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Kundeorienteret Lederskab 
Effektmåling af uddannelsesforløbet 

Nedenfor er samlet et uddrag af udtalelser fra kursister, der har været på Kundeorienteret 

Lederskab i 2015/2016 og 2016/2017. Udtalelserne er primært indhentet gennem 

telefoninterviews. 

Jane Bering, Medlems- og HR-chef i Lægeforeningen 

Jeg tilmeldte mig KuLe, fordi jeg manglede en stærkere forretningsorientering. Jeg havde brug for 

bredere forretningsmæssige tankegange og ståsteder. Hvordan ser vi vores medlemmer som 

kunder? Og hvordan ser vi vores ydelser som en service? Spørgsmål, der passede til den strategi, 

vi havde (og stadig har). Spørgsmål, der dengang var nye for os, og som jeg derfor ønskede at 

blive klogere på. 

Koblingen mellem teori og praksis  

Helt konkret bruger jeg flere af de værktøjer og teorier, som viser, hvordan servicekoncepter 

hænger sammen med kultur, leverancer og målgruppe. En stor opdagelse for mig var at blive 

endnu mere bevidst om, hvor vigtig teamledelse er for hvor langt, vi kan nå. Det har jeg hele 

tiden vidst, men nu har jeg kunnet se, hvor konkret det har haft betydning. 

Den forandringscase, jeg har arbejdet med på uddannelsen, er gået rigtigt godt.  Hele teamet har 

taget det utrolig alvorligt. De som stadig er med på projektet har taget en hel fantastisk 

ansvarstagen. Jeg, som leder, skal naturligvis støtte og styre, men vi har alle arbejdet med. Ellers 

var det aldrig blevet en succes. Jeg har fået vist, at jeg tager min opgave seriøst, og her har KuLe 

været en fantastisk støtte. Vi har fået skabt et team, hvor alle vil lege med, og vi har alle idéen 

om, at vi kun lykkedes, hvis vi alle sammen lykkedes.  

Rejsen fortsætter 

Det vigtigste, jeg har taget med fra uddannelsen, er et helt ændret perspektiv på området, mens 

jeg i den grad fik styrket mit fundament. De evidensbaserede teorier og undersøgelser, jeg blev 

præsenteret for, understøtter det, jeg arbejder med. Det betyder, for mig, at jeg har fået en 

større ballast og styrkelse i min ledelse. Jeg fik en sjov udtalelse fra en kollega. ”Du har taget din 

identitet et helt andet sted hen.” Jeg blev glad for sådan en tilbagemelding, og jeg tror, den 

skyldtes, at jeg har følt mig rigtig godt styrket og klædt på af KuLe-forløbet. Jeg er sikker på, at 

min deltagelse på KuLe har sikret mit fundament og mod til den forandring, vi er i. Vores rejse 

fortsætter, da der hele tiden opstår nye muligheder, ingen af os havde forudset. Rejsen er 

spændende, og vi er klar! 

Kenneth Stuhr Kristensen, Sektionsleder i BRFkredit 

Jeg har ingen formel lederuddannelse, og da en ny stilling blev ledig i min organisation, som 

krævede lederansvar, var KuLe en god mulighed for mig til at få udvidet min viden. Derudover har 

jeg altid haft stor interesse for mennesker og psykologi, så jeg glædet mig til at møde de andre, 

der skulle deltage på kurset. 

En øjenåbner 
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Den kundeorienteret-del var rigtig interessant og levede fuldstændig op til mine forventninger. 

Som del af case-arbejdet blev jeg inspireret til at lave en række kundeanalyser hos os selv, 

hvorved det blev klart for os, hvordan vi blev set udefra. Vi udarbejdede flere kundeinterviews, 

som gav os meget vigtig viden. To ting var særlig interessante. For det første vidste vi faktisk 

ikke, hvad vores kunder satte størst pris på. For det andet fandt vi ud af, at kunderne også havde 

noget, vi kunne bruge, som både lettede deres arbejde, og vores. Så her var noget at tage fat på.  

En involverende ledelse 

Da jeg begyndte på KuLe, var det vigtigt for mig, at min ledelse var engageret i forløbet. Det har 

de i den grad været. Til case-opgaven involverede jeg de ledere, der sad med brugbare 

informationer, og jeg tror, den involvering er en af grundene til, at casen er blevet så godt taget 

imod. Personligt har processen også været vigtig ift. til nye relationer, jeg har skabt på tværs i 

organisationen. Det er relationer, der har været rigtig gode og, som jeg ellers ikke tror var blevet 

skabt. 

Vi mødes stadig 

Et særligt element ved KuLe jeg vil fremhæve er vores ledercirkel-princip. Jeg havde en utrolig 

gavn af min ledercirkel, og det har givet mig meget personligt og fagligt. Det har givet mig et 

netværk, jeg ikke har haft før. Derudover har jeg aldrig haft en leder, jeg kunne spejle mig i eller 

spare med – det kan jeg her. Vi skiftes til at besøge hinanden i vores virksomheder, hvor vi taler 

om løst og fast, samt hvilke udfordringer vi har hver især. Vi trækker på hinandens erfaringer, 

hvilket bestemt gør noget godt for mig, og min måde at lede på. 

Malene Berland Grauslund, Souschef i Røde Kors 

Jeg kendte ikke uddannelsen i forvejen, men jeg fik den tilbudt, da der i Røde Kors er ”tradition” 

for at sende nye ledere på denne uddannelse. Og det har jeg været meget glad for.  

Ledelse er ikke bare ledelse. Ledelse er et fag i den virksomhed, man er i. Derfor var det 

fantastisk for mig, at vi på uddannelsen også var en del af en ledelsescirkel. En gruppe, hvor vi 

kunne sparre med hinanden i forhold til vores konkrete udfordringer. Et sådant lederforum var for 

mig helt vildt. Saglige responser, anerkendelse og opbakning. Alle tog det meget seriøst. I 

ledercirklerne kom vi ”tæt på”. Det var utrolig givende, da mine refleksioner på uddannelsen har 

været med til at definere mig som den leder, jeg er i dag. 

Det ledende menneske 

Hvad vil det sige at være leder? Hvordan vil jeg gerne være leder? Erkendelsesmæssigt har jeg 

fået mange rigtige vigtige inputs. Jeg er en meget åben person, og jeg er blevet styrket af KuLe til 

at holde fast i at være en åben person også som leder. Det er vigtigt for mig at kunne sige, hvad 

jeg står for, og hvad jeg ønsker. Dette har betydet en utrolig loyal medarbejdergruppe. Jeg 

tildeler KuLe en stor andel i den udvikling. Loyale medarbejder er for mig utrolig vigtigt, da jeg 

oplever en god stemning og et fællesskab, som er vigtigt for at kunne gøre vores arbejde godt. 

Ja! Jeg vil anbefale KuLe 

… Og det vil jeg fordi, jeg selv har været så glad for det. Der var et lab, hvor jeg var syg. Jeg var 

grædefærdig. Undervisningen er enormt konkret og inspirerende, hvorfor det skabte utrolig meget 

refleksion hos mig. Derudover har de mange metodiske og faglige værktøjer og principper gjort 

min rygsæk dejlig tung. Forløbet passer bare supergodt ind i et arbejde med salg og marketing. 

Særligt den kundeorienteret del fandt jeg meget skarp ift. fokus på, hvad der skaber værdi for 

kunderne og dermed vores virksomhed. 
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René Bo Jacobsen, Salgschef i Topdanmark 

Jeg havde fået en ret god briefing på, hvordan forløbet ville foregå, så jeg havde en forventning 

om spændende undervisning, sparring med de andre kursister samt en caseopgave. Derudover er 

jeg ikke ny i lederfaget, men jeg følte jeg manglede teoretiske redskaber – og det fik jeg. 

En større værktøjskasse 

Dét fik jeg på KuLe-uddannelsen, og det synes jeg, har været det største og mest givende 

udbytte for mig. Vi arbejdede med mange forskellige modeller og redskaber, som jeg senere hen 

har benyttet mig af. Særligt læner jeg mig op af det lærte, når vi skal igangsætte nye initiativer. 

At have teori, jeg kan støtte mig op af, er vigtigt for mig, da jeg nu føler mig mere sikker ift. 

intern dialog i egen afdelingen, og også i dialog på tværs i koncernen. 

Inden KuLe kunne jeg godt blive usikker på, om jeg var på sikker grund. Nu føler jeg mig på en 

sikker platform, hvilket også giver mig en større ro i at tage beslutninger på baggrund af min 

sunde fornuft. Dette skyldes, at jeg nu kan se, at min sunde fornuft måske i virkeligheden er 

bundet op på noget teoretisk. Jeg kan mærke, at KuLe har medvirket til, at jeg gør nogle andre 

ting, og jeg ser i det hele taget anderledes på mit arbejde, og den måde vores organisation er 

forankret på. Min caseopgave er blevet taget godt imod, og den har medvirket til en række 

ændringer. Derfor har KuLe-forløbet været meget udbytterigt både for mig personligt, idet jeg er 

blevet udfordret på min metode og mine vaner, men bestemt også for Topdanmark. 

Flere i Topdanmark, der har været på KuLe 

Det har som udgangspunkt været positivt, at vi har været flere afsted. Jeg vidste, de andre havde 

klaret sig godt til deres eksamen, så jeg følte et lille pres ift. også at lave en god opgave, som 

kunne bruges i organisationen – men det pres var måske egentlig godt. Jeg skal sommetider 

skubbes ud over rampen. Ud over den lille krølle har det kun været positivt, at vi har været flere 

afsted. Vi taler ligesom samme sprog – og det har været værdifuldt for mig både under 

uddannelsen og i dag. 

Sandra Nedergaard, Site Manager fra CBRE 

Der skulle ske noget, så jeg snakkede med min chef.  Vi blev enige om, at KuLe kunne være en 

god idé. Dét jeg fandt særligt interessant ved programmet, var den åbenlyse kombination mellem 

praksis og undervisning. Mine forventninger blev indfriet. Jeg havde før erfaring med, hvordan 

lærte praksisser på uddannelse var svære at anvende, når jeg kom tilbage på arbejdet. Derfor var 

det vigtigt for mig, at hverdagen blev blandet med det lærte. 

”Jeg gør det på mandag” 

Der var mange deadlines på KuLe, og havde det ikke været for dem, var jeg ikke nået dertil, hvor 

jeg er i dag. Inden jeg startede, var jeg ikke god til deadlines. Jeg synes, stadig det er svært, 

men jeg ved, de er nødvendige. Nu laver jeg handleplaner, hvor jeg involverer min leder og mine 

medarbejdere. På den måde er jeg også blevet bedre til at sige mine mål højt. Min erfaring med 

denne tilgang er kun positiv. Jeg oplever en større støtte om vores projekter fra både min leder 

og medarbejdere. For mig er det vigtigt at være transparent og involvere mine medarbejder. På 

den måde føler jeg ikke, jeg står alene, og jeg ved, jeg kommer længere frem, når der står nogle 

på sidelinjen og skubber kærligt. 

Hvornår er jeg en succes? 

Det vidste hverken jeg eller min leder. Det er stadig et stort spørgsmål. Det var noget, jeg 

snakkede med min ledercirkel omkring. Jeg blev skudt helt tilbage til udarbejdelse af vision og 
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mission. Det var ret fantastisk. Hvis der ikke havde været nogen til at udfordre alle de gode ideer, 

jeg fik under uddannelsen, tror jeg bare, jeg var kørt tilbage i mine gamle riller. Derfor var KuLe 

for mig: Input og inspiration. På KuLe har du mulighed for at lave om på dine vaner, ændre dine 

rutiner og tænke på en anden måde. 

Jeg blev udfordret på det eksisterende, jeg blev inspireret af min ledercirkel og ikke mindst 

inspireret af underviserne. Det var dét, der rykkede mig! Jeg har fået mere overskud. Jeg føler 

mig ovenpå, og jeg er sikker på, at det er fordi, jeg lærte på KuLe, hvor vigtig en plan er for mig. 

Jesper Ravnsbjerg Hansen, Business Manager i SEAS-NVE 

Jeg manglede noget i forhold til det ledelsesmæssige, noget der skulle klæde mig ordentlig på, 

mens jeg også ønskede en form for selvrefleksion. Hvad er det, der driver mig i mit arbejde? Da 

jeg fandt KuLe, syntes jeg, det virkede fornuftigt og som et overskueligt forløb, som jeg kunne se 

mig selv i. 

Undervisere, der tør udfordre 

De undervisere jeg mødte i løbet af uddannelsen var meget inspirerende og rummede en stor 

tyngde. De kunne i den grad undervise på en levende facon. Og så turde de udfordre. Jeg 

kommer fra en monopollignende virksomhed, og her turde de prikke til de normer og rutiner, vi 

havde. Det var fedt! En underviser sagde til mig: ”Lad vær’ med at opfinde dét, bare fordi I synes, 

det er smart. Find først ud af, om det er smart ved at spørge dem, der skal bruge det.” Jeg husker 

det stadig, og det gjorde indtryk. For ja. Det handler jo om vores kunder. 

Søge inspiration udefra og inddrage mine kunder 

I løbet af uddannelsen fik jeg en aha-oplevelse. Selvom alle os kursister ikke er ledere i samme 

branche, er der en masse fællestræk i vores arbejde. Grundstenene er ligesom det samme til 

trods for vores forskellige verdener. En af de andre kursister havde de seneste år været igennem 

for forandringsproces, som vi nu, skal til at gennemgå. At blive klar over, at jeg jo ikke er den 

eneste, der sidder med forskellige problemer, var noget af en øjenåbner. Jeg er pludselig ikke 

alene. 

”Stjæl med stolthed” 

Sagde en af underviserne. Når andre har været igennem udfordringer, der ligner mine, skal jeg 

bruge deres dyrekøbte erfaringer. Der er ingen grund til at have forestillingen om, at jeg selv skal 

opfinde den dybe tallerken hver gang. Det gør tilværelsen lettere at tænke sådan, synes jeg. 

Særligt fordi vi ser os selv som en supertanker, som ikke bare vender skuden. KuLe har derfor 

været en stor inspirationskilde, for mig, til at tænke mit netværk igennem, når jeg løber ind i 

udfordringer. Kender jeg nogen, der har erfaring med det, jeg står i, og som jeg kan sparre med? 

I vores supertanker er vedholdenhed og tålmodighed vigtige egenskaber for mig, og det har KuLe 

uden tvivl været med til at styrke gennem teori og sparring.  Jeg håber andre i min virksomhed vil 

gå samme vej. Det kunne være fedt at få samme sprog, så supertankeren en dag kan blive mere 

fleksibel. 


