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LEDEREN

Hvornår oplever du, at dine medar-
bejdere performer bedst, har mest 
energi og trives bedst? Er det, når 
de får lov til at lave det, de er bedst 
til og deres styrker fremhæves? El-
ler er det, når der er fokus på fejl og 
svagheder? Mon ikke det er, når der 
fokuseres på styrker? Og mon ikke 
du selv har det på samme måde?

Ifølge den tidligere Gallup-forsker 
Marcus Buckingham findes styrker 
inden for områder/aktiviteter, man 
selv og i andres øjne har talent for 
og som samtidig giver energi. Det vil 
sige, at styrker = succes + energi.

Styrkebaseret ledelse har gennem 
de seneste år vundet stort indpas 
i mange virksomheder. Det er der 
god grund til: Forskning viser nem-
lig, at den styrkebaserede tilgang 
har positiv indflydelse på medarbej-
deromsætning, kundetilfredshed, 
produktivitet, resultater m.m.
Så hvis du som leder formår at brin-
ge medarbejdernes styrker i spil, så 
har du langt hen ad vejen banet ve-
jen for virksomhedens succes.

Peter Drucker er citeret for at have 
udtalt, at lederskabets største op-
gave er at samle vores styrker på 
en måde, der gør vores svagheder 
ubetydelige. Styrkebaseret ledelse 
altså handler ikke om, at vi skal lukke 

øjnene for og ignorere vores medarbejderes svagheder. 
Vi skal være opmærksomme på svaghederne, men ved 
netop at fokusere på styrkerne kan vi overkomme svag-
hederne.

I dette nummer af Ledelse i Udvikling vender vi blikket 
mod styrkebaseret ledelse. Du få seks artikler fra forskel-
lige eksperter på området herunder to praktiske cases, 
hvor du får indblik i, hvordan to virksomheder arbejder 
med styrkebaseret ledelse. En af artiklerne udfordrer den 
klassiske styrkebaserede tænknings snævre fokus på 
styrker og svagheder og argumenterer for, at overgjorte 
styrker er en lige så stor kilde til ineffektivitet og mistriv-
sel, som svagheder er.

Fælles for artiklerne er dog, at de giver dig inspiration og 
input, konkrete værktøjer og gode råd til den styrkebase-
rede ledelsestilgang.

Og husk at når du praktiserer styrkebaseret ledelse, bør 
du også kigge lige så meget indad på dig selv og arbej-
det med dine egne styrker.

Rigtig god læselyst

Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, DBA, 
DANSK HR

Styrke = energi + succes
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Styrkebaseret ledelse styrker menne-
sker, virksomheder og samfund Verden 
kalder på, at vi tager ansvar for, hvad vi skaber. Som 
leder tager du ansvar ved at være bevidst om, at de 
valg, du træffer, og den måde, du indgår i relationer på, 
har konsekvenser for dine medarbejdere, for produktet, 
I sammen skaber, og for det omkringliggende samfund.

Styrkebaseret (top)ledelse: Få dine 
medarbejdere til at shine ”Det er demotive-
rende kun at tale om fejl. Vi skal dyrke det, vores med-
arbejdere gør godt – så de kan præstere endnu bedre 
der, hvor de er stærkest,” siger administrerende direktør i 
Hitachi Data Systems Danmark (HDS), Merete Søby.

Styrkebaseret forandringsledelse – 
skab nye vaner hos dine medarbejdere 
Som leder har du nok stået midt i en forandringspro-
ces og overvejet, om forandringen nogensinde ville 
ske i virkeligheden. Du synes måske du havde kom-
munikeret, involveret og støttet medarbejderne, men 
alligevel gjorde alle som de plejede. Derfor tænkte du: 
Modstand mod forandring! Vi vil hellere hjælpe dig i 
retning af et andet mindset, der hedder Styrkebaseret 
forandring!  

Fokus på medarbejdernes styrker giver 
mening og resultater Når produkter og 
services ligner hinanden til forveksling, er det medar-
bejdernes styrker, der gør den store forskel. I salgsaf-
delingen hos teknik- og stålgrossisten Lemvigh-Müller 
har det aktive arbejde med styrkebaseret ledelse løftet 
teamets resultater til nye højder. 

Styrkebaseret ledelse skaber robuste 
medarbejdere  Styrkebaseret ledelse kan være 
nøglen til opbygning af stærke og robuste medarbej-
dere, relationer og fællesskaber, der fremmer både 
trivsel og præstationer.

Næste generation af styrkebaseret  
ledelse  Peter Drucker formulerede “maggi-ternin-
gen” af sit livs arbejde med strategi og ledelse sådan 
her: “Lederskabets opgave er at samle vores styrker, så 
vores svagheder bliver irrelevante”. Men kan det virkelig 
passe? Hvad sker der, når vores ledere alene forlader 
sig på styrker?
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Fakta, du ikke tør overse

af lav performance, fravær  
og kronisk mistrivsel skyldes  
stress, depression og angst.

højere kreativitethøjere salgssuccess

Derfor har vi udviklet Well-being Management
• Det er et unikt udviklingsprogram, som sikrer trivsel og produktivitet i hele organisationen. 

•  Vi træner og følger dine medarbejdere i 4 måneder og ledere i 7 måneder.

•  Værktøjerne er kortlægning, workshops og webinarer.

Er trivsel og høj performance vigtig for din virksomhed?  
Ring til vores konceptchef for Organisation og Ledelse,  
og hør mere om, hvordan Well-being Management kan  
hjælpe jer. Ring på tlf. 70 33 04 04.

En analyse af over 225 studier om trivsel på arbejdspladsen viser,  

at medarbejdere i trivsel har: 

Mød os på HR-messen Træfpunkt d. 5.-6. 
oktober 2016 i Øksnehallen, København.
Scan koden - tilmelding er gratis.

højere produktivitet



Styrkebaseret (TOP)LEDELSE

Få dine medarbejdere 
til at shine

”Det er demotiverende kun at tale om fejl. Vi skal dyrke 

det, vores medarbejdere gør godt – så de kan præstere 

endnu bedre der, hvor de er stærkest,” siger admini-

strerende direktør i Hitachi Data Systems Danmark 

(HDS), Merete Søby.

Til daglig leder Merete mere end 50 medarbejdere i det danske hoved-
kvarter, som ligger i Vedbæk – med udsigt til Øresund. HDS leverer 
komplette it-infrastrukturløsninger til store globale brands og virksom-
heder i hele verden. 

Merete Søbys tilgang til ledelse kaldes styrkebaseret, og ideen er en-
kel: Det skaber trivsel og bedre resultater, når du dyrker medarbejder-
nes styrker frem for at fokusere på deres svagheder. På den måde får 
medarbejdernes svagheder mindre betydning på arbejdspladsen.

Tænd den indre glød
”Jeg er kun en succes som leder, når medarbejderne er en succes. Jeg 
skal sørge for at få deres styrker og kompetencer i spil og tænde for 
deres indre performance-lampes grønne lys, så alt bare siger: ’GO’. 
Det er den stærkeste opskrift på succes for den enkelte medarbejder 
og dermed for virksomheden.”

Merete Søby er en kvinde, der ikke bare planter et frø og venter på, at 
det gror af sig selv. Hun ved, hvor vigtigt det er – hele tiden – at gøde 
talentet for at få det enkelte individ og den fælles performance til at 
blomstre. Hun fortæller, hvordan styrkebaseret ledelse har været en 
vigtig ingrediens i arbejdet med at skabe en turnaround i den virksom-
hed, hun overtog ansvaret for for otte år siden.

Fra Merete Søby overtog styrpinden, er HDS gået fra en omsætning 
på 120 mio. kroner til 500 mio. kroner. Og fra en markedsandel på 18 
procent til 61 procent. 

Den succes bygger på en filosofi om, 
at virksomheden vinder, når medarbej-
derne vinder. 

Sulten i paradis
Merete Søby har ikke haft et bevidst mål 
om at blive leder. Derimod har hun al-
tid gået efter at være den bedste til det, 
hun laver. 

For som Merete siger: ”Det handler om 
at vinde. Når du vinder, så kan du alt. Du 
kan ansætte de rigtige, og du kan udvik-
le talentet. Men du skal vinde først. Jeg 
føler hele tiden sulten i paradis. Vi skal 
hele tiden stræbe efter at blive bedre og 
udvikle os. Det er ikke nok at blive kåret 
som årets land og vinde de største kon-
trakter. Vi har redet på en bølge, og nu 
skal vi have startet en ny bølge.”

Den energi og dette konstante drive ly-
ser ud af Merete, og det har en positiv 
effekt på hele virksomheden. Det forsø-
ger Merete at give videre på de individu-
elle statusmøder, som hun holder med 
sine nærmeste afdelingsledere ugent-
ligt. Derefter har Merete afsat tid til at 
fjerne sten på vejen og eksekvere på de 
aftaler, der indgås. 

Det inspirerer og giver tydelig retning 
i ledelsesarbejdet. Det handler om at 

TEMA:  STYRKEBASERET LEDELSE
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Pernille Winge, 

Morsing
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OM   
Merete Søby

• Stilling: Administrerende direktør, 
Hitachi Data Systems Danmark

• Uddannelse: CBA, HD i Afsætning, 
diverse lederuddannelser

• Alder: 41 år

• Bor i Vedbæk med sin mand 
og fem sammenbragte børn 
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gøre sine medarbejdere til vindere, om at spotte medarbejdernes styr-
ker og konstant have fokus på, at de udvikler sig i den rigtige retning. 
Især når det gælder de styrker, medarbejderne ikke selv er bevidste 
om:

”Det er vigtigt at have en mentor, specielt i den første del af din kar-
riere, fordi det er umuligt at se sig selv udefra. Og jeg var helt sikkert 
havnet som advokat, hvis jeg ikke havde haft nogle ledere, der var 
gode mentorer for mig og havde sagt: Ved du hvad, Merete, du er 
knalddygtig til at hive de store fisk hjem. Det får dig til at stråle. Kunne 
du ikke tænke dig at gøre noget mere af det?”

HDS bygger på en performancekultur, hvor succesfulde medarbejdere 
belønnes med bonus og anerkendelse. Men for dem, som har udfor-
dringer med at nå deres mål, baner Merete vejen for, at de selv opda-
ger, hvordan de bringer deres kompetencer bedre i spil. 

”Når nogen har svært ved at nå målene, ser jeg på, hvordan vi kan 
hjælpe dem. Hvorfor når de ikke målene? Mangler de kompetencer? 
Er de forkert placeret?”

”Så taler vi om, hvad der skal til for, at matchet er perfekt, både for 
HDS og den enkelte medarbejder. Fx kan jeg spørge: Skulle vi prøve 
at skrue op for det og det? Og så indser de ofte selv, hvordan de 
kan bruge deres kompetencer endnu bedre. Men forandringen skal 
komme indefra.”

80 procent er ikke nok
Selvom du ikke skal lede efter hullerne i osten, skal du ikke lukke øj-
nene for dem. Idéen bag styrkebaseret ledelse er netop, at man ikke 
frakender sig svaghederne, men er opmærksom på dem for at kunne 
håndtere dem konstruktivt. 

Chefen skal turde være fødselshjælper, 
hvis erkendelsen ikke kommer af sig 
selv. Ifølge Merete Søby er det vigtigt, 
at man som chef ikke er konfliktsky og 
bange for at adressere problemerne. 

”Jeg er ikke bange for at sige tingene 
ligeud. Jeg er god til at anerkende og 
rose, men de pæne ord mister deres be-
tydning, hvis du ikke også som leder er 
parat til at kalde en spade for en spade. 
Det kan jo ikke hjælpe, at vi hele tiden 
skal tro, at vi bare er fantastiske. Mat-
chet skal være 100 procent og ikke 80 
procent.”

Det er ikke Merete Søbys efaring, at alle 
ledere formår at tage medarbejderens 
udfordringer ved hornene: 

”Der er mange, der er konfliktsky. Ofte 
går snakken i ledelsesgruppen om en 
medarbejder, der ikke leverer varen. 
Men personen, det handler om, aner 
ingenting. Det er bare ikke i orden. Med-
arbejderne skal have at vide, når de ikke 
lever op til forventningerne. Som de før-
ste. Ellers har de ikke en chance. Det er 
meget mere motiverende, end hvis med-
arbejderne føler sig usikre på, om de gør 
det godt nok.”

Som leder er det dog lige så vigtigt at 
have indsigt i sine egne styrker og svag-
heder, og det gør Merete også en dyd 
ud af at tage seriøst:

”Man kommer ikke sovende til succes, 
så når jeg tror på noget, så går jeg ef-
ter det. Det er min personlige råstyrke. 
Det er vigtigt, når man skal lede andre. 
Jeg har også mine svagheder og har 
selv brug for at blive suppleret. Derfor 
har jeg ansat en dygtig CFO, så jeg kan 
koncentrere mig om det, jeg er god til.”

Ikke plads til primadonnaer
Vil du samle et puslespil, skal alle brik-
ker passe sammen. Det gælder også, 
hvis du skal opnå fælles mål gennem 
samarbejde. For Merete handler styr-
kebaseret ledelse lige så meget om at 
fremme fællesskabets styrker som den 
enkeltes, for det nytter ikke noget, hvis 
du kun dyrker heltene.



LEDELSE I UDVIKLING    4   2016       side 13 

 

TEMA:  STYRKEBASERET LEDELSE

”Jeg har haft mange ambitiøse med-arbejdere, som gerne ville være 
ledere. Men de var alt for konkurrenceorienterede til at lede andre. 
Hvis du skal lede andre, så nytter det ikke noget, at du har armene 
oppe over hovedet og løber med æren, for det bliver dine medarbej-
dere altså ikke særlig motiverede af.”

”Nogle har primadonnanykker, og det går ikke, hvis man er hamrende 
dygtig 80 procent af tiden, men træder kollegaerne over tæerne de 
resterende 20 procent. Der er nødt til at være en anerkendelse af, at 
varen skal leveres i fællesskab. Man skal komplementere hinanden. 
Det gælder både personlighed og faglighed. Begge dele er vigtige.”

HDS står midt i en transformation, og en af Meretes vigtigste opga-
ver er at dreje skibet. Det gør hun ved ikke kun at dyrke de hurtige og 
sikre resultater, men ved at fokusere på de wins, som virksomheden 
skal leve af i fremtiden. 

”Nogle af de ydelser, vi sælger i øjeblikket, udgør kun 20 procent af 
vores omsætning i dag, men skal på sigt udgøre 80 procent. De 20 
procent skal blæses op, så ingen er i tvivl om, hvor vi er på vej hen. 
På vores fællesmøder fremhæver jeg derfor altid dem, der er med til 
at skabe den transformation, for at få mere af det, vi skal leve af om 
tre år.”

Vær modig og tro mod dig selv
Selvom styrkebaseret ledelse i sidste ende handler om virksomhe-
dens bundlinje, understreger Merete Søby, at man aldrig skal gå på 
kompromis med sig selv, da det også er en styrke at kunne – og 
turde – sige sine begrænsninger højt.

”Da jeg fik børn, var det vigtigt for 
mig at sætte grænser. Jeg kunne 
ikke længere knokle 80 timer om 
ugen. Men jeg har aldrig leveret 
bedre resultater og aldrig været gla-
dere, end efter jeg er blevet mor. Jeg 
har lært at fokusere på det, der er 
vigtigt. Jeg ville nødigt have været 
det foruden,” siger hun og afslutter:

”Hvis man ikke kan levere varen, har 
man valget mellem at arbejde mere 
eller finde et andet sted – og det 
er da ikke det værste, der kan ske. 
Derfor er det godt at have en mentor 
eller en coach, man kan tale de her 
alternativer igennem med. Ja, det er 
hårdt arbejde, men man skal også 
huske at nyde livet, og netop derfor 
er det vigtigt, at man får energi af sit 
arbejde. Man lever kun én gang. Det 
er vigtigt, at du trives med de valg, 
du foretager dig, ellers får du ikke 
succes.”  

Om  
styrkebaseret 
ledelse

• En ledelsestilgang, der bl.a.  
studeres på forskningsområdet 
positiv psykologi.

•	 Filosofien	er,	at	mennesker	per-
former bedst ved at træne deres 
styrker, og at man dermed gør sine 
svagheder mindre betydningsfulde.

• Man skal dog stadig være sig sine 
svagheder bevidst for at kunne 
håndtere dem konstruktivt.

• Med det styrkebaserede fokus træk-
ker virksomheden på og dyrker den 
enkelte medarbejders drivkraft og  
motivation, hvilket giver bedre 
trivsel på arbejdspladsen.

• Styrkebaseret ledelse er en til-
gang, der skaber sammenhæng 
mellem trivsel, effektivitet og 
resultater på bundlinjen.

Om 
Hitachi Data Systems,  
Danmark

• Hitachi Data Systems er et helejet datterselskab af Hitachi Ltd., 
der har hovedkontor i Tokyo, Japan.

• Er førende på Big Data, it-infrastruktur og social innovation. 

• HDS Danmark hjælper hver dag virksomheder med at skabe en 
sammenhængende og struktureret it-infrastruktur på én bruger- 
grænseflade	–	både	software	og	hardware	–	som	frigør 
ressourcer og sikrer bedre arbejdsprocesser. 

• HDS’ løsninger automatiserer forretningen med bedre it-services, 
som understøtter medarbejdernes daglige arbejde. 

• HDS’ løsninger er Cloud, Content, Converged, Big Data samt 
servere,	netværk,	software	og	storage.

• Omsætningen i Hitachi Data Systems Danmark er vokset cirka 
20 procent årligt de seneste år. HDS Danmark har den højeste 
markedsandel på verdensplan. HDS Danmarks markedsandel 
er lige så stor som i Sverige, Norge og Finland tilsammen.

• Selskabets omsætning for 2015 udgjorde ca. 500. mio. kr


