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Jeg undrer mig over, at ledelse stadig-
væk ikke er en faglighed, der prioriteres 
ret højt i de små og mellemstore virk-
somheder. I de frivillige kæder findes 
nogle af landets mindst uddannede 
ledere, og i de små og mellemstore 
virksomheder findes nogle af landets 
mest arbejdspressede ejerledere. Jeg 
taler både om ledelse af organisationen 
og lederens ledelse af sig selv. 50% 
af de medarbejdere, der forlader en 
organisation, udtrykker dårlig ledelse 
hos nærmeste leder som den direkte 
årsag til skiftet. 

Jeg ser rigtigt mange engagerede 
og hårdtarbejdende ledere og inde-
havere i mit arbejde; folk, der virkelig 
brænder for deres job, deres faglighed 
og gør en kæmpe indsats for at drive 
deres virksomheder. Folk, der gerne 
vil både deres medarbejdere og deres 
kunder det allerbedste.

Jeg ser desværre også gang på gang 
de samme ejerledere og indehavere, 
der drøner afsted i alt for højt et tempo 
uden helt at vide, hvor de skal hen. 
Der er så mange ejerledere og lede-
re, der lever fra dag til dag og agerer 
brandslukkere fra opgave til opgave. 
Når der er så travlt og man arbejder i  
så højt et tempo, så risikerer man som 
leder ubevidst at skabe en kultur om-
kring sig, hvor næsten og ligeved-kvali-
tet, dårligt arbejdsmiljø og ringe afkast 
bliver normen – ganske enkelt fordi 
lederne ikke bruger tiden til at prioritere 

ledelsesfaget – og måske også fordi 
indholdet i ledelsesfaget er ukendt eller 
utrænet?

Man kan sagtens have travlt og 
arbejde meget og samtidig have styr på 
ledelsesfaget, hvis man kender redska-
berne, og bruger tiden på at anvende 
dem i virksomhedens hverdag.
Hvis du som kaptajn på dit eget skib 
ikke bruger tilstrækkeligt tid på broen, 
hvor du kan se langt, lægge planer, 
danne normerne og sætte dagsorde-
nen, men i stedet drøner rundt nede i 
maskinrummet og skovler kul – hvem 
er det så der skal sætte normerne, 
dagsordenen og retningen for din 
virksomhed?

Der er rigtigt meget forskning der 
viser, at relationerne i hverdagen er det, 
som får folk til at blive på arbejdsplad-
sen. Stærke relationer til kollegerne 
kan give en organisation vinger. Gode 
relationer til kunderne giver en fanta-
stisk tilfredshed og en stolthed, der 
betyder uendeligt meget i hverdagen. 
Den gode relation til den nærmeste 
leder er altafgørende for loyalitet, 
engagement og viljen til at strække sig 
ekstra i hverdagen. De gode relationer 
skabes af lederens evner, mod og vilje 
til at arbejde med ledelsesfaget!

Jeg hørte fornyligt en radioudsen-
delse, hvor det blev fastslået, at de 
organisationer der vinder ude på deres 
markeder, er de organisationer, der 
har de bedste medarbejdere. Det blev 

der klappet meget ad i studiet, og det 
kan jeg jo dårligt være uenig i. Men der 
mangler et spørgsmål i den sætning: 
Hvor kommer de fra – de dér bedste 
medarbejdere?? I min erfaring kom-
mer de bedste medarbejdere fra en 
helt bevidst ledelse, der vedholdende 
og utrætteligt træner, uddanner og 
udvikler medarbejderne i organisatio-
nen. Som bruger ledelsesredskaber til 
at være tydelige, udtrykke forventnin-
ger, give feedback og i det hele taget 
arbejder bevidst hen mod den kultur, 
der giver dét man gerne vil have – de 
bedste medarbejdere. 

Kære bestyrelser, ejerledere  
og indehavere – ledelse er et fag!

Som sagt – ledelse er et fag – og faglighed kan 
heldigvis læres lige som alt muligt andet...
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