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Om Musskema.dk

✓ Siden 2006

✓ 500+ kunder i alle brancher, overalt i landet, i alle størrelser

✓ 12 medarbejdere + 4 udviklere

✓ Bor på INCUBA, Katrinebjerg + SYMBION, København

✓ Tæt samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig 
Ledelse & Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 

✓Gazelle 2016, 2017, 2018 og 2019 – og bliver det nok igen!

✓ Vision: At flere ledere skal blive gode ledere! Og at deres 
medarbejdere derigennem præsterer, udvikler sig, trives og 
bliver i organisationen!

http://info.musskema.dk/n%C3%A5r-dialog-udvikler




Temaet for mit indspark her!

Digitale ledelsesredskaber…!?

…uden at glemme alt det, vi ved 
om god ledelse…

EMPATISK IT



Hvad betyder empati egentlig?

➢“…forstå eller føle, hvad en anden person oplever set 
fra deres referenceramme” (Wikipedia, engelsk)

➢”…sætte sig i en andens sted” (Gyldendal)

➢”…stedfortrædende oplevelse af en andens følelser, 
tanker eller holdninger” (dictionary.com)



Historien om 100+ års udvikling af ledelse i korte træk…

1900-

• Fokus på lederen som person

• Fokus på lederkvaliteter, -træk og –egenskaber

• Management som begreb – og Scientific Management (Ingeniøren F. Taylor)

1940-
• Fokus på lederens adfærd

• Konsekvens: Begyndende fokus på ledertrædning (af adfærd)

1960-

• Situationsbestemt ledelse

• Fokus på konkrete faktorer i organisatorisk kontekst > valg af ledelsesstil og –tilgang.

• Planlægning af alt, hvad man kan kontrollere…

1980-

• Værdibaseret ledelse – ”New Leadership”

• Visionsledelse, transformativ ledelse, fra ”underordnede” til ”medarbejdere”

• Ledelse af vidensarbejdere – skift i magtbalancen fører til anerkendende ledelse

Kilde: Lotte Bøgh Andersen, m.fl.: ”Ledelse i offentlige og private organisationer”, 2017 – Steen Hildebrandt ”Om ledelse”, 2001 – Peter F. Drucker ”Om Ledelse”, 1999 



Peter F. Drucker forudsagde problemstillingen for 20 år siden…

➢Det 21. århundredes største udfordring:

➢Vidensarbjedere

➢Ved mere end deres leder

➢Ejer selv produktionsapparatet, nemlig 
deres viden

➢Skal ledes mere som FRIVILLIGE

➢Også et ansvar for at uddanne deres leder

➢Ledelse => Anerkendende perspektiv!



Hvis dine medarbejdere var æbletræer i en plantage…

Nogle træer leverer 
50 æbler – andre 

200… Hvorfor?



Hvorfor leverer nogle æbletræer 50 æbler, 
når andre træer af same type og alder 

leverer 200 æbler med samme gode smag?

• Hvad får et æbletræ til at 
levere æbler?

• Hvilke grundlæggende behov 
har et æbletræ?

– Tilpas mængde vand, lys, 
varme, næring, osv.

– Beskæring, bestøvning, 
plads

– God jord: løs nok til at 
kunne slå rødder – fast nok 
til at kunne stå i 
blæsevejr…

• Når træets grundlæggende 
behov er opfyldt leverer et 
æbletræ faktisk æbler!

Men hvordan 
ser det ud for 
mennesker?



Vitaliseringskompasset er et godt bud
– de 4 grundlæggende psykologiske  behov

Kilde: Jan Tønnesvang



Kunne man så ikke bare udstyre lederne med et objektivt dashboard?

BLACK BOX
algoritme

Objektgørelse – tingsliggørelse!



Diglogen MÅ komme før dashboardet, 
ellers bliver dialogen reduceret  til ynkelige afvigelsesforklaringer!

Anerkendelse af subjektet –

nysgerrighed og dialog!





Medarbejderens
oplevelse – og 

perspektiv!



Hvordan skal skalaen og scoringen i Musskema.dk forstås?

Medarbejderens
oplevelse – og 

perspektiv!

Kære chef, 
Hvis jeg skulle give dig et 
indtryk af, hvor godt jeg 

føler mig klædt på til 
jobbet på en skala fra 1-

6, ville jeg sige…



En håndfuld gode spørgsmål til at udvikle en score!
”Hvad skal der til for at denne 4’er kan blive en 5’er?”

Hvad kan du selv gøre?

Hvad kan jeg gøre?

Hvad skal vi have 

andre ind over?

Hvad kunne forhindre det?

Hvad skal vi aftale helt konkret

for at det er en 5’er næste gang?



Lidt ”digital 
nudging”…



12 nøgle-spørgsmål fra Gallup…

1. Ved jeg, hvad der forventes af mig i jobbet?

2. Har jeg materialer og udstyr til at kunne udføre mit arbejde ordentligt?

3. Har jeg mulighed for at gøre noget af det, jeg er bedst til hver eneste dag?

4. Har jeg modtaget anerkendelse eller ros for godt arbejde inden for de sidste 7 dage?

5. Virker det som om min leder eller andre bekymrer sig om mig som person?

6. Er der nogen på jobbet, som stimulerer min udvikling?

7. Virker det som om min mening tæller på jobbet?

8. Får organisationens formål mig til at føle mig stolt?

9. Er mine kolleger optagede af at levere kvalitets-arbejde?

10. Har jeg fået en eller flere gode venner på jobbet?

11. Har nogen talt med mig om mine fremskridt inden for de sidste 6 måneder?

12. Har jeg haft muligheder for at lære og vokse de sidste 12 måneder?

Kilde: Marcus Buckingham: ”First, break all the rules”

Hvad matcher jeres 
medarbejdere og 

kultur??



Digitaliseringen må gerne give overblik til ledelsen!
Grafer til ledelsens videre arbejde…

Identificere potentialer

i konkrete afdelinger

Identificere udviklings-

områder på tværs

af organisationen

Identificere rolle-

modeller





Tak for opmærksomheden!
joachim@musskema.dk


