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Du har måske hørt om cur-
lingforældre. 

Altså forældre, der i stedet
for at lade børnene løse de-
res egne problemer, skrider
ind og løser de udfordringer,
som de møder på deres vej.

Nu er curlingkulturen så
flyttet ind i landets virksom-
heder. 

Lad mig give et par ek-
sempler. 

En hed sommerdag for
nogle år siden blev jeg hyret
som konsulent i en mellem-
stor virksomhed. Jeg skulle
informere medarbejderne

om en større organisations-
ændring og var booket til at
gå på klokken 14. Da jeg
kom derud, blev jeg infor-
meret om, at jeg skulle slut-
te på slaget 15.

Jeg tilføjede tøvende, at
det var »ret kort tid« til den-
ne type af opgave.

Det viste sig, at ledelsen
havde givet medarbejderne
”isfri” klokken 15. Forklarin-
gen lød, at det var varmt
udenfor, og at de havde for-
tjent det.

Isfri til voksne menne-
sker? Jeg var ved at tro, at
jeg var havnet i en børne-
have i stedet for en moderne
virksomhed.

Lad mig slå fast: Jeg har
intet imod medarbejderple-
je. Tværtimod. 

10 ugers betalt ferie
Mine ansatte har 10 ugers
betalt ferie om året. Det har
medvirket til, at de kun til-
sammen har haft 15 sygeda-
ge på 10 år.

Og man skal sørge for at
holde sine ansatte informe-
rede om arbejdspladsen, fej-
re succeser og have øje for,

hvad den enkelte medarbej-
der leverer.

En curlingkultur derimod
udmønter sig i, at lederen
tager misforståede hensyn
og opfordrer til, at ikke-ar-
bejdsrelaterede emner kom-
mer i fokus. 

Jeg har oplevet, at ledel-
sen på medarbejdernes veg-
ne konkluderer, hvad de kan
holde til at få at vide, hvor-
når og hvordan. 

Voksne gøres til børn
Sætninger som »jeg kan
mærke, at Lise ikke vil kun-
ne klare det«, eller »jeg har
på fornemmelsen, at John
vil reagere«, har jeg hørt of-
te.

Vi ser også, at arbejdsplad-
ser faciliterer (nogle vil sige
blander sig i) søvnvaner,
kost- og motionsplaner eller
giver flyttefridage. Ved at
påvirke ting, som man selv
er ansvarlig for, er man med
til at gøre voksne menne-
sker til børn. 

Hvis vi som ledere ikke
engang tror på, at vores
medarbejdere selv kan styre
kost og motion, kan vi næp-

pe forvente, at de tager an-
svar på virksomhedens veg-
ne.

Danmark er kendt for at
have et fladt hierarki og højt
til loftet på arbejdspladser-
ne. Men barren for, hvad
medarbejderne kræver af
virksomheden, er simpelt-
hen blevet for høj. Det er ik-
ke raketvidenskab at indse,
at det bliver sværere at træf-
fe beslutninger, hvis alt for
mange skal have deres besyv
med. Det gavner i sidste en-
de virksomheden, at der er
en professionalisme og au-
toritet mellem de to funk-
tioner.

Jeg er ikke modstander af
det flade hierarki og prøver
heller ikke at forherlige en
autoritativ kultur. Men vi
skal stræbe efter at lande et
sted midt imellem.

Ledelsesguruen Stephen
R. Covey har sagt, at man
skal behandle sine ansatte,
som man behandler sine
bedste kunder. Tænk over,
om du ville sige til dine kun-
der, at nu skulle vi stoppe
arbejdet for at gå ud og spise
is. Nej, vel?

Ledelsen havde givet medarbejderne ”isfri” klokken 15. Forklaringen lød, at det var varmt udenfor. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard/Polfoto
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OPINION

Fredag 4. marts
Danmark
Regnskab: Neurosearch Q4,
Schouw & Co Q4
USA
Statistik: Arbejdsmarkedsrappor-
ten februar, handelsbalancen ja-
nuar
Regnskab: Staples Q4
Sverige
Statistik: Industriproduktionen ja-
nuar

Mandag 7. marts

Danmark
Statistik: Industrien januar
Generalforsamling: Fynske Bank,
Lån & Spar Bank, Skjern Bank
Roadshow: Coloplast i Beijing
Medicinalkonference: Novo Nor-
disk hos Cowen
Norge
Statistik: Industrien januar
Tyskland
Statistik: Fabriksordrer januar
Japan
Statistik: Leading Index januar
Kina

Statistik: Valutareserven februar

Tirsdag 8. marts
Danmark
Regnskab: Brødrene Hartmann
Q4, Torm Q4, Aalborg Boldspil-
klub Q4
Eurozonen
Statistik: BNP (foreløbig) Q4
Tyskland
Statistik: Industriproduktionen ja-
nuar
Japan
Statistik: BNP (endelig) Q4

Kina
Statistik: Eksport- og importopgø-
relse februar 
Tyskland
Regnskab: RWE Q4, Merck KGaa
Q4

Onsdag 9. marts
Danmark
Regnskab: DLH Q4, Expedit Q4,
Jeudan Q4, G4S Q4
Generalforsamling: Salling Bank
Sverige
Statistik: Privatforbruget januar

Tyskland
Regnskab: Deutsche Post Q4
Storbritannien
Statistik: Industriproduktionen ja-
nuar, Niers BNP (est.) februar, In-
dustriproduktionen januar
Frankrig
Statistik: Erhvervstillid af Bank of
France februar
Regnskab: Lagardere Q4
Schweiz
Regnskab: Adecco Q4

KALENDER

22
procent steg bil-
salget i februar i
forhold til 
februar 2015 -
efter et salg på
16.621 nye 
biler. 

DAGENS TAL

Han blev 56 år
og milliardær på
at gå forrest i
USA’s skifer-
eventyr. Aubrey
McClendon end-
te sit liv i et sam-
menstød med en
mur et døgn ef-
ter, at en storjury
havde besluttet,
at han kan tilta-
les for at have
deltaget i pris-
fusk med olie- og
gaskoncessioner. 

DAGENS
PERSON
AUBREY
MCCLENDON

FINANSWATCH:
Pensiondanmark varsler 
lavere afkast i årene frem
Afkastet på pensionsop-
sparernes formue i Pen-
siondanmark vil ikke op-
nå samme afkast frem-
over, varsler pensionskas-
sen i sit årsregnskab.

MEDWATCH:
Søgsmål om krænkelse 
af patent
Den amerikanske medici-
nalvirksomhed Amgen
har kvitteret for Sandoz’
biosimilære version af
blockbusteren Enbrel
med et søgsmål om kræn-
kelse af patent. Enbrel er
et af verdens bedst sæl-
gende lægemidler.

SHIPPINGWATCH:
Tidligere OW Bunker-chef
sigtet
Bagmandspolitiet har sig-
tet den øverste daglige le-
delse af det nu krakkede
danske bunkerselskab
OW Bunker. Tidligere
CEO Jim Pedersen er
sammen med tidligere
CFO Morten Skou sigtet i
sagen. »Det er fuldstæn-
digt uden indhold,« siger
Jim Pedersen i en kom-
mentar til Shipping-
Watch om sigtelsen.

MEDIAWATCH:
Giver direktør-stafetten 
videre
Nordisk Film TV får ny
adm. direktør i Lau Ra-
bjerg-Eriksen, efter at Ja-
cob Houlind er blevet ud-
nævnt til at stå i spidsen
for nordisk forgrening af
fusionskæmpe.

ENERGIWATCH:
Indtjeningen halter efter
vækst hos Cowi
Selvom den danske inge-
niørvirksomhed COWI
gik frem på omsætningen
i 2015, så er indtjeningen
gået tilbage. Bundlinjen
lander på 131 mio.

FØDEVAREWATCH:
Årets første kartofler
Kun tre dage inde i for-
året 2016 er årets første
danske kartofler på vej i
retning af forbrugerne.
De første to partier blev
solgt på Grøntorvet ons-
dag.

EJENDOMSWATCH:
Boligselskab reddet
Det almene boligselskab
Bolig Korsør er reddet fra
en konkurs. Den har luret
efter regeringens stop for
at nedrive boliger, der
måske skal huse flygtnin-
ge.
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Regnskaber fra bl.a. 
Schouw og Neurosearch.


