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NYHEDSBREV NOVEMBER 2004 
 
 
 
 
 
Kære læser! 
 
 
Coaching er meget oppe i tiden - og det er der en grund til. Coaching er godt for mange ting 
og bl.a. er det en rigtig god ledelsesstil. Du kan i dette nyhedsbrev læse et indlæg om coa-
ching. Herudover har jeg fornøjelsen at introducerer et helt nyt begreb inden for branding - 
nemlig Sonic Branding. Læs om lydlogoer og hvad de gør for din virksomhed. Morten Heuing, 
Country Director for StepStone Danmark og Sverige har overtaget stafetten til "5 skarpe" om 
ledelse. Læs endvidere i dette nummer om styring af tilbud.  
Endvidere kan vi introducere endnu et par nye services. På www.teglkamp.dk kan du nu både 
se generelle leder og mellemleder stillinger, som er opslået på StepStone A/S og som noget 
nyt IT-lederstillinger, som er slået op på IT-Jobbank. 
 
Dette nummer har følgende indhold: 
 
1. Coaching - en moderne ledelsesform! 
 
2. Sonic Branding - et logo i lyd 
 
3. "5 skarpe" om ledelse - en gæsteskribent! 
 
4. Styring af tilbud - kan mærkes på bundlinien 
 
5. IT-lederstillinger - en nye service 
 
6. Management og leadership - et inspirationsmøde 
 
 
Hvis du ikke allerede er tilmeldt og ønsker at få nyhedsbrevet fremover, kan du tilmelde dig på 
nyhedsbrev@teglkamp.dk 
 
Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du blot afmelde det på 
afmeld@teglkamp.dk. 
 
 
God læselyst! 
 
Susanne Teglkamp 
Direktør 
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1.  Coaching - en moderne ledelsesform! 
 
Af Susanne Teglkamp 
 
Coaching er meget oppe i tiden og det er der en årsag til. Coaching er en moderne ledelses-
form, der virkelig rykker. Er coaching ikke blot gammel vin på nye flasker? Både ja og nej. 
Coaching er dels hentet fra sportens verden, hvor coachen bruges til at hjælpe sportsudøverne 
med at finde frem til deres potentiale og realisere det og yde excellente præstationer. Selve 
ordet coaching er hentet fra engelsk, hvor en coach betyder et hestetrukkent køretøj, som 
bringer passagerne fra hvor de er, hen til hvor de gerne vil. Både udtrykket fra sportens ver-
den og den oprindelige engelske betydning giver mening, når man snakker coaching af men-
nesker i arbejdsrelationer og andre forhold i øvrigt.  
 
Coaching er at stille spørgsmål, der åbner op for ny indsigt. Som coach åbner man op for den 
enkeltes drømme og finder frem til potentialet for at realisere drømmene. Coaching kan bruges 
i mange sammenhænge dels i forbindelse med karriereudvikling men også i forhold til pro-
blemløsning, personlig udvikling og organisationsudvikling. 
 
1400 ledere har deltaget i undersøgelse om Coaching 
Der er for nylig gennemført en større undersøgelse blandt mere end 1400 ledere omkring coa-
ching og dens udbredelse i virksomhederne. Lederne vurderede, at der var omkring 30% ufor-
løst potentiale blandt virksomhedernes medarbejdere. Det var ligeledes ledernes vurdering af 
2/3 af alle cheferne i dag ikke evnede at få dette potentiale frem. Stort set alle lederne mente, 
at personlig coaching til lederne øger lederens resultat.  
 
Der er således en stor bevidsthed blandt lederne omkring coachingens mulighed for at realise-
re eget og medarbejdernes potentiale til gavn for virksomheden og til gavn for den enkelte. 
Coaching er ikke den store videnskab, men man bliver absolut en bedre coach, hvis man ken-
der til begreberne og metoderne og har trænet det lidt. Derfor kan det være en vældig god idé 
at tilbyde lederne personlig coaching samt uddannelse i coaching.  
 
Lederens rolle som coach 
Som ledere tror vi mange gange, at vi hjælper og støtter vores medarbejder bedst ved at kun-
ne alle svarene. Men at være ekspert-chefen udvikler ikke medarbejderne og i mange tilfælde 
fratager det også medarbejderes eget ansvar for selv at finde løsningen eller at udvikle sig.  
 
Coaching handler om at kunne stille spørgsmålene. Spørgsmål som udfordrer, som giver an-
ledning til refleksion, som udvikler og som lægger ansvaret ud til medarbejderen. En coach er 
en aktiv lytter, en katalysator og sparringspartner og et levende "spejl".   
 
Krav til coachen 
Det er en række krav til den gode coach: 
• Som coach skal vi huske, at der er en årsag til, at vi har to ører og kun én mund. Vi skal 

derfor bruge langt mere tid på at lytte end på at selv at tale.  
• Som coach må man ikke være stresset. Hvis man er stresset, så kan man ikke være or-

dentlig til stede for den person, man coacher. Er man stresset og ikke kan lægge det fra 
sig, giver det derfor bedre mening at aftale et nyt tidspunkt for coaching. 

• Man skal kunne skabe et tillidsfuldt og konstruktivt miljø.   
• Som coach skal man kunne stille sig selv til rådighed 100% for den coachede. Det vil sige, 

at man ikke har egne dagsordner for, hvad coachingforløbet skal resultere i. 
• Man skal tro på potentialet i den man coacher. Det vil sige, at man skal tro på, at den man 

coacher godt selv kan finde frem til, hvad der er det rigtige for vedkommende.  
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"Kontrakten" 
I coaching samtale bygger på en psykologisk kontrakt, som begge parter har accepteret, hvor 
målet er klart for samtalen. Samtalen er tidsafgrænset og ligeværdig og foregår i en form for 
"magtfrit rum". Med hensyn til det magtfrie rum, så handler det om, at man som leder ikke har 
en dagsorden eller en vej man helst vil have medarbejderen til at gå eller bestemte beslutnin-
ger, som medarbejdere skal træffe.    
 
At kunne stille de effektfulde spørgsmål 
Som skrevet tidligere, så er en meget vigtig del af coaching af kunne stille spørgsmål, der ska-
ber indsigt og refleksion hos den coachede. Det handler om at kunne stille effektfulde spørgs-
mål: 
• Spørgsmål, som er positivt formuleret, eksempelvis: Det at du nu er blevet afskediget - 

hvad kan det give dig af muligheder? 
• Spørgsmål, som åbner for mulighederne, eksempelvis: Hvad nu, hvis du kunne vælge fuld-

stændig frit? 
• Spørgsmål, som udfordrer begrænsninger, eksempelvis: Hvad nu, hvis det rent faktisk kan 

lade sig gøre? 
• Spørgsmål, som skaber ansvarlighed, eksempelvis: Så, hvordan når du dit mål? 
 
Derudover bør spørgsmålene være åbne, det vil sige spørgsmål, som ikke bare kan besvares 
med et ja eller nej.  
 
Så hvordan får du frigivet potentialet? 
De fleste af os er ikke i tvivl om, at der i vores organisation findes meget potentiale, der kunne 
frigøres til gavn for både virksomhed og den enkelte. Det paradoksale er, at vi ikke gør noget 
ved det. Den tidligere omtalte undersøgelse siger også, at skønt lederne vurderede, at der var 
30% uforløst potentiale i deres virksomheder og de samtidig ikke fandt, at man var ledelses-
mæssigt klædt på til at kunne frigive dette potentiale, så var der kun 1/4 af virksomhederne, 
der havde tænkt at tilbyde deres ledere en uddannelse i coaching.  
 
Coaching er selvfølgelig ikke svaret på alt, så hvis du ikke anvender coaching, hvordan får du 
så frigivet det uforløste potentiale i din virksomhed? 

 
( Artiklen har været bragt i Frederiksborg Amts Avis den 4/11-2004) 

 
 
 

2.  Sonic Branding - et logo i lyd 
 
Af: Karsten Kjems, Direktør i Sonic Branding 
 
Hvordan lyder jeres ventemusik i telefonen? ER det musik, som siger noget om jeres firma og 
identitet? ER det musik I ønsker jeres firma bliver identificeret med? Næst efter smagssansen, 
er høresansen den, som vi husker bedst med. Mennesker og dyr har brugt sonic branding (lyd-
logo) stort siden jordens oprindelse.  Sang, jungletrommer, løvebrøl er alt sammen lydlogoer 
eller brands, der fortæller vores omgivelser om vores identitet og sindstilstand. Vi kan høre 
forskel på, om det er en solsort eller en krage pga. af fuglens stemme, brand. Fuglen fortæller 
endvidere i sit sprog, hvad den er for et køn, samt hvilken stemning, den er i. Med andre ord, 
fuglen brander sig selv via sin stemme. 
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Mennesker bruger og værdsætter ligeledes lyd og musik meget højt. Vi bygger kæmpe opera-
huse, surround sound biografer samt koncertsale, og hylder musikere og sangere som noget at 
det ypperste i vores samfund. 
 
Lydlogoer en del af brandet 
Musik og akustisk branding er en effektiv måde at gøre sit brand unikt på: Det er usynligt og 
kan opfattes, selv om man lukker øjnene, og kan fremkalde følelser og stemninger, som det 
visuelle ikke kan alene. Corporate Identity og Corporate Branding er for tiden meget omtalte 
emner i marketingverdenen. Sonic identity og sonic branding er derimod stærkt undervurdere-
de elementer, der er lige så vigtige at forholde sig til som det visuelle.  
 
Mange firmaer og forretninger lader kommerciel radio eller en tilfældig cd, bestemme hvilken 
musik som skal høres i forbindelse med brandets eksponering til forbrugeren, og dermed har 
de ikke kontrol med de musikalske og auditive associationer forbrugeren får med brandet. Der-
til er der ofte dårlige akustiske forhold, som skaber et højt og generende støjniveau.  
  
Et virksomhedslogo udtrykker virksomhedens sjæl og image. Med samme omhu, som man 
vælger font, layout, farver og design, lige så seriøst skal man forholde sig til den auditive 
kommunikation, så lyd, akustik og grafiske signaler går op i en højere enhed.   Det er meget 
svært at udtrykke varme, vitalitet, stemning og følelser gennem en plakat alene.  Her kan lyd 
og akustik være en stor hjælp til at skabe disse følelser for lytteren. 
 
Man kan måske ikke huske alle Olsenbanden filmene, men man kan med garanti huske ken-
dingsmelodien. Eller hvad med temamelodien til Matador? Tænk på alle de associationer man 
som lytter får, når man blot hører få sekunder af dette tema!  Som sagt, så er høresansen, 
næst efter smagssansen, den vi husker bedst med, og hvis man forbinder lyden positivt sam-
men med et produkt eller brand, så er der stor sandsynlighed, for at man kan huske det.  
 
Hvordan udvikles Sonic branding? 
Udviklingsmetoden af et sonic brand (lydlogo) svarer på en lang række måder til almindelige 
brandudviklings metode.  Først afdækkes firmaets brand og værdier hvorefter et dokument 
udfærdiges indeholdende de retningslinjer, som den akustiske identitet skal have. Men i stedet 
for at udvikle et grafisk design eller identitet, udvikler man en unik komposition, der afspejler 
et brand eller produkts identitet, og som derefter bliver tilpasset og bearbejdet, så den kan 
afspilles i forskellige touch points (steder hvor forbrugeren møder brandet): medier, platforme 
og lokalisationer som f.eks. www, showrooms, DVD, messestande, TV, radio, forretninger osv. 
 
Resultatet er et lydlogo som er et akustisk logo eller musikstykke baseret på parametre som 
virksomhedens værdisæt, identitet, brand values, målgruppe, visioner og historie. Lydlogoet 
består af en skalerbar lydpalette, som kan anvendes til forskellige medier samt touchpoints. 
Dette lydlogo vil være distinkt, mindeværdigt og oprigtigt tilsvarende de værdier og stemnin-
ger, som det visuelle logo og brand frembringer. 
 
Et godt eksempel er det klassiske James Bond tema, som i filmene bliver spillet instrumentalt 
og rytmisk forskelligt, men umiskendeligt til trods for de mange forskellige måder som temaet 
bliver spillet på. Tænk på alle de associationer, man får, når man lytter til få sekunder af Ja-
mes Bonds' kendingsmelodi: Agenter, action, smukke kvinder, pistoler, biler, luksus osv.  
 
Hvad hvis man kunne skabe en tilsvarende association til et brand eller produkt? 
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3.  "5 skarpe" om ledelse 
 

 
1.  Hvilke er dine vigtigste ledelsesmæssige udfordringer? 
 
Det er hele tiden at bevare og værne om den synlighed og tilgængelighed, som kræves for at 
være en god leder: Dvs. at fungere som en katalysator i forandringsprocesser, en moderator i 
konflikter og en tolk i intern kommunikation. Desuden er det en vedvarende udfordring i en 
branche som StepStones, hvor forandringer sker hastigt og konstant, at overbevise medarbej-
derne om, at forandring ikke nødvendigvis er af det onde, men tværtimod nytter og gavner 
vores hverdag. Og hvis medarbejderne alligevel frygter forandringen, så ser jeg det som en 
central udfordring at hjælpe dem med at parkere frygten og tage forandring som en positiv og 
lærerig udfordring  

2.  Hvordan sørger du for at udvikle dig som leder?  

Jeg tillader mig selv at lave fejl, erkende dem og lære af dem. Evaluering er dermed et centralt 
værktøj til udvikling. Og så opfordrer jeg i høj grad medarbejderne til at give mig feedback 
som leder. Som en naturlig del af mit job hos StepStone følger jeg også med i tidsskrifter, de-
batter og arrangementer om HR, og herved holder jeg mig ajour med de seneste værktøjer på 
HR området og bruger andres erfaringer til at videreudvikle mig selv som leder.  

3.  Hvad er de største faldgruber for en leder?  

At tro, at man er bedre til at håndtere den daglige forretning end de medarbejdere, der sidder 
med opgaverne til hverdag. Intet kunne være mere forkert. I stedet opfatter jeg mig selv som 
en del af et team, hvor min rolle er lederskab, mens medarbejderne har andre kompetencer, 
som er helt centrale for StepStones forretning. En anden faldgrube er at tro, at medarbejderne 
respekterer en titel. I længden respekterer mennesker kun ledere, der lever op til deres for-
ventning om godt lederskab.  

4.  Hvilke karakteregenskaber lægger du vægt på hos en leder?  

Troværdighed og loyalitet er for mig helt afgørende egenskaber. Som leder står man over for 
det dilemma at skulle dele sin loyalitet mellem sine medarbejdere og sin egen overordnede 
ledelse eller bestyrelse/aktionærer. Løsningen på dette dilemma er at undgå skjulte agendaer 
og kommunikere åbent, hvad man står for, og hvordan man vil opnå sine mål. Desuden er 
evnen til at skabe struktur en vigtig egenskab: Kun en leder, der har styr på deres egne dagli-
ge opgaver, har overskud til at lede andre.  

5.  Hvilke råd vil du give til nyudnævnte ledere, der gerne vil godt på vej?  

Tro ikke at du sidder på toppen af en pyramide - du er snarere edderkoppen i midten af et 
spindelvæv. Viden og at være et godt eksempel er langt vigtigere end autoritet. I erhvervslivet 
i dag er der behov for korte beslutningsveje; dem opnår man som leder kun ved at være tæt 
på den daglige forretning.   

Morten Heuing er 33 år og Country Director for StepStone Danmark og Sverige. Morten 
Heuing har en universitetsgrad i marketing og HR management fra Daimler Benz College 
for Business Administration. Han har international erfaring fra tidligere stillinger hos bl.a. 
Daimler Chrysler og Paybox Nordic AB, en del af Deutsche Bank. Privat er han gift med 
Yvonne og har en søn på 2 år.  
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Og vær opmærksom på, at de ledere, der bliver accepteret og støttet af medarbejderne, ikke 
nødvendigvis er dem, der står i spidsen eller løber stærkest selv; det er derimod dem, som 
hjælper gruppen til at udvikle sig og klare udfordringerne på den bedste måde, og derved gi-
ver den enkelte medarbejder gode, selvudviklende oplevelser.  

 
 
 
4.  Styring af tilbud - kan mærkes på bundlinien 
 
Af: Niels J. Hansen, Direktør i Proportion 
 
Salg er kernen i alle virksomheder. Uden salg har man ingen berettigelse, så man bliver nød til 
at være god til at vinde sine tilbud. Der er ikke noget brugbart alternativ. Salg er da også en 
funktion som har stor ledelsesmæssig bevågenhed, og man kan spørge sig, om det virkelig er 
effektivt at professionalisere sit salg yderligere ved at indføre en styring af tilbudsprocessen? 
Vil en sådan indsats stå mål med udbyttet? De fleste virksomheder har jo en styring under en 
eller anden form og der er da heller ikke noget enkelt svar. Men der er en række faktorer, man 
kan kigge på og så gøre sig en vurdering. Formålet med denne artikel er at give nogle input til 
eftertanke ikke at gøre det ud for en fuldstændig liste. 
 
Det komplekse tilbud 
Virksomheder efterspørger i stigende grad løsninger frem for ren teknologi. Løsningerne bliver 
mere komplicerede at designe, mere komplicerede at beskrive og ikke mindst dyrere at produ-
cere. Den tid er forbi, hvor det var nok at kende sin egen virksomhed og sine egne produkter. 
Nu skal man kende kunderne indgående, deres produkter og deres udfordringer – ellers er det 
helt umuligt at tilbyde løsninger der tilfører kunderne værdi.  
 
Den lange salgscyklus 
Kunderne har ændret købsadfærd, særlig siden IT boblen brast og siden økonomien gik i stå. 
Der er længere mellem de store investeringer og investeringerne skal bevise sin værdi for 
kundens bundlinie. Beslutningerne er så at sige trukket opad i organisationen og liniechefens 
budget er blevet indskrænket. Hvor man før kun konkurrerede med lignende løsninger fra an-
dre udbydere, f.eks. et lignende ERP system, så konkurrerer man nu også med investeringer i 
andre anlægsaktiver som f.eks. en ny fabrikshal. Så behovet for at være overbevisende har 
fået nye dimensioner. 
 
Styring af tilbud har tre led.  
For det første er det en beslutningsproces, hvor man beslutter hvilke prospekter, der er så 
attraktive at man vil gøre investeringen at skrive et tilbud. I tider med stille økonomi og lange 
salgscyklusser er det fristende at ”skyde på alt hvad der rører sig” og det er ikke ualmindeligt 
man skriver et stort tilbud fordi salg skal nå sit budget. Men står det alene som det eneste kri-
terium, så har man ikke hele overblikket. Hvad medfører tilbuddet f.eks. af risici, omkostnin-
ger, kapitalbindinger, er kapaciteten til stede, kan det bedre betale sig at lave to mindre tilbud 
end eet stort? osv. Det handler om at skræddersy nogle skabeloner, som gør man kan analy-
sere og sammenligne over tid. Uden den metodik er det umuligt at justere sit markedspres.  
 
For det andet er det at skrive et tilbud med et vindende indhold på vindende vilkår. Bliver vi 
bedt om at tegne et selvportræt, så lander vi i den teknik vi senest har lært. For mit vedkom-
mende er det en løs stregtegning fra 8 klasse. Jeg har nemlig ikke tegnet nævneværdigt siden. 
Vi benytter os af den stil vi senest har lært. På samme måde er det med skriftlige tilbud, vi 
benytter den skrivestil vi senest har lært. Desværre er det ofte ikke sådan man skriver vinden-
de tilbud. Sælgere vælger at blive sælgere, fordi de kan lide at tale med mennesker – ikke 
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fordi de synes det er sjovt at skrive tilbud. Men hvem skal så skrive tilbuddene? Ofte bliver det 
folkene med den tekniske indsigt, men de skriver jo i et teknisk sprog. Og de der tager beslut-
ningen om køb er ikke nødvendigvis teknikere! Heldigvis er det sådan, at ligesom vi kan lære 
at tegne, kan vi lære at skrive vindende tilbud.  
 
For det tredje er det at producere sine tilbud billigt. Det er almindeligt, at produktionen af et 
stort tilbud kræver tværfaglige og tværorganisatoriske teams. Tænker man ikke nærmere over 
det, inden man går i gang, så bliver det ofte sådan at processer, kompetencer og arbejdsop-
gaver bliver uklare. Der er mange forklaringer på hvorfor det ofte ender i overarbejde, frustra-
tioner og en ulyst til at deltage i tilbudsarbejde. Men generelt kan man gøre meget for sig selv, 
hvis man blot skiller beslutningsproces fra produktionsproces og holder fast i det.  
 
Professionaliserer man sin tilbudsafgivelse, får man et klart billede af sin tilbudsøkonomi, som 
giver nogle styringsværktøjer, der kan mærkes på bundlinien. 
 
 
 

5. IT-Lederstillinger - en ny service! 
 
Mange af de besøgende på vores hjemmeside er interesseret i ledelse. Derfor er vi glade for at 
kunne tilbyde alle de ledelses interesserede en ny service. 
 
Teglkamp & Co. har indgået en samarbejdsaftale med IT-Jobbank. Samarbejdsaftalen bety-
der, at du på vores hjemmeside kan se alle de nyeste leder og mellemleder stillinger indenfor 
IT-området, som er slået op på IT-Jobbank. Når der lægges en ny stilling ud på IT-Jobbank, 
ligger den også automatisk på vores hjemmeside. 
 
Du kan som hidtil også se de generelle leder og mellemleder stillinger, som er slået op på 
StepStone. 
 
Som en del af vores samarbejde med IT-Jobbank og StepStone er det muligt at lægge joban-
noncer direkte online via Teglkamp & Co hjemmeside. Det er nemt, hurtigt og billigt! 
  
Du kan på en nem og overskuelig måde få et overblik over, hvad der er udbudt af lederstillin-
ger på www.teglkamp.dk 
 
 
 

6. Management og leadership - et inspirationsmøde 
 
Lederrollen er under forandring i disse år. Der stilles nye og større krav til ledelse. Vi har ofte 
stor fokus på management og for lidt eller ingen fokus på leadership. Hvad er forskellen og 
hvad er sammenhængen mellem management og leadership? Afhold et inspirationsmøde om-
kring ledelse, hvor jeres egne erfaringer blive inddraget i en blanding af oplæg og debat. 
 
For yderligere oplysninger kontakt Susanne Teglkamp på 48 22 1141 eller mail 
info@teglkamp.dk  


