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LEDEREN

Hvem vil ikke gerne arbejde i en at-
traktiv virksomhed? I en virksomhed 
med et kendt employer brand, et 
godt image og en karismatisk top-
chef?

Hvert år kårer Great Place to Work 
Danmarks, Europas og verdens 
bedste arbejdspladser på baggrund 
af medarbejdernes egne vurderin-
ger. Universum udgiver lister over 
Danmarks mest attraktive arbejds-
pladser vurderet af studerende – 
virksomhedernes fremtidige medar-
bejdere. Guld Image-listen rangerer 
de 140 mest kendte og toneangi-
vende virksomheder i Danmark. De 
bedste topchefer i Danmark og glo-
balt kåres – danske Lars Rebien Sø-
rensen er blandt andet flere gange 
kåret til verdens bedste topchef af 
Harvard Business Review.

Der er ingen tvivl om, at virksom-
hedens evne til at tiltrække og fast-
holde de bedste talenter i høj grad 
afhænger af, hvor attraktiv virksom-
heden er. Oftere og oftere ser vi, 
at et godt image og god ledelse 
smelter sammen og bliver mere af-
gørende end nogensinde før. Flere 
undersøgelser viser, at den nærme-
ste leder spiller en stor rolle i fasthol-
delsen af medarbejderne. I forhold 
til tiltrækning har især toplederen en 
kæmpe rolle, men også den enkelte 
leder har en stor rolle i tiltrækningen 
af nye medarbejdere.

I årets sidste nummer af Ledelse i Udvikling, dykker vi derfor ned 
i lederens rolle i tiltrækning og fastholdelse, og både faglige eks-
perter og virksomhedscases byder på inspiration og gode råd.

En undersøgelse fra Moment Professionals viser, at danske le-
dere generelt er klar over, at de har en rolle i både tiltrækning og 
fastholdelse. På en 10-skala svarer 65 %, at de ligger mellem 7 
og 10 i forhold til, hvor stor en rolle de som ledere spiller i forbin-
delse med tiltrækning af kandidater. I forhold til fastholdelse er 
tallet 87 %. Resultatet signalerer en bevidsthed om, at lederne 
har stor betydning for en virksomheds image overfor potentielle 
medarbejdere.

Hvis Danmarks erhvervsliv følger den globale trend, så betyder 
det, at vi fremover vil se færre på faste kontrakter og flere på mid-
lertidige kontrakter. Bliver vi i fremtiden afhængige af specialister 
på midlertidige kontrakter, så bliver lederens rolle omend endnu 
mere vigtig for at kunne tiltrække de rigtige talenter.

Rigtig god læselyst

Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, DBA, 
DANSK HR

Dygtige ledere tiltrækker 
dygtige medarbejdere
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Skab tiltrækning med positive afvigelser 
Hvad karakteriserer den positivt afvigende organisation, 
som medarbejderne flokkes om at få lov at arbejde for? 
Hvad kan vi lære af nyere forskning inden for Positive 
Organizational Scholarship, og hvordan kan du som 
leder bruge denne viden aktivt i dit arbejde med at 
tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft? 

Dygtige ledere tiltrækker de dygtige 
medarbejdere  ”Intet er så afgørende for vores 
evne til at tiltrække de bedste medarbejdere som dygtige 
ledere. Så en væsentlig faktor for at rekruttere i fremtiden 
er, at sikre en høj ledelseskvalitet i virksomheden,” siger 
HR-chef i Coop, Claus Kjeldsen.

6 tips til succesfuld tiltrækning af den 
næste generation  Tiltrækning af talenter fra 
den næste generation af medarbejdere er afgørende for 
virksomheders fremtidige succes. I denne artikel får du 6 
tips til, hvordan du kan styrke din virksomheds tiltræk-
ningskraft.  

Drømme er ledelsens vigtigste rekrut-
teringsværktøj Det handler om at gøre arbejds-
pladsen attraktiv, hvis man vil sikre sig adgang til mor-
gendagens arbejdskraft. Det ved man hos e-conomic, 
der gennem realisering af medarbejdernes drømme, 
konstante udfordringer og et stærkt socialt arbejds-
miljø arbejder aktivt med at fastholde og tiltrække de 
rigtige talenter. 

Toplederen som storyteller og head-
hunter  En virksomheds topleder er en levende 
reklamesøjle for virksomhedens arbejdspladser. Det 
gælder såvel for de store virksomheder som for de 
mindre og mellemstore firmaer. For i dagens medie-
billede – og med det store fokus på godt lederskab 
– er vi på, om vi vil det eller ej. Det stiller både krav til 
ledernes evne til at kommunikere – og især til, hvad 
de kommunikerer om, når virksomheden løbende skal 
tiltrække de største talenter.

Fastholder du de rigtige medarbejdere?  
De rigtige medarbejdere er de bedste til at løse opga-
ven. De er også gode ambassadører for virksomheden, 
hvilket kan bruges, når nye medarbejdere skal rekrutte-
res. Men hvordan ved du, at det er de rigtige medarbej-
dere, du har – og hvordan fastholder du dem?
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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, der trives har: 

højere produktivitet



Side 10    5   2016  LEDELSE I UDVIKLING    

TEMA:  LEDERENS ROLLE I TILTRÆKNING

Dygtige ledere tiltrækker de 
dygtige medarbejdere

Jens Juul Nielsen

Intet er så afgørende for vores evne til at tiltrække de bedste  

medarbejdere som dygtige ledere. 

Interview med HR-chef Claus Kjeldsen, Coop.

Coop er den virksomhed, der beskæftiger 
flest mennesker i Danmark, cirka 40.000. De 
er fordelt på 1.200 butikker i kæderne Kvickly, 
SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, LokalBrugsen, 
Fakta, Irma og onlinebutikkerne Coop.dk og 
Coop.dk MAD. Flere tusinde af dem er ledere. 
Derfor er lederudvikling helt central og højt pri-
oriteret i koncernen. HR-chef Claus Kjeldsen 
har i ca. 20 år arbejdet med medarbejder- og 
ledelsesudvikling og -rekruttering i Coop, hvor 
han begyndte sin egen karriere som butiks-
medarbejder.

Hvad betyder en dygtig leder i f.eks. 
en butik, når der skal rekrutteres 
nye medarbejdere?

”En væsentlig faktor for at rekruttere i fremti-
den er at sikre en høj ledelseskvalitet i virksom-
heden. Ledelseskvalitet bliver et altafgørende 
parameter for at kunne tiltrække de bedste og 
mest kvalificerede medarbejdere – og mindst 
lige så vigtigt: for at fastholde gode medarbej-
dere,” siger Claus Kjeldsen.

”At nogle butikker og virksomheder ikke har de 
store problemer med at skaffe de bedste med-
arbejdere er ingen tilfældighed. Det er næsten 
altid de samme butikker, som har en høj grad 
af stabilitet blandt de eksisterende medarbej-
dere. De har også høj kundetilfredshed og en 
god økonomi.

HR-chef Claus Kjeldsen, Coop.
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Forklaringen er ledelse, god ledelse. I en tid med kamp om de bedste har 
god ledelse aldrig været vigtigere. Lederskabet er afgørende,” siger Claus 
Kjeldsen.

Men hvorfor er det så afgørende?

”Dygtige medarbejdere vil i sagens natur ikke arbejde med en dårlig leder. 
Dygtige medarbejdere er tværtimod ambitiøse og søger efter nogle, der kan 
lære dem, motivere og inspirere dem.

Fremgangen i vores virksomhed gennem de seneste år har haft den positive 
effekt, at vi har fået lettere ved at rekruttere dygtige ledere til vores virk-
somhed. Men den vigtigste ressource er de medarbejdere, vi allerede har 
i virksomheden. De skal have muligheder for at udvikle sig, så de kan blive 
morgendagens ledere via forskellige udviklingsforløb.”

Det den gode leder kan
”Som leder – uanset om det er for 
en stor virksomhed, for én butik el-
ler en afdeling – skal man kunne det 
samme:

1. Sætte tydelige og realistiske 
mål

2. Inspirere medarbejdere og 
skabe motivation 

3. Gennemføre det aftalte

4. Bakke op og coache  
med-arbejdere 

5. Kunne eksekvere – at få  
tingene til at ske.

Mit postulat er, at lederen er sit eget 
”værktøj”. Det vil sige, at det er le-
derens personlighed, som er afgø-
rende for evnen til at udøve ledelse. 

Det handler om ledelse!

Lederen er sig eget ”værktøj”

Man får de medarbejdere, man fortjener…

Ledelsesopgaven handler også om at udvikle 

”morgendagens ledere”
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Vi leder først og fremmest ved vores eksempel. Alt hvad vi siger eller gør, 
sender budskaber, derfor er det så afgørende i en relation med andre men-
nesker, at du som leder går foran med et godt eksempel.”

Resultater gennem glade medarbejdere
”Den gode leder, der kan styre, inspirere og eksekvere skaber gode resul-
tater gennem glade medarbejdere. Når vi laver vores målinger af trivslen på 
en arbejdsplads, kan vi se, at der er en klar sammenhæng mellem resultater, 
trivsel og god ledelse. For god ledelse betyder, at medarbejderne bliver læn-
gere, arbejder bedre og dermed skaber bedre resultater.

Så de virksomheder, der vinder, er dem, der formår at udvikle gode ledere, 
der kan fastholde medarbejdere, udvikle morgendagens ledere og skabe triv-
sel og god atmosfære i hverdagen,” siger Claus Kjeldsen.

Hvorfor er det så svært at være en dygtig leder?

”Det behøver det heller ikke være. Jeg har mødt mange med et nærmest 
medfødt talent for at lede, for at skabe begejstring, for at skabe høj trivsel 
hos deres medarbejdere. Men det er rigtigt, at mange medarbejdere oplever 
det modsatte. Forklaringen er, at ledelse kræver træning og uddannelse for 
langt de fleste. I øvrigt også for dem med det medfødte talent,” siger Claus 
Kjeldsen.

God ledelse skaber god ledelse
”Og selv om mange virksomheder mener, de investerer meget i ledelsesud-
vikling, kurser, træning og så videre, så er det nødvendigt at blive ved med 
det og i mange tilfælde investere endnu mere. For man skal jo ikke være blind 
for, at lige så vigtig god ledelse er, lige så kostbar er dårlig ledelse. 

Så det er med god ledelse som så meget andet: Det er selvforstærkende. Fra 
vores egen virksomhed har vi gennem årene set talrige eksempler på dygtige 
varehuschefer og uddelere, der har fungeret som rene talentfabrikker. 

Fælles for dem er flere ting:
• De prioriterer at udvikle medarbejdere. De har ganske enkelt 

en grundlæggende glæde ved at se mennesker vokse. Og 
de har godt blik for den enkeltes kvaliteter og potentiale

• De viser det gode eksempel og går foran. De fleste i 
vores virksomhed er også selv fagligt dygtige.

• De er bevidste om, at ledelse handler om at 
skabe resultater gennem andre mennesker, og at man 
selv kun lykkes, hvis medarbejderne lykkes.

Det er kvaliteter, der kun bliver end-
nu vigtigere i fremtiden. For her vil vi 
opleve unge, der er mere krævende 
og kritiske, komme ind på arbejds-
markedet. Unge, som ikke vil finde 
sig i dårlig ledelse,” siger Claus 
Kjeldsen.

Men hvad med løn, de fysi-
ske rammer og andre ting.  
Er det ikke også vigtigt for at 
tiltrække og fastholde dyg-
tige medarbejdere?

”Det er selvfølgelig vigtigt, at man får 
en fornuftig, konkurrencedygtig løn. 
Og det er selvfølgelig også vigtigt, 
at man ikke arbejder under forhold, 
man bliver mere eller mindre dår-
lig af. Men det vil jeg betegne som 
hygiejne-faktorer. Ting, der bare skal 
være i orden.

Vigtigere er selve arbejdsopga-
verne. Er det noget, man kan lide at 
beskæftige sig med, er det noget, 
der skaber arbejdsglæde og begej-
string? Men det er ikke nok. Vi har 
1.200 butikker, hvor opgaverne for 
medarbejderne grundlæggende er 
de samme. Men vi kan se, at der er 
kolossal forskel på, hvor tilfredse de 
er. Hvert år måler vi medarbejdert-
rivslen på hver arbejdsplads, hver 
butik, hver afdeling. Og her kan man 
sort på hvidt se, at der er stor forskel 
på, hvor tilfredse medarbejdere med 
identiske opgaver er. Forklaringen 
finder man altid det samme sted: 
Ledelse. De steder med den gode 
ledelse vil medarbejdere både anbe-
fale andre at arbejde og handle. De 
steder med dårlig ledelse, vil man 
gøre det modsatte. Fraråde andre at 
arbejde der, ja endog fraråde dem at 
handle der. 

Så uanset hvordan man vender og 
drejer det: Ledelse er den mest af-
gørende faktor for at tiltrække de 
bedste medarbejdere,” slutter Claus 
Kjeldsen.  

Om Coop:
Coop er grundlagt i 1866 med den første brugsforening i Thisted og 
fejrer således 150 års jubilæum i år. Virksomheden er ejet af 1,6 mil-
lion medlemmer, der gennem enten en app på deres telefon eller via 
deres plasticmedlemskort opnår en række fordele. Koncernen omsatte 
sidste år for godt 50 milliarder kr. og er dermed den største dagligvare-
virksomhed i Danmark. Der er beskæftiget cirka 40.000 medarbejdere, 
heraf mange på deltid. 
Coop driver varehusene Kvickly, supermarkedskæderne SuperBrugsen 
og Irma, nærbutikkerne, Dagli´Brugsen, LokalBrugsen og Brugsen, 
discountkæden Fakta og onlinebutikkerne Coop.dk og Coop.dk MAD


