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Min chef er en idiot!
Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk
OK det er nok sjældent, at man møder chefer, der er idioter i gammeldags klinisk
forstand. Men ifølge mange af de mennesker, jeg møder som karriererådgiver og
sparringspartner, er der godt nok mange chefer, der opfører sig ret dumt. Dumme chefer skaber frustrerede medarbejdere og
dårlige resultater. Klagepunkterne over de dårlige
chefer er mange, men der er et par stykker, som
ofte går igen.

Chefen prioriterer ikke
”Jeg har en liste med opgaver så lang”, sukkede medarbejderen. Problemet var, at der var langt flere opgaver, end det var
muligt for medarbejderen at nå indenfor almindelig arbejdstid. I en lang periode havde medarbejderen taget noget af arbejdet med hjem, for ikke hele tiden at have følelsen af at være
bagud. Men han kom aldrig på omgangshøjde, for chefen havde altid et par nye opgaver, som
havde højeste prioritet. Når medarbejderen så viste listen med de opgaver, han allerede havde, som også havde højeste prioritet og spurgte, hvad der så skulle nedprioriteres, var der
ikke nogen hjælp at hente. Alt havde stadig højeste prioritet. Nu var der bare kommet flere
opgaver på listen.
Ovenstående historie er ikke enestående, men altså ret klassisk. Konsekvensen ved chefer, der
ikke kan prioritere er, at enten prioriterer medarbejderne og det er måske ikke de rigtige prioriteringer set i forhold til virksomheden. Eller også forsøger medarbejderne stadig at nå det
hele, hvilket ikke kan lade sig gøre med den konsekvens, at medarbejderen måske går ned
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med stres. Medarbejdere, der har andre muligheder vil søge væk og gøre arbejdsvilkårene
endnu mere utåleligt for de tilbageblevne medarbejdere.

Chefen sætter 1000 nye skibe i søen
Nogle chefer har det med at sætte en masse ting i gang. De
elsker at sætte i gang. Problemet er bare, at de har mere fokus på at starte nye projekter end at afslutte dem. De mister
hurtigt interessen for de mange projekter, som så får lov til at
sejle deres egen sø. Medarbejderne forsøger at få chefens
opmærksomhed, men forgæves. Det skaber demotiverede
medarbejdere. Nogle medarbejdere formår alligevel at fastholde deres egen faglige stolthed og at motivere sig selv til at
drive projektet i mål. Men andre medarbejdere nedprioriterer
arbejdet med projekter, som har mistet chefens interesse. Det betyder at mange projekter
sander til og aldrig bliver til noget. Der er rigtig meget spild i forhold til projekter, der aldrig
bliver gennemført alene på grund af chefer, som mister interessen undervejs.

Chefen har ingen faglig viden
Man kan altid diskutere, hvor dyb faglig viden en chef skal have. I langt de fleste tilfælde, har
chefen ikke nødig at have specialistviden, når bare han har nogle dygtige medarbejdere, som
har den fornødne faglige viden. Chefen behøver altså ikke selv at være specialist, men noget
af det værste, du kan byde specialister, er en chef uden faglig viden. Men det bliver faktisk
endnu værre, hvis chefen oveni manglende faglig indsigt også mangler interessen for det område, som han er leder for. Resultatet er ofte at enten ryger chefen ret hurtigt ud igen eller
også flygter de dygtige medarbejdere. Det sidste kan være katastrofalt for en virksomhed, hvis
de på grund af en dårlig chef mister deres dygtigste medarbejdere.

Chefen er lunefuld
”Når han var i det humør, forsøgte vi alle at undgå ham. Det kunne være vildt ubehageligt,
hvis man blev kaldt ind på kontoret, de dage, hvor chefen, var i dårligt humør”, fortalte en
medarbejder mig. Han fortalte, at kunne få helt ondt i maven ved tanken om at påkalde sig
chefens opmærksomhed og vrede på de dage.
De fleste medarbejdere lever med en halvdårlig chef. Men hvis chefen er lunefuld og uberegnelig, så kan det have alvorlige konsekvenser for arbejdsmiljøet generelt og for den enkelte
medarbejder specifikt. På sådanne arbejdspladser er sygefraværet ofte højt og det samme er
medarbejderomsætningen.

Hvad gør du, hvis din chef er en ’idiot’?
Hvis du har en tillidsmand, kan det være en mulighed at tage en sank med ham eller hende.
Det kan også være en mulighed at tage en snak med en fra HR-afdelingen hvis I har en sådan.
Endelig kan du også overveje at gå til din chefs chef. Men her kan der være en risiko for, at du
bliver betragtet som illoyal og gående udenom de chef – hvor uretfærdigt det end kan være.
Hvis du oplever at din chef er en ’idiot’ på den måde, at han er ødelæggende for din arbejdsglæde og han ikke er til at tale med og du ikke kan hente hjælp i organisationen, så er der
desværre ikke så mange andre udveje end at forsøge at komme væk, mens du stadig har
overskuddet til det.
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Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme
på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.
Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør,
HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet
som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp sluttede sin
karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. Susanne Teglkamp er i 2015 blevet tilknyttet
Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derudover har Susanne Teglkamp
udgivet flere bøger, hvoraf den seneste ’Fusioner og forandringsledelse i praksis’ udkom oktober 2016.
Se mere på www.teglkamp.dk

Hvis du interesserer dig for forandringsledelse
Jeg har fået et utroligt godt tilbud på at købe restlageret af min seneste bog,
som handler om forandringsledelse. Det giver mig mulighed for at sælge bogen videre til under halv pris.
Vil du have bogen: Fusioner og forandringsledelse i praksis til i alt 175 kr. inkl.
moms og forsendelse, så send mig en mail med dit navn og leveringsadresse.
Skriv til ste@teglkamp.dk eller via LinkedIn. Beløbet kan betales via MobilePay: 21602999

Glem alt om nytårsforsætter!
Dette råd er sendt til abonnenter af ’Gode råd’. Vil du have et godt råd i din indboks hver søndag til og med juni måned 2019, kan du tilmelde dig på godt.raad@teglkamp.dk og indbetale
50 kr. via MobilePay på 21602999.
Her på årets næstsidste dag er det ret oplagt at se lidt på nytårsforsætter. Hører du til dem, der lover dig selv, at du fra 2. januar skal på slankekur og tabe dig mindst 10 kg., stoppe med at ryge, gå i motionscentret 3 gange om ugen, løbe en maraton i løbet af 2019, cykle Sjælland
rundt eller andre selvpineriske ting, så glem det, hvis du ikke tidligere
har haft held med den type projekter. Vi har nemlig ikke brug for den
slags nytårsforsætter i en tid, hvor dagene er korte og mørke og energiniveauet for de fleste af os ligger lidt lavere.
Normalt er jeg ikke fortaler for at sætte baren lavt. Men hvis vi på den
anden siden sætter bare for højt og tilføjer endnu en fiasko, hvor vi ikke
gennemførte slankekuren eller holdt op med at ryge, ikke kom ud og
motionere, så bliver det endnu sværere næste gang, vi forsøger os. For
vi kan ende med ikke at tro på projektet allerede inden, vi har givet os i kast med det. Vi har
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givet op på forhånd. Det giver derimod langt mere mening at gå ind i sådanne projekter, når
man er fuld af overskud – altså som regel et andet tidspunkt af året.
Men et årsskifte er en god anledning til at gøre status og kigge lidt frem. Du kan jo starte med
at bruge lidt tid på at reflektere over, hvad du kunne ønske dig af 2019. Det kan jo godt være,
at du kunne ønske et sundere liv, hvor du rørte dig mere, passede din sengetid og generelt
spiste lidt sundere. I stedet for at stille en masse forbud op for dig selv, kunne du måske finde
frem til noget du har lyst til, f.eks. finde nogle sunde retter, som du rent faktisk også kan lide
og så indimellem lave dem. Du kunne også overveje, om der er nogle steder, hvor du synes
der er smukt at gå og så starte med at gå nogle smukke ture for turens skyld (det gør jo ikke
noget, at du som en sidegevinst også forbrænder lidt kalorier). Inviter eventuelt din partner
eller en god kollega med ud på en gå- og samtaletur – en sidegevinst ud over motionen er
mulighed for en lidt dybere samtale og refleksion.
Husk i øvrigt at noter dig dine små sejre og fremskridt undervejs. Succes avler succes 
Og for lige at runde af, så kunne det måske være relevant for dig at reflektere over følgende
spørgsmål:



Hvilke gode ting ønsker du skal ske for dig i 2019 – privat og jobmæssigt?



Hvad ligger i dine hænder at ændre og påvirke, så de gode ting kom til at ske? Brug energien på det
og ikke på det, der er ude af din mulighed for at ændre eller påvirke.



Er der nogle ting i det små, du kunne gøre allerede nu – uden at du skal lægge mere energi i det,
end du rent faktisk kan mobilisere lige nu?

Håber, at mit råd kan give anledning til lidt refleksion – ellers kasser det! ;-)
Kom godt ind i det nye år!

5 gode råd til at skabe succesfulde forandringer
Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk
Store forandringer bliver langt fra altid den succes, man havde håbet på, da man
traf beslutningen. Det kan der være mange årsager til. En af de hyppigste årsager
er, når medarbejderne ikke forstår eller er usikre på formålet.
Et af de helt afgørende elementer i at gennemføre en succesfuld forandring er
derfor, at ledelsen kan svare meget klart på spørgsmålet: Hvorfor gør vi det?
Står I over for at skulle gennemføre større forandringer, kan jeg anbefale følgende:

1) Vær skarp på formålet
Brug tid på at formulere formålet med forandringen i den indledende
fase. Et formål skal give svar på ”Hvorfor” – hvorfor gør vi det? Et vel
gennemarbejdet formål er ikke blot noget, der kan hives frem ved
festlige lejligheder. Det kan blive en motor for hele forandringsprocesTeglkamp & Co.
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sen og retningsgivende for, hvilke aktiviteter, ledelsen skal have fokus på. Et klart formål
mindsker forvirring blandt medarbejderne om hvilken retning man skal arbejde i.

2) Kald en spade for en spade
Hvis formålet med ændringen er nedbringelse af omkostninger og som en afledt konsekvens
heraf besparelser, så sig det som det er. Lad være med at forsøge at pakke det ind eller give
det udtryk af, at det er noget andet end det er. Det skaber mere støj og utilfredshed end
sandheden. Sandheden kan medarbejderne forholde sig.

3) Hav formålet for øje – hele tiden!
De fleste store forandringer er et langt sejt træk. Selv hvis processen er velgennemtænkt og
godt planlagt, vil der opstå uforudsete begivenheder og modstand undervejs. Men tænk jer
godt om, inden I begynder at afvige fra det oprindelige formål. Jo mere I afviger, desto større
risiko er der for, at I ikke får hentet de gevinster og fordele, der oprindeligt var grundlaget for
beslutningen.

4) Kommuniker formålet igen og igen
Hvis ikke medarbejderne kender og forstår formålet med forandringen, er risikoen for, at de
gør som de plejer temmelig stor. Derfor forestår der ledelserne på alle en stor kommunikationsopgave. I skal ved enhver given lejlighed ”op på ølkassen” og minde om, hvorfor man har
iværksat forandringen, hvad det mere konkret vil betyde og hvordan medarbejderne forventes
at bidrage.

5) Find et meningsskabende formål udover besparelseshensyn
Det kan anbefales at man ikke kun laver en større forandring af besparelseshensyn. Der bør
altid være mindst et andet meningsskabende formål med ændringen.
Besparelser skaber i sig selv ikke begejstring og engagement. Tværtimod vil det efter al sandsynlighed skabe utryghed og modvilje mod beslutningen. Der skal således meget mere drivkraft og ledelsesmæssig fokus for at drive en forandring, der udelukkende er drevet af at indhøste besparelser.
Hvis formålet med forandringen eksempelvis har en faglig karakter, som giver mening for
medarbejderne, vil der være sandsynlighed for at medarbejderne i langt højere grad trækker
sammen med ledelsen i bestræbelserne på at få succes med ændringen.
Held og lykke med jeres næste store forandringsprojekt!
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme
på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.
Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør,
HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet
som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp sluttede sin
karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. Susanne Teglkamp er i 2015 blevet tilknyttet
Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derudover har Susanne Teglkamp
udgivet flere bøger, hvoraf den seneste ’Fusioner og forandringsledelse i praksis’ udkom oktober 2016.
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Se mere på www.teglkamp.dk

Skal du rykke på karrieren i 2019?
Er du på den rigtige hylde og hvordan ser din hylde ud? Vil du gerne blive
mere klar på, hvad du vil med din karriere? Så kan det være en god idé
at sparre med en person, som ikke er en del af din hverdag.
Teglkamp & Co. tilbyder karriererådgivning på timebasis eller et på forhånd tilrettelagt forløb på i alt 5 timer.
Læs mere her: http://www.teglkamp.dk/Karriereudvikling.pdf

Fra gruppe af ledere til ledergruppe – et udviklingsforløb
Hvis I ønsker at arbejde målrettet på at gå fra at være ’en gruppe af
ledere’ til et blive ’en ledergruppe’ har Teglkamp & Co. har gennem en
årrække udviklet og med stor succes gennemført tilpassede udviklingsforløb for ledergrupper.

Forløbet i overskrifter
Forløbet tilpasses jeres ønsker og behov og kunne eksempelvis bygges
op over følgende elementer:
1) En individuel samtale med hver enkelt leder med afsæt i en personanalyse
2) ½-dags workshop med fokus på lederteamet og spørgeskema om ledergruppen
3) Et 12-12 seminar hvor der arbejdes i dybden med et eller flere strategiske udviklingsområder for ledergruppen.
4) 4 x ½-dags workshops (temaer aftales ud fra konkrete behov og ønsker).
Interesseret i at vide mere, så kontakt mig på mail ste@teglkamp.dk eller på mobil:
21602999.
Du kan læse mere her:
https://teglkamp.dk/Fra%20gruppe%20af%20ledere%20til%20ledergruppe.pdf

Teglkamp & Co.
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Om diversitet i rekrutteringsprocessen - og andre indlæg
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:

Om diversitet i rekrutteringsprocessen
”Ha, du kan godt glemme alt om at skifte branche, hvis jobbet går
gennem en headhunter”, udbrød en af lederne, da samtale faldt på
karriere. De andre nikkede bekræftende. De havde samme erfaring
fra egne forsøg på at skifte branche. Derudover havde flere oplevet,
at konsulentfirmaerne ofte kommer med meget traditionelle bud, når
de bistår med at finde kandidater. Faktisk havde nogle af lederne bedt
om at se hele bunken med ansøgere og fundet og ansat virkelige gode
medarbejdere, der var sorteret fra af konsulentfirmaet alene fordi de
ikke havde brancheerfaring.
Alle lederne havde i øvrigt selv ansat medarbejdere med erfaringer fra andre brancher, og
havde oplevet, at det havde været meget berigende for virksomheden. Medarbejdere fra andre
brancher kommer med andre input end folk der bare havde været ansat inden for samme
branche.
Derfor fortæl headhunterne/rekrutteringsfirmaerne, at I også gerne vil se kompetente kandidater fra andre brancher. Og til konsulentfirmaerne - prøv at finde og præsenter minimum en
kompetent kandidat fra en anden branche!
I det hele taget - tænk mere diversitet ind i rekrutteringsprocessen!

Om værdier og succes
”Hvad gør du for at opnå succes? Hvad er dine værdier?”, spurgte en leder forleden herinde på
LinkedIn. Lederen var i gang med en lederuddannelse og skulle skrive en opgave. Det er jo
nogle store spørgsmål, men jeg forsøgte mig med et par bud: Det med mine værdier er det
letteste. Jeg tilstræber virkeligt at lede og i det hele taget være i livet med særligt tre værdier:
Ordentlighed, Troværdighed og Positivt livssyn – hvis man kan sige, at det sidste er en værdi.
Spørgsmålet om, hvad jeg gør for at få succes er straks sværere. For succes med hvad? Med
at være i livet, med at opnå resultater, med at være en leder, andre har lyst til at følge? Hvem
definerer, om jeg har succes? Mig selv eller andre? Skal jeg give et bud, synes jeg selv, at jeg
har leveret et stykke arbejde succesfuldt, når mine kunder er tilfredse og har fået det, de kom
efter – og gerne lidt til. Hvad gør jeg så? Ja, jeg er dels flittig – ingenting kommer som bekendt af ingenting, undtagen lommeuld ;-). Derudover leverer jeg også mine ydelser i overensstemmelse med min værdier: Ordentlighed, Troværdihed og Positivt livssyn. Måske er det
derfor, at rigtig mange af mine kunder kommer igen?
Har du nogen refleksioner på spørgsmålene?

Gode mødevaner
Teglkamp & Co.
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På min sædvanlige morgenløbetur møder jeg dem igen – de samme børn, som kommer cyklende på vej til endnu en gang at komme for sent til skole. Og jeg tænker ved mig selv, at
mange dårlige vaner grundlægges tidligt i livet. Lur mig om ikke de børn også senere i livet vil
være dem, vi andre sidder og venter på til møder og aftaler.
Der kan være mange årsager til, at folk kommer for sent. Det kan handle
om dårlig planlægning, manglende overblik, at man bliver grebet af noget
andet og glemmer tid og sted osv. Men min påstand er, at det et langt
stykke hen ad vejen kan kompenseres ved at indarbejde nogle gode vaner, eksempelvis:
- at lade være med at planlægge ryg til ryg møder,
- at lade være med lige at give sig i kast med et nyt spændende projekt
15 minutter inden, du skal af sted til et møde,
- at have en alarm på din telefon, der giver dig signal 15 min før du skal
til møde.
Og så starter det med, at du beslutter dig for, at du vil ændre din vane fra at være en af dem,
der ofte kommer for sent til at være en af dem der kommer til tiden.
Andre gode forslag til, hvordan man kan ændre en vane med ofte at komme for sent?

Følg mig på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/susanneteglkamp/
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme
på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.
Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør,
HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet
som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp sluttede sin
karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. Susanne Teglkamp er i 2015 blevet tilknyttet
Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derudover har Susanne Teglkamp
udgivet flere bøger, hvoraf den seneste ’Fusioner og forandringsledelse i praksis’ udkom oktober 2016.
Se mere på www.teglkamp.dk

Guld fra arkivet!
Flere hundrede artikler er det blevet til gennem årene. Nogle artikler kan godt
tåle et gensyn. Jeg har udvalgt en artikel, som jeg mener godt kan tåle et gensyn
selvom du måske har læst den i sin tid.

Er du en mødespammer?
Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp. & Co. www.teglkamp.dk

Teglkamp & Co.
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Jeg sad forleden til et arbejdsmøde med en ledergruppe. Sidst på mødet skulle vi lægge et nyt
arbejdsmøde i kalenderen. Desperationen bredte sig blandt deltagerne. Der var faktisk ikke
nogen af de 5 ledere, der havde mere end 5 dage i løbet af den næste måned, hvor de ikke
havde hele dagen besat med møder. Mange af møderne var ikke nogen, de selv havde
planlagt, de var booket ind oppefra suppleret med forskellige mere eller mindre tvungne kurser
booket af HR-afdelingen.

De mennesker som ureflekteret indkalder til møder er mødespammere.
Udfordringen er jo, at vi ikke kan undvære møder som et vigtigt redskab
til at koordinere, vidensdele, træffe og kommunikere beslutninger,
inspirere osv. Men der indkaldes for ukritisk til møder, hvor man måske
kunne have klaret sagen ved en kort telefonopringning eller ved lige at
stikke forbi de eller de personer, man lige skal have vendt en
problemstilling med. Alt for ofte er møderne af forskellige årsager
ineffektive og kommer til at tage langt mere tid, end nødvendigt. Nogle
gange er det også de forkerte der bliver indkaldt – ud fra devisen:
hellere indkalde for mange end for få.

5 råd til at undgå at blive en mødespammer:
1) Overvej om der i virkeligheden er brug for et møde eller om udfordringen kan løses på en
anden og mindre tidkrævende måde?
2) Indkald kun dem, som er absolut nødvendige til mødet.
3) Vær skarp på, hvad der er formålet med mødet og hvad der helt konkret skal komme ud af
mødet?
4) Send en dagsorden ud i god tid, så deltagerne kan forberede sig. Det gør mødet mere effektivt.
5) Sæt som udgangspunkt maks. 2 timer af til et møde. Møder udover 2 timer bliver let ineffektive, med mindre de er virkeligt godt forberedt og ikke mindst ledet.
Du kan læse flere end 100 andre artikler og undersøgelser på www.teglkamp.dk

De 5 meste læste artikler i sidste måned
Vi har samlet de 5 mest downloadede artikler og undersøgelser fra vores
hjemmeside i løbet af december måned 2018:
1)
2)
3)
4)
5)

Sådan får I en hyggelig julefrokost sammen
Ansætter du kun Rip, Rap og Rup?
5 ting du kommer til at fortryde i din karriere
Mødeledelse – få mere effektive møder
Om hvidvask og virksomhedskultur - og andre korte indlæg

Du kan læse dem og flere end 100 andre artikler og undersøgelser på www.teglkamp.dk
Teglkamp & Co.



Rosenvænget 16

www.teglkamp.dk





3400 Hillerød



info@teglkamp.dk

tlf. 2160 2999

Afmelding
Ønsker du ikke mere vores nyhedsbrev kan du blot afmelde det på afmeld@teglkamp.dk. Husk
at skrive den mailadresse, du tilmeldt dig på.
Vi har opdateret vores privatlivspolitik
Vi behandler dine oplysninger med respekt. Se mere om vores privatlivspolitik på vores hjemmeside www.teglkamp.dk/Privatlivspolitik.htm
Ved at abonnere på vores nyhedsbrev giver du samtykke til, at vi fortsat må sende dig nyhedsbrevet i overensstemmelse med vores politik.

Teglkamp & Co.
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