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Der skal 8 ledere til at skifte en pære – og andre indslag 
 

Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk   
 

Følger du mig på LinkedIn? Hvis ikke, så er du gået glip af en række små korte 

inspirationsindlæg.  

 

Her kommer et par smagsprøver på mine indlæg: 

 

Der skal 8 ledere til at skifte en pære 

 

Hvor mange ledere skal der til at skifte en pære? Der skal 8 ledere til: 3 direktører til at udar-

bejde en vision og en strategi for at skabe mere lys, 1 økonomichef til at få lavet en cost bene-

fit analyse ved udskiftning af pæren, 1 HR chef til at få udarbejdet en politik for udskiftning af 

pærer, 1 marketingchef til at lave et slogan og en kampagne for mere lys til medarbejderne, 1 

kvalitetschef for at sikre, at processerne i forbindelse med udskift-

ning af pæren bliver overholdt og 1 mellemleder, der vælger at skif-

te pæren selv, for det er hurtigere end at delegere opgaven til en 

medarbejder. 

 

Tilgiv mig for den lidt vandede reference til de gamle ’hvor mange 

skal der til at skifte en pære’ vittigheder. Men indimellem oplever 

jeg, hvordan opgaver kan blive gjort mere komplekse og administrationstunge, end det rent 

faktisk er nødvendigt. Der bruges tid og ressourcer på noget, som reelt ikke tilfører værdi men 

ender med at gå fra kerneopgaven.  

 

Så blot en opfordring til en gang imellem lige at stoppe op i ledelsen – og sådan set også i re-

sten af organisationen - og udfordre hinanden på, om vi kan gøre ting enklere, om vi kan læg-

ge flere ting ud i organisationen og kontrollere mindre.  

 

Om at søge job på et lavere niveau 
 

”De tror ikke på mig, når jeg søger et lederjob på et lavere niveau”, fortalte en ret frustreret 

leder mig forleden. De gange, hvor han kom til samtale, skulle han bruge meget tid på at for-

klare, at han rent faktisk mente det, når har gerne ville træde et niveau ned. Han kunne ind-

imellem få en fornemmelse af, at ansættelsesudvalgene synes, det var lidt suspekt, var der 

noget galt med ham? Andre mente at det nok bare var for at få et job og at han hurtigt ville 

søge videre til et job på et højere niveau. 

 

Og han er jo ikke den første, der har siddet med den oplevelse. Mit råd til jobansøgeren er selv 

at tage fat om nælden og give en god og troværdig forklaring på, hvorfor man søger en stil-

ling, der karrieremæssige ligger på et lavere niveau. Det kan både handle om personlige grun-

de, men det kan jo også handle om, at man gerne vil tættere på noget faglighed, som man 

ikke i samme grad får mulighed for på et højere ledelsesniveau.  

 

Og til alle jer i ansættelsesudvalgene – selvfølgelig skal I lige undersøge, hvorfor en kandidat 

søger et job på et lavere karriereniveau. Men lad være med at lade jer farve af jeres egne 

præferencer men lyt til kandidaten og vurder om det er troværdigt i stedet for at mistænkelig-

gøre kandidatens motiver.  

 

Der er ikke meget nyt under solen 
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Og her er så beviset på, at der ikke er meget nyt under solen. På mit 

kontor hænger dette indrammede takkediplom (eller hvad man skal kal-

de det) fra 2002! Jeg fik det på HR-konference i Estland for at holde et 

oplæg om fremtidens arbejdskraft. En af min pointer den gang var, at vi 

ikke i fremtiden ville komme til at holde mange takketaler til medarbej-

deres 25års jubilæer, at unge ville krydse langt mere rundt mellem jobs. 

Jeg talte dengang om medarbejderne som ’free agents’ og at det ville 

stille store krav til os som arbejdsgivere og ledere. Det var altså, hvad vi 

så ind i allerede dengang. 

 

Var jeg forud for min tid? Nej ikke specielt. Nye generationer vil til alle 

tider komme til og udfordre de gamle generationer, have andre tanker og 

være fornyende. Jeg sad på det tidspunkt som HR-direktør i en IT-

virksomhed, hvor folk flyttede sig, hvis ikke der var spændende opgaver 

og sjovt at være. Vi skulle derfor også dengang - som nu - forstå, hvad 

der motiverede yngre generationer, for at tiltrække og fastholde dem. I dag er det så nogle 

nye generationer, men udfordringen er ledelsesmæssigt grundlæggende stadig den samme.  

 

Følg mig på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/susanneteglkamp/ 
 

Susanne Teglkamp er selvstændig konsulent og ledelsesrådgiver. Hun er uddannet jurist og 

reserveofficer med rang af oberstløjtnant. Hun har taget flere lederuddannelser senest Execu-

tive Board Programme på INSEAD. Hun har siddet i flere bestyrelser, b.la. i Tænketanken At-

lantsammenslutningen. Derudover er hun ekstern censor i faget ledelse på Forsvarsakademiet. 

 

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, 

HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun er aktiv debattør og skri-

bent omkring ledelse og har udgivet flere ledelsesbøger. Læs mere på www.teglkamp.dk  

 
 
 

Pitstop for ledergruppen 
 

Selvom det går stærkt og tiden er knap, har ledergruppen også brug for 

at ”køre i pitstop” og få en hurtig optankning. 

 

Teglkamp & Co. tilbyder jer en hurtig optankning i form af 1-2 timers 

inspirationsoplæg på et vigtigt tema for jer. 

 

Temaerne fastlægges ud fra jeres ønsker og behov. 

 

Lær mere her: https://teglkamp.dk/Pitstop_for_ledergruppen.pdf  
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