaliserbare. Men det 
er ikke tilfældet for ISS, for i den årlige 
medarbejderundersøgelse indgår de 
som et fast element.

”I ISS har vi nogen klare retningslinjer, 
som vi mener, der skal til for at skabe 
et godt lederskab og dermed engage-
rede medarbejdere. Og disse parametre 
optræder altid med ni spørgsmål i den 
årlige medarbejdertilfredshedsunder-
søgelse. Spørgsmålene handler blandt 
andet om, hvorvidt man oplever en god 
dialog med sin leder, om man bliver re-
spekteret af sin leder, om lederen skaber 
klare retningsliner og så videre. Spørgs-
målene bliver efterfølgende evalueret 
med lederens leder, som så på den bag-
grund udarbejder handlingsplan,” siger 
Dorthe Rønnau og supplerer:

”Det er alle medarbejdere i hele ISS 
Danmark, der bliver stillet de samme 
spørgsmål i forhold til samarbejdet med 
den nærmeste leder.” 

Kvalitet frem for kvantitet
Cirka 450 ledere – og heraf cirka 200 
’førstelinje-ledere’ – er der i dag blandt 
de cirka 7.500 medarbejdere i ISS Dan-
mark. Og det er naturligvis vanskeligt for 
den enkelte leder at være synlig over for 
alle medarbejdere hver eneste dag.
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”Mange af vores førstelinje-ledere har ansvaret for mellem 10 og 50 
medarbejdere, og det giver sig selv, at de ikke kan være syn-
lige over for deres medarbejdere hver dag. Men det er 
heller ikke så afgørende – kvaliteten er mere afgøren-
de end kvantiteten. Det vigtigste er, at lederen kan 
skabe tillid og er tilgængelig i forhold til med-
arbejderne, så snart der er behov for det. Og 
det gør vi meget ud af – vores førstelinje- 
ledere har endvidere kontor i bilen, så 
på den måde er de altid tæt på deres 
medarbejderne og klar, hvis behovet 
opstår,” fastslår Dorthe Rønnau.

Sammenhæng  
mellem engagerede  
medarbejdere og gode ledere
God ledelse er der ikke nogen ende-
lig facitliste på. Det er ikke på samme 
måde som med økonomi, hvor man 
har mulighed for at sætte nogle kon-
krete mål op. Men ifølge HR-direktøren 
er der en tydelig sammenhæng mellem 
tilfredse medarbejdere, der udfører et 
godt stykke arbejde, og den gode leder.
”Jeg plejer at sige, at man bliver ansat i en 
virksomhed, fordi man føler sig tiltrukket af 
jobbet, og at man ofte forlader en virksomhed 
på grund af sin leder. Og det tror jeg ikke, er helt 
forkert. Vi har også gennemført en undersøgelse, 
der viser, at de mest tilfredse og engagerede med- 
arbejdere er dem, der er i tættest dialog med deres 
leder. Så set i lyset af, at de mest engagerede med- 
arbejdere skaber de bedste resultater,  
bekræfter det jo, hvor vigtigt det er,  
at vi har nogle dygtige le-
dere i en servicevirksom-
hed som vores,” siger 
Dorthe Rønnau.   

Dorthe Rønnau 
HR-direktør 

ISS Danmark



Mangfoldighed favner bredt
ISS er med sine 124 nationaliteter måske den mest mangfoldige virk-
somhed i Danmark, og også på det område har lederen en opgave at 
varetage i forhold til medarbejderne.

”For mange af de medarbejdere, som vi ansætter, er det deres første 
job i Danmark. Og de kender for eksempel ikke meget til det danske 
system generelt. Og i det regi har lederen desuden en rolle som guide 
for medarbejderen, blandt andet i forhold til breve som vedkommende 
har modtaget fra kommunen og den slags. Det gør vi, for at den en-
kelte medarbejder skal føle sig tryg, også uden for arbejdet. Vi er en 
virksomhed, hvor der er højt til loftet, og desto bedre medarbejderen 
trives også uden for arbejdet, desto bedre præsterer vedkommende, 
og jo mere engageret og fokuseret er medarbejderen også på arbejdet 
– det handler om det hele menneske,” siger Dorthe Rønnau. 

HR er i tæt dialog med lederne
Retter man pilen mod HR, er der ingen tvivl om, at HR har en meget 
vigtig rolle i forhold til at klæde lederen på til at kunne skabe engage-
ment blandt sine medarbejdere.

”HR har en hel klar og vigtig rolle i denne 
sammenhæng i forhold til at klæde den 
enkelte leder på i dialogen med medar-
bejderen – herunder træne og udvikle le-
deren. Men det er utrolig vigtigt, at man 
ikke bare udvikler et system og nogle 
metodikker og dernæst trækker det ned 
over hovedet på lederne. HR skal i min 
optik aldrig blive en politibetjent, der 
skal kontrollere, at medarbejderne an-
vender de systemer, der er udviklet i og 
af HR. HR skal hele tiden lytte til lederen 
og dernæst udvikle nogle redskaber på 
baggrund af input derfra. Og så er det 
vigtigt at understrege, at der ikke må 
være tale om komplicerede og indvikle-
de systemer. Det skal være let tilgænge-
ligt og lige til at gå til, for ellers virker det 
ikke,” fastslår HR-direktøren og tilføjer:

”Lederen og medarbejderen skal ikke 
føle det som en byrde at eksempelvis af-
holde medarbejdersamtale. Begge par-
ter skal gerne opfatte det som noget, der 
giver mening.”  
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Dorthe Rønnau 

HR-direktør, 
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