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Kære Læser  
Velkommen til første nummer af Mind Connections e-
Magazine, hvis formål er, at tilbyde viden, inspiration og nye 
perspektiver til Mind Connections kunder og netværk. Jeg 
håber, du finder inspiration til udviklingsarbejdet med din 
organisation og begynder en spændende rejse herfra. 
  
Begrebet ”Tillid” er så fundamentalt, at det fortjener sit eget 
temanummer.”Tillid” er et indsatsområde, jeg vil opfordre hver 
enkelt ansat og virksomhedsejer til at tage alvorligt – og 
begynde på direktionsgangen. Vi læse og hører dagligt om 
skuffede og vrede aktionærer, som har mistet deres 
investeringer, eller ledere og medarbejdere som på egen krop 
tydeligt har mærket Finanskrisen. De har enten mistet deres 
job, har måttet afskedige andre. Mange er blevet ramt.  
  
I pressen fyger hårde ord som ”massiv kritik af ledelsen”, 
”hoveder skal rulle”, ”kontant afvisning af kritik” og lignende 
udtryk. Alle uforsonlige – som indeholder dybt divergerende  
syn på ledelse og tydelig mangel på forventningsafstemning. 
Men hvor blev tilliden af? Tilliden til, at vi sammen kan vende 
den finansielle nedtur til opgang fra vores nuværende stagna-
tion. Vores tro på, vi sammen kan lykkes, skal i højsædet igen.  
 

Det er af vital betydning at sikre, markedet og ansatte har en  
solid oplevelse af, at ledelsen lever op til den tillid, de er blevet 
vist.  Kontinuerlig og stabil tillid styrker i høj grad virksomhed-
ens konkurrenceevne.  
 

Jeg giver bud på og dokumentation for, hvordan man som 
ansvarlig  bestyrelse, chef eller ansat, kan arbejde aktivt med at 

imødekomme markedskrav og organisatoriske forventninger. 
Alle bidrag bygger på autentiske situationer og erfaringer fra 
samarbejdet mellem kunder og Mind Connection.  
 

Min opfordring er, at vi i vores dagligdag, tager personligt 
ansvar for vores virke. Kan vi (så godt som) hver aften ved 
sengetid se os selv i øjnene og med god samvittighed sige: ”Ja, 
jeg gjorde mit bedste i dag. Jeg var retfærdig og ordholdende. 
Jeg tog ansvar og bidrog med …”, er vi et godt skridt på vej. 
Ingen er perfekte hele tiden, men ved klar opmærksomhed, kan 
vi gøre den forskel, som i sidste ende gavner vores fælles 
bedste. 
 

Mind Connection bygger på tillid og stærke kunderelationer.  
Mind Connection kondenserer og raffinerer ”Leadership DNA” 
hos virksomheder, der reelt har besluttet sig for udvikling.  
 

God læselyst. 
 

Christina Kanstrup  

     LEDER 

”Kan vi (så godt som) hver aften ved 
sengetid se os selv i øjnene og med god 
samvittighed sige: ”Ja, jeg gjorde mit 
bedste i dag. Jeg var retfærdig og 
ordholdende. Jeg tog ansvar og bidrog”, 
er vi alle et godt skridt på vej”. 
 

 

Christina Kanstrup, Direktør, 
Erhvervspsykolog Cand. Psych.  
Mind Connection 
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Har du overvejet, hvor meget tillid betyder for 
din virksomhed og dens omdømme, dens 
konkurrenceevne, dens udviklingspotentialer 
og muligheder for vækst?  
 

Tillid er i udviklingspsykologien en afgørende 
faktor for, at barnet opnår en sund udvikling, 
udvikler en åben og tillidsfuld måde at møde 
verden og forandringer på, samt udvikler sig 
klogt, initiativrigt og selvsikkert.  
 

THE BASIC TRUST 
Udviklingspsykologen Erik Erikson arbejder 
med begrebet ”The Basic Trust” som er en 
forudsætning for, at barnet udvikler sig 
trygt, forholder sig kreativt og nysgerrigt, 
samt udvikler lyst til at skabe sig et interes-
sant og udfordrende liv. Essensen af  ”The 
Basic Trust” er i følge Eriksson: “Does the 
child believe its caregivers to be reliable?” 
Så simpelt, kan det udtrykkes.  
 
Udviklingspsykologen Daniel Stern arbejder 
bl.a. med et begreb, som kaldes ”Affektiv 
Afstemning”. Afstemning handler kort 
fortalt om moderens/faderens evne til at 
tolke spædbarnets behov, og dermed deres 
evner til at opfatte spædbarnets kommuni-
kation, korrekt – f.eks. at barnet har brug for 
mad og ikke trøst, hvis det er sultent. Eller at 
barnet er træt og har brug for søvn i stedet 
for aktivitet og stimulation. 
 

 

 

TILLID TIL LEDELSEN 
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connected minds connected trust 
      TILLID TIL LEDELSEN 

Aktionærer, ledere og medarbejdere har nøjagtig samme 
behov for følelsen af tillid og pålidelighed overfor, at virksom-
heders bestyrelser, direktioner og ledere varetager deres 
interesser optimalt. Og i overført betydning tilsvarende behov 
for at opleve, virksomhedens ledelse og ansatte evner at 
”afstemme sig” efter deres behov. Dette gælder kapital-
forvaltning såvel som vækstrater og kompetenceudvikling.  
  
Uanset hvilket niveau, du befinder dig på i virksomheden, er 
det af vital betydning, du overvejer, hvordan du forvalter den 
tillid, du er blevet givet.  
 

Da din virksomheds fremtid bygger på dine valg, er det af af-
gørende betydning, hvordan du bidrager og hvad du viser om-
verden gennem ord og handling. Skaber du tillid hos dine ak-
tionærer, dine ledere, medarbejdere, kolleger og kunder? Er du 
en ”reliable care giver”, hvad angår deres interesser? Forstår du 
at ”afstemme dig”? 
 
KULTUR & VÆRDIER GÅR HÅND I HÅND 

Når medierne er fyldt med beretninger om finanskrise, aktie-
markederens  op- og nedjusteringer, vækstvirksomheders 
potentialer mv., handler dette i bund og grund om tillid. Tillid 
til, at virksomheden vil bestå eller frygten for, at den vil forgå!  
Alt sammen skabt af de resultater og signaler, ”virksomheden” 
(ledelsen og medarbejderne) præsterer og kommunikerer. 

Bevares – markedet og analytikerne kan tage fejl. Ondsindede 
rygter eller antagelser om ”forventet nedjustering” kan be-
sværliggøre, at virksomheden nogensinde ”kommer tilbage” til 
sit udgangspunkt. Dårligt omdømme kan føre til lukning. Det er 
hårde odds, vi er op imod.  
  

Det er dog min erfaring, at de virksomheder, der gennem kon-
stant fokus på fastholdelse af en reel, ordentlig, ansvarlig og 
ordholdende virksomhedskultur, klarer sig godt – eller klarer  
sig gennem kriser med ”ar” på sjælen.  
 

De overlever, fordi samtlige ansatte kontinuerligt understøtter 
virksomhedens kultur og stærke værdier. Dette sker gennem 
involvering af alle – lige fra bestyrelsesformand til arbejds-
drengen. Alle kender virksomhedens mål og visioner, fordi 
ledelsen gennem ord og handling understøtter dem og virk-
somhedens strategi. Det er min erfaring, at de virksomheder, 
der gennem konstant fokus på fastholdelse af en reel, ordent-
lig, ansvarlig og ordholdende virksomhedskultur, klarer sig godt 
– eller klarer sig gennem kriser med ”ar” på sjælen.  
 
 

”At nå dertil kræver imidlertid ”ledelseskunst i verdens-
klasse”. Dvs. uophørlig udøvelse af ”god, solid og 
autentisk (selv-)ledelse” og ansvarlighed i forhold til dit 
job – uanset om du er bestyrelsesmedlem, direktør eller 
medarbejder. Hvordan gør man så, spørger du måske?” 
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      TILLID TIL LEDELSEN 

 
De overlever, fordi samtlige ansatte kontinuerligt understøtter 
virksomhedens kultur og stærke værdier. Virksomhedens ledelse 
forstår at involvere alle – lige fra bestyrelsesformand til arbejds-
drengen. Via arbejdet med ”Strategisk Integreret Lederudvikling” 
kender den enkelte virksomhedens mål og visioner, fordi ledelsen 
gennem ord, handling og bevidsthed om egen særegne Leadership 
DNA, understøtter virksomheden. 
 
Disse virksomheder har en klar, tydelig og tillidsskabende ledelse  
– også når bølgerne går højt. Virksomhedens interessenter véd, at  
ledelsen i virksomheden står for det, den siger, den gør. Overens-
stemmelsen mellem ord og handling hænger sammen. Dette er en 
meget simpel pointe.  
 
At nå dertil er – i teorien – let. Det kræver stærk, selvbevidst og 
autentisk ledelse. Dvs. uophørlig udøvelse af  ”god, solid, (selv-) 
ledelse” og engagement i forhold til opgaver og markedssituation. 
Hvordan gør man, spørger du måske? 
  
Man er ærlig og udviser åbenhed –  så meget, som situationen 
tillader det. Man viser mod, har selvindsigt og er god til at indgå 
relationer med andre. Man vil gerne give til andre. Gøre en ekstra 
indsats – igen og igen. Og mest af alt, er man god til at involvere og 
dele viden. Man bidrager med sine kompetencer. Tager ansvar, når 
nogen bevæger sig på kanten af det acceptable. De fleste kender 
forskellen på ”rigtigt og forkert” i forhold til virksomhedens værdier 
og kultur. Men de ved måske ikke, hvordan man ”tager springet” og 
siger ”til/fra” – eller motiverer andre til at gøre det? 
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NÅR ORD OG HANDLING FØLGES AD 
Som ansvarlig chef fremmer du bedst tillid og troværdighed 
gennem en stærk overensstemmelse mellem ord og handling 
– på helt samme måde som i ”Basic Trust” begrebet, hvor mor 
og far er de pålidelige, tryghedsgivende omsorgspersoner, der 
uanset hvilken nattetime, vi befinder os i, ”er dér” og kan tolke 
barnets behov korrekt (jf. Sterns ”Affektive Afstemning”). 
 

Ved at ”være der” og  ”afstemme din ledelse” efter 
interessenternes og markedets behov, styrker du på samme 
måde din virksomhed. Du hjælper og bidrager det bedste, du 
kan. Dine kunder, kolleger og interessenter véd, hvor de har 
dig, hvad du står. De ved, at de altid kan ”komme til dig”. Din 
dør er åben – og dit mindset er åbent.  
  

Er du virksomhedsejer, -leder, eller bestyrelsesformand, har du 
naturligvis et udvidet ansvar for virksomhedens udvikling, 
fremtid og konkurrenceevne.  Kan du herforuden bidrage som 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette ansvar lever du bedst op til, når du foruden dine faglige t 

en inspirerende samarbejdspartner og rollemodel, der evner 
at give råd og vejledning, sætte retning, træffe beslutning og 
føre dem ud i livet, er du også den kilde til inspiration, som i 
sidste ende har stor indflydelse på virksomhedens fremtid og 
konkurrenceevne.  
 
Fordi du gennem din involvering af alle formår at transformere 
virksomhedens videnkapital til reel organisatorisk viden, 
skaber du sammen med virksomhedens øvrige ansatte 
værditilvækst for både jeres virksomhed og for jeres kunder.  
 
Søg at være den excellente rollemodel for alle de mennesker, 
som er afhængige af dig og dine dispositioner. Overvej hvor-
dan du påvirker de mennesker, som har lagt deres skæbne i 
dine hænder – aktionærerne, som har investeret i virksom-
heden, lederne som ønsker at gøre karriere og medarbejder-
ne, som sætter deres lid til dig og din dømmekraft.  
  
Vi taler næsten om ”overmenneskelige” krav til ledere. Det er 
vanskeligt at beherske kunsten at lede ærligt og autentisk. 
Men hvordan gør de, de der kan, tænker du måske? 
  
De søger og deler viden. De involverer så mange kompetencer 
som muligt. De søger oplevelser inden for alle sfærer, de ud-
fordrer sig selv og omverden. De udvikler sig kontinuerligt, de 
reflekterer, ser sig selv i øjnene spørger: ”Gjorde jeg mit 
bedste i dag?” Og de svarer sig selv ærligt og handler!  Derfor 
klarer deres virksomheder sig flot.  
 

”De søger og deler viden. De  
involverer så mange kompetencer  
som muligt. De søger oplevelser  
inden for alle sfærer, de udfordrer  
sig selv og omverden. De uddanner  
sig kontinuerligt, de reflekterer, ser  
sig selv i øjnene, spørger:   
 

”Gjorde jeg mit bedste i dag? 
Og de svarer sig selv ærligt! ”  

      TILLID TIL LEDELSEN 
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      TILLID TIL LEDELSEN 

Ved at være nysgerrig og vise interesse for alle virksomhedens 
aktiver, udvikler du dine kompetencer og understøtter dermed 
virksomheds konkurrencedygtighed.  
 
Den læring og udvikling, du søger og deltager i, kan sidestilles  
med den læring børn kaster sig ind i gennem leg og gennem 
undervisning i skolen. Jo mere aktiv deltagelse, jo bedre læring. 
 
Forskellen på børn og voksne er nemlig kun størrelsen. Børn er 
små mennesker – voksne er store mennesker. Vi er alle men-
nesker, der har et basalt behov for tillid og forståelse for vores 
situation,  når vi, uanset formål, lægger vores skæbne i andres 
hænder.  
 
Vigtige ”omsorgspersoner” (bestyrelsen, nærmeste chef mv.) 
skaber et stærkeste fundament for værdi og udvikling, når de 
tydeligt demonstrere, de varetager vores interesser og tilbyder 
læring og udvikling. Derved viser de, vi kan have tillid til dem. 
  
Denne viden er et essentielt grundlag for Mind Connections 
eksistensberettigelse og tilgang til samarbejde. Alle virksom-
heder har egne, enestående værdier og kultur.  
 
Mind Connections arbejde tager sit udgangspunkt her og  
styrker det unikke, virksomhedens Leadership DNA, og styrker 
virksomheden i at blive endnu bedre ud fra grundholdningen:   
Connected Minds - Amazing Excellence. 
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10 GODE RÅD 
    1)   

Vær ordholdende, realistisk og autentisk. Lev op til de løfter, du giver.    
 
   2)   

Giv ærlig og konstruktiv feedback som andre kan bygge videre på.  
  

  3)   

Husk andre fortolker din adfærd og de følelser, dine handlinger skaber i dem, 
og bedømmer dig på dette grundlag – selv om dine intentioner er anderledes. 
 

  4)   

Brug tid på refleksion.  
  

  5)  

Søg at udfordre dig selv og involvér alle relevante og interesserede parter. 
 

  6)   

Giv æren til dem, som fortjener den. 
 

  7) 

Vær kreativ og understøt potentialer, når andre ønsker udvikling. Det skaber 
tillid , når du har gjort dig konstruktive tanker om, hvordan de bliver  dygtigere. 
  

  8) 

Iværksæt ”Damage Control” så tidligt som muligt. Hold dig til sandheden og 
gennemfør de nødvendige tiltag. Fortæl, så åbent som muligt, hvad der er sket, 
hvad du agter at gøre og hvilke foranstaltninger, du allerede har truffet. Undlad 
”gode historier”. Fortæl balanceret og motiverende om situationen. 
 

  9) 

Brug ekspertbistand når det er nødvendigt.  Jo højere grad af tillid dine 
interessenter har til dine evner, og de kompetencer, du anvender, jo bedre 
styrker du virksomhedens fremtid og konkurrenceevne.  
 

10) 

Vær den excellente rollemodel og inspirerende samtalepartner.  
 

gode råd 
10 

     CONNECTED MINDS - AMAZING EXCELLENCE 
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CONNECTED MINDS THINK AHEAD 
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Dokumentation: 

 
En virksomhed med ca. 380 ansatte ønskede Mind Connections hjælp til  
udvikling af lederteamet  og øge oplevelsen af tilfredshed med ledelsen  
og trivslen generelt. Gennem Strategisk Integreret Lederudvikling 
lykkedes dette på et år med følgende resultater: 
 

             År            År 
Tilfredshed i %      2008       2009 
Topleder som leder             78            90 
Topleders personlige udvikling             80            93 
 
 

Chefteamets personlige & 
professionelle udvikling         64  85 
Nærmeste chefs udvikling som leder       71  84 
 
 

 

Medarbejderloyalitet & commitment        79  89 
Motivation og arbejdsglæde        73  81 
Samarbejde og tilhørsforhold        65  82 
 
Skalaen måler fra 0-100%, hvor 0 er lavest og 100 er højest. 

 

 



 
Mind  Connection har gennem flere år sam-
arbejdet med First Vice President, Tonny Rabjerg, 
Danske Bank, ud fra principper om tillid, nærvær 
og relationsskabelse. 
 

Tonny Rabjerg fortæller åbent om sine erfaringer 
med ledelse og udvikling af medarbejdere,  
kolleger, chefer og kunder samt sin omfattende 
erfaring med anvendelse af eksterne konsulenter. 
 

Interviewet viser tydeligt, at ledelsesmæssigt  
fokus på tillidsskabende relationer, nærvær og 
personlig interesse er afgørende parametre for 
motivation i afdelingen, når nye organisatoriske 
tiltag, øget performance og generel forretnings-
udvikling skal implementeres og forankres. 

 

TILLID: RELATIONEN MELLEM 

LEDERE OG MEDARBEJDERE 

Man kan spørge, hvorfor tillid mellem ledere 
og medarbejdere har betydning? Når dygtige 
specialister og fagpersoner er voksne 
mennesker, burde tingene vel gå af sig selv?  
Så simpelt er verden desværre ikke, selvom  
vi ofte tænker, det ”burde være sådan”.  
 

Det erhvervspsykologiske erfaringsfelt viser 
med al tydelighed, at ledelsens tillid til, og 
interesse for, det enkelte menneske ”bag 
fagpersonen”, styrker såvel trivsel som 
samarbejde og bundlinjen i organisationen.    

 

 

TILLID SOM DRIVKRAFT 

I LEDELSE OG 

KUNDERELATIONER 
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Denne sammenhæng kommer klart til udtryk, når Tonny 
Rabjerg videregiver sine erfaringer med udviklingsarbejde.  
 

Tonny Rabjerg lod sig tidligt i sin karriere inspirere til at tro på 
den enkelte medarbejder og deres evner – næsten uanset hvor 
”skæve” fagligheder eller personligheder en leder eller med-
arbejder har haft.  
 
Når Tonny Rabjerg skal udvikle sin afdeling, er det vitalt for 
ham, at hele organisationen udvikler sig, og at tilliden mellem 
ledere og medarbejdere kontinuerligt er stærk. Tonny Rabjerg 
fremhæver: 
 

”Jeg arbejder intensivt med, at mine ledere forstår betydningen 
af respekt for det enkelte menneske, når vi taler om relationen 
mellem ledere og medarbejdere. Mit motto er 80% mennesker 
og 20% medarbejder (fagperson). Vi har alle behov for at blive 
anerkendt for hvem vi er og ikke kun for hvad, vi laver. 
 

Hvis vi kender mennesket bag den faglige rolle, er det så meget 
nemmer at håndtere de daglige relationer og udfordringer. Man 
skal som leder turde byde på sig selv (vise hvem man er og ikke 
bare gemme sig bag en rolle, vise, vi ikke er supermænd og at 
balancen mellem arbejde og privatliv også kan være komplice-
ret for os som ledere). Vi skal selv sætter de gode eksempler.  
 
Når vi kender vores relationer, forstår vi, som ansvarlige chefer, 

hvorfor vores ledere og medarbejdere handler, som de gør – vel 
vidende, at vi alle kan have gode og dårlige tider i vores liv. Den 
ledelsesmæssige forståelse og fleksibilitet er nødvendig et langt 
stykke , når vi konstant søger at udvikle vores organisation 
gennem de dygtige mennesker, vi har ansat. Hver eneste besid-
der en unik kompetence, som vi skal værne om. De udvikler i 
sidste ende vores forretning gennem kunder og kunderelatio-
ner. Det gavner os alle.” 
 
 

ARBEJDET MED LEDERUDVIKLING 
Tillid og mod er faste bestanddele i udviklingen af lederne. 
Tilliden og modet går begge veje, og styrkelsen af begge dele 
har gavnet samarbejdet og organisationen i stor udstrækning.  
 
 
  

TONNY RABJERGs GODE RÅD OM 

ANVENDELSE AF EKSTERNE KONSULENTER 
 
 
1. Skab et samarbejde baseret på reel åbenhed og tillid. 

 
2.  Vis den nødvendige respekt for vore forskellige mål og kulturer. 

 
3. Sørg for forankring ved afsættelse af tilstrækkelige interne  

ressourcer, som sikrer videnoverførsel. 

      TILLID SOM DRIVKRAFT  I  LEDELSE OG KUNDERELATIONER 
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Tonny Rabjerg fortæller:   
  

”Når jeg selv arbejder med udvikling af mine ledere bygger på 
min tro på, at turde tro på, at de gør tingene rigtigt.  At jeg kan  
 delegere, give slip på kontrollen og acceptere, at andre løsnin-
ger også kan være rigtige, selvom de er anderledes end dem, 
jeg ville have valgt.  
 
Det kræver mod at slippe kontrollen – på samme måde som jeg 
ved, det også har krævet mod af mine overordnede, at tro på 
mig og mine evner til at udvikle min afdeling. 
 
Når jeg udvikler min afdeling benytter jeg naturligvis eksterne 
eksperter. Hvordan man griber afdelingsudvikling an, kan der 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

være forskellige syn på i en organisation. Min HR afdeling, i et 
 andet firma, jeg var ansat i for mange år siden, var f.eks. meget 
forarget, da jeg anvendte en arbejdspsykolog, fordi vi havde 
samarbejdsproblemer i afdelingen, og en erhvervspsykolog til 
lederudvikling – vi måtte have store problemer, mente de. Men 
efter 3 år, havde vi den bedste medarbejder undersøgelse i hele 
firmaet.  
 
Det at benytte ekstern viden er jo ikke anderledes end, at jeg, 
når jeg har ondt i tanden går til tandlægen, når min bil går i 
stykker til værkstedet osv. Jeg benytter eksterne eksperter der, 
hvor de har en viden, som kan hjælpe os og sammen gøre os 
endnu bedre.  
 
Jeg giver al den information om vores udfordringer, jeg kan og 
viser åbenhed og tillid. Når vi sætter vores forskellige kompe-
tencer i spil, lykkes vi sammen. Det giver en gevinst direkte på 
bundlinjen eller i form af bedre trivsel og samarbejde i afdelin-
gen”. 
  
Tillid til egen og andres kompetence er en forudsætning for 
positiv udvikling. Åbenhed, modet til at vise, hvem du er, hvad 
 
 ”Når vi sætter vores forskellige kompetencer i  

spil, lykkes vi sammen. Det giver en gevinst  
direkte på bundlinjen eller i form af bedre  
trivsel og samarbejde i afdelingen”. 

      TILLID SOM DRIVKRAFT  I  LEDELSE OG KUNDERELATIONER 
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du vil, holde fokus og se hinanden som hele mennesker, er 
essentielt, når du vil udvikle  relationerne mellem dine ledere 
og deres medarbejdere – og øge jeres bundlinjeresultat. Det 
samme gælder i relation til eksterne eksperter. 

 

OPBYG TILLID BLANDT KOLLEGER OG 

CHEFER – TILLID OG SELVTILLID 
Når det gælder kollegerne i lederteamet er Tonny Rabjergs 
udgangspunkt: ”Jeg plejer at sige, ”What you see is what you 
get!” Det tror jeg er vigtigt i samarbejdet. Åbenhed, ærlighed 
og det at respektere, vi har forskellige mål og synspunkter, er 
vitalt. Jeg tror ikke, vi skal være så bange for at tabe facaden og 
vise at vi er mennesker. Det har vi da til fælles.  
 

Kan man skabe en dialog på arbejdet, ikke kun igennem formel-
le møder, men især igennem en naturlig deling af viden, sam-
arbejde og godt kollegaskab, så tror jeg, at al den viden, der 
findes, vil blive delt og brugt meget mere fornuftigt. Hvem har 
ikke siddet i en organisation med siloer, og hvordan har dette 
virket i forhold til en organisation som har samarbejdet?   
 

Jeg har desværre i min tid oplevet ledergrupper, hvor viden er 
magt – det er også disse grupper, der har haft de dårligste 
resultater, og fleste tilfælde af stress.” 
 

Som Tonny Rabjerg beskriver, er det naturligvis vigtigt forstå 
kollegernes forskellige, faglige og personlige udgangspunkter. 
Når man kender hinandens styrker og udviklingsområder, tør  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
vise mod, og når man vil hinanden, er det meget lettere at 
styrke hinanden og lede virksomheden og styrke konkurrence-
kraften – frem for at kæmpe mod hinanden om de samme 
ressourcer. 
 
Egen chef og topledelsen er afgørende medspillere, når man 
som leder ønsker at skabe resultater. Også her må man lægge 
tillid en spændende karriere i hænderne på egen nærmeste 
chef.  
 

Du har selv stor indflydelse på, at din relation udvikler sig til at 
være et gensidigt, tillidsfuldt forhold, hvor din chef anerkender 
dit mod og lader dig udvise handlekraft. Du afgør selv, hvor 
meget, du ønsker at ”give” af dig selv – på samme måde som 
du må vurdere, hvor meget din chef ønsker at kende til dig som 
”menneske bag den leder”.  
 

Direkte adspurgt: Hvordan har du søgt at skabe tillid og opbak-
ning fra din chef, så du i dag har opnået det ansvar, du har? 
svarer Tonny Rabjerg: ”Når jeg ser tilbage på mit liv, har jeg et 
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er det meget lettere at styrke hinanden og lede 
 virksomheden og styrke konkurrencekraften 
- frem for at kæmpe mod hinanden om de  
samme ressourcer.     



 par rollemodeller jeg prøver at lære af. Fælles for dem alle var 
at de viste mig tiltro, gav mig mulighederne og ikke mindst res-
pekterede mig og mine ideer. Da jeg var ansat i Amadeus i de 
”tidlige dage” af projekter, var der en holdning, hvis du tror på 
det, så ok. Eller som Disney har sagt: ”If you can dream it you 
can do it”.  
 
At vise denne tillid er noget, der får alle til at vokse. Som børn 
bliver vi hele tiden motiveret til at prøve en gang til og gøre det 
lidt bedre. Som voksen får vi ofte besked om, at vi har gjort det 
forkert. Hvem lærer bedst? Så en stor respekt for den enkelte, 
troen på dem, støtten når den behøves og så at give plads til 
andres meninger. Dette betyder ikke, at jeg ikke selv har 
meninger - men det kunne jo være, jeg kunne lære noget nyt. 
  
Når man som mig er blevet det, man kan kalde erfaren, dvs. har 
prøvet mange ting og været igennem meget, så lærer man hel-
digvis også at tro på sig selv – ikke på den selviske måde, men  
på ”dette kan jeg, dette har jeg prøvet det før.  
  
 Jeg siger ofte, at det at være leder er som at lære at cykle… 
nogle gange falder vi og slår os, men så er det op igen og prøve, 
indtil vi kan – og de fleste af os kan cykle i dag. Der er nok en 
chef eller to, der vil kalde mig stædig, men jeg tror heldigvis 
også, at de samme chefer vil have oplevet, jeg med mine teams 
har opnået de forventede resultater. Det er vigtigt, at vi ikke 
bare giver op.  

Jeg har igennem mine år haft nogle fantastiske chefer. Deres 
opbakning har givet mig troen på og viljen til, at jeg har kunnet 
opnå de ting, jeg har. Deres tillid har gjort, jeg kunne nå mine 
mål. 
 
 At jeg i dag sidder med et fantastisk job, og et stort ansvar tror 
jeg i høj grad skyldes, at jeg via min ledelse og tillid til andre har 
formået at nå ind til vore kunder og skabt det samarbejde, der 
gjorde, at vi kunne støtte hinanden og skabe fine resultater 
sammen. ”  
 
 
 
 
  

”Jeg siger ofte, at det at være leder er som at lære at 
cykle… nogle gange falder vi og slår os, men så er det 
op igen og prøve, indtil vi kan. Og de fleste af os, kan 
cykle i dag.” 
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Modet til at vise andre tillid handler om, at du som leder har oparbejdet en klar 
selvtillid. At ”stå ved” dine erfaringer og tro på, at tingene lykkes.  
 
Du skaber resultaterne gennem visionen, jeres fælles forståelse for samarbejdet, 
udviklingen, hinanden og kunden. Tilliden er vital for fremdrift og udvikling. Det 
giver mening at holde fast – at stige op på cyklen igen – hvis du er faldet, og skabe 
de forventede resultater.  Det er ledelse. 
  

TILLID I KUNDERELATIONEN 
På samme måde som tillid er essentielt på alle niveauer i en organisation, er den 
også af unik betydning for opbygning og udvikling af kunderelationen.  
 
Tonny Rabjerg siger: ”Tillid bygger på forståelse. Det at forstå en kunde, en anden 
kultur og forskellige behov, handler om engagement og respekt for hinanden som 
mennesker. Herved opnås en ligelig tillid. Det er essentielt, at kunne sætte sig i 
kundernes sted, forstå kundens behov og mål.  
  
En god metode er at lade alle medarbejdere sidde sammen med vore kunder og se, 
hvordan de bruger vore systemer. Desværre er mange produkter udviklet af specia-
lister og ikke af kunder. Derfor er en konstant dialog med kunderne og forståelse for 
deres behov afgørende for en seriøs og loyal udvikling af relationen. 
  
Vi skal lære igennem analytisk CRM. Markedsføring er nok er en af verdens største 
forretninger. Det er katastrofalt, at så mange virksomheder bruger millioner på 
Target Marketing – men når kunden kommer i kontakt med forretningen, så 
behandler man alle ens. 
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Tonny Rabjerg, First Vice President, Danske Bank, 
Bangalore, Indien har en lang lederkarriere inden for 
luftfart og globale servicevirksomheder. Karrieren 
har ført til udstationering i USA, Frankrig og Tyskland 
og har indbefattet ledelse på tværs af mange 
internationale miljøer. Senest har Tonny Rabjerg 
arbejdet 4 år som udviklingschef for Danske Banks 
CRM systemer og er nu udstationeret i Bangalore, 
Indien, hvor han i dag deler det overordnede ansvar 
for det indiske set-up (ca. 700 medarbejdere), med 8 
andre chefer.  

 Vi skal huske, at ting tager tid. I ”gamle dage” kendte  en 
købmand sine kunder, i dag sidder de bag en skærm.  
 
Et andet vigtigt element er, at når kunder siger, de har pro-
blemer med vore systemer, så skal vi tage dem alvorligt, 
acceptere og lære at forstå, hvad problemet er. Kun derved  
kan vi opnå fælles forståelse og samarbejde. Jeg tror, vi alle 
har mødt holdningen ”det er dig, der ikke kan finde ud af det” 
og det skaber hverken den store tillid eller samarbejdsånd.” 
 
At vise, man forstår kunden og kender kundens behov er et 
udsagn mange kender ”i teorien”. Dog har flere af os sværere 
ved at demonstrere dette i praksis.  
 
Tonny Rabjerg illustrerer kundeforståelse og skabelse af tillid  
i kunderelationen på følgende måde:  
 
”Vi skal blive endnu bedre til at håndtere vore kunder indivi-
duelt. I bankverden går retningen mere og mere mod selv-
betjening via en elektronisk kanal. Det kan være netbank, 
mobil betaling, pengeautomater og alt det nye, der kommer.  
Hvis jeg f.eks. altid hæver 500 kr. i en automat, hvorfor er det 
så ikke altid det første valg, jeg får? Man kan jo se, hvordan 
jeg har opført mig igennem de sidste år.”  
 
Viser du tydeligt dine kunder, du kender deres behov og 
imødekommer alt det, som er muligt, kan du skabe en 
 

respektfuld og gensidig tillidsfuld relation.   
 
Dit personlige bidrag gør, at tilliden mellem din virksomhed og 
kunden kan vokse og udvikle sig til en langvarig, stærk 
relation. Via din fokusering på jeres fælles interesser, styrker 
du din virksomheds fremtid og  konkurrenceevne.  
 
 ”Vi skal lære at bruge al den information, vi 

har, lære at læse vore kunder, lytte til hvad de 
siger og huske det gamle udsagn: ”kunden har 
altid ret”. Det er vel ikke helt galt?  Kunden har 
i det mindste retten til at gå et andet sted hen 
og betale sine penge, hvis vi ikke giver ham, 
hvad han vil have, ønsker eller forventer.” 
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 TILLIDEN I  PERSPEKTIV 
 Koblingen tilbage til udviklingspsykologien er nærliggende. På samme måde 
som mor og far i Erik Erikssons begreb ”The Basic Trust” viser, de er pålide-
lige, og: 1) at barnet kan regne med dem, samt  2) at forældrene evner at 
forudsige barnets basale behov. Du kan også, jf. Sterns teori ,”afstemme dig” 
og som virksomhedsleder eller ansvarlig beslutte dig for tydeligt at vise, at 
aktionærer, interessenter, chefer, kolleger, medarbejdere og kunder kan have 
tillid til dig. At du og dine ledere varetager interessenternes basale behov. Du 
kan gennem din personlige, autentiske lederstil ”Walk the Talk” og vise, du 
forvalter deres investeringer/interesser inden for det muliges kunst. 
 

I strategisk integreret ledelse kan du som bestyrelsesformand, direktør eller 
leder (gennem dit excellente eksempel) lede medarbejdere, lederkolleger, 
kunder og interessenter gennem en prioriteret, fokuseret og motiverende 
indsats, som er tæt koblet til jeres strategi, værdier og vision. Formålet er, 
at I på et attraktivt grundlag, skaber optimale fremtidige forretningsmulig-
heder og kontinuerligt styrker jeres konkurrenceevne via tillid, loyalitet og 
tilfredshed.  
 

Mind Connection foreslår, du går et skridt videre, og benytter dig af princip-
perne i Customer Expericience Management (CEM). Denne metode kan, som 
indikeret , anvendes over for kunder – men i høj grad også over for ansatte, 
samarbejdspartnere og øvrige interessenter.  
 

Det unikke i CEM er, at du så snart, en kunde/interessent/chef/kollega eller 
medarbejder har et samarbejde med dig, i selve situationen eller nøjagtigt 
ved samarbejdets/leverancens ophør undersøger, hvorvidt de er tilfredse, 
eller der er noget, du kan gøre anderledes for at forbedre oplevelsen for 
dem. Tilliden og loyaliteten styrkes betydeligt, fordi du forholder dig 
oprigtigt interesseret.  Dette medvirker til at skabe langsigtet loyalitet . 
 
 
  
  

Når du tydeligt 
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behov og   
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     REFLEKSION 

CONNECT  CREATE  CHALLENGE 

MIN  PERSONLIGE  

AUTENTICITET 
Inspiration: 
 

Hvordan skaber jeg højere grad af tillid blandt mine kunder og ansatte:  
 Hvad forhindrer mig? 
 Hvem kan hjælpe mig? 
 
Hvordan styrker jeg min autenticitet og lader mine personlige værdier træde 
frem: 
 Hvilken vision har jeg for mit lederskab? 
 Hvilke personlige, faglige og ledelsesmæssige styrker skal jeg udvikle? 
 
Hvor bidrager jeg endnu mere positivt til virksomhedens vækst ? 
 
Hvilke nye kundskaber skal jeg lære, så jeg bliver den tillidsskabende 
rollemodel  for andre, jeg ønsker at være? 

 
Har jeg behov for sparring, coaching eller mentoring til min personlige og 
ledelsesmæssige udvikling? 
 
Ønsker du en professionel dialog om dine behov – kontakt Mind Connection 
HER 
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Mind Connection er grundlagt af  Cand. Psych. 

Christina Kanstrup. Mind Connection er et netværk  

af erfarne virksomhedskonsulenter med solid tyngde  

og international baggrund. Mind Connection arbejder 

- altid med effektmål - inden for følgende områder: 

 

• Erhvervspsykologi 

• Strategisk Integreret Lederudvikling  

• Virksomhedsudvikling & Turn Around 

• Coaching  & Forandring 

 

Afmeld  Mind Connections e-Magazine KLIK HER   Tilmeld  Mind Connections e-Magazine KLIK HER 
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