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Hvis du tror, der bliver mindre bøvl i fremtiden, kan du godt 
tro om. Bøvl er som nullermænd: det stopper aldrig. Men tør 
du se gaverne i bøvlet, er du godt på vej til løsningerne.

Klumme.

Åh, hvor
er der
meget bøvl!
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blot på de mange dilemmaer omkring Rusland.
ECCO bliver i Rusland og deres sko ryger ud af hyl-

derne i butik efter butik, i kæde efter kæde i Dan-
mark og andre steder. Der er store værdier i spil og
mange virksomheder har valgt at trække sig ud med
enorme tab til følge. Ikke fordi sanktioner eller lov-
givning kræver det, men fordi markedet stemmer på
etisk ansvarlighed med fødderne.
At navigere i alt det kræver et stærkt lederskab

med stærke værdier, et tydeligt etisk kompas. Or-
dentlighed er på agendaen med fornyet styrke. Og
det kunne også bare mangle. Igennem årtier har vi
slidt på mennesker i en evig jagt på mere, men nu
må det afløses af noget bedre. Vi må på arbejdsplad-
serne finde nye løsninger som f.eks. øget fleksibilitet
med individuelle løsninger, orlovsordninger, perio-
der med kortere arbejdsdage, løsere tilknytning til
en virksomhed for blot at nævne nogle få (og det er
ikke engang de virkelig kreative).

DET STILLER STORE krav til ledere, til deres personlige
lederskab og til måden at arbejde med og i organisa-
tionen. At turde sætte sig selv i spil og på spil. Turde
stille sig til rådighed, turde udvikle, fejle, reflektere
og lære sammen. Det er ledelse sammen med andre
i stedet for ledelse igennem andre (som de fleste har
lært). Det er fra hardcore til heartcore.
Hvis du tror, der bliver mindre bøvl i fremtiden,

kan du godt tro om. Bøvl er som nullermænd: det
stopper aldrig. Men tør du se gaverne i bøvlet, er du
godt på vej til løsningerne. Rigtig god tur!

D er er simpelthen bøvl alle vegne. Bøvl med
forsyninger, bøvl med energi, bøvl med co-
rona, bøvl med inflation og renter, bøvl
med arbejdskraft, bøvl med unge og ældre

medarbejdere, bøvl med cybercrime, bøvl med digi-
talisering, bøvl med krig, bøvl med klimaet, bøvl
med politikerne.
Jeg er sikker på, at du ret nemt kan finde mere

bøvl i din egen verden og virksomhed.
Her gik vi og troede, at det faktisk ikke gik så skidt

endda, og at verden var, om ikke gode venner med
hinanden, så i hvert fald havde en nogenlunde fælles
forståelse for, hvilken vej vi skulle i forhold til løs-
ninger på for eksempel klima og en nogenlunde fæl-
les forståelse af diverse magtbalancer. Men det er så
ikke tilfældet. Måske havde vi blinde vinkler?

FOR BØVL OG forandringer er jo ikke noget nyt. Udvik-
lingen igennem årtusinder er jo blot forandring på
forandring. På godt og ondt, påtvunget os eller no-
get vi selv har villet og skabt, uanset om vi er borge-
re, forbrugere, medarbejdere, ledere eller noget helt
femte.
Men ind imellem får vi bare forandringsforstop-

pelse; det er "for meget" og vi orker ikke mere, kan
ikke se meningen med galskaben. Nogle gange bety-
der det, at vi ganske enkelt siger stop. Vi rammer
muren og får forandringsblokering: hører ikke efter
(mere) og blokerer både mentalt og fysisk. Vi graver
os ned, kryber i skjul og kan ikke se vejen ud af pro-
blemerne.
Det er netop på det punkt, jeg ynder at sige: står

du i skidt til halsen, så er det eneste, du ikke skal gø-
re at bøje hovedet! Men det er jo ikke nemt, hvis
man ikke kan se mulighederne og vejen ud af skid-
tet! De ligger heller ikke altid lige for, men én ting er
sikkert: bøvl, skidt og forandringer er kommet for at
blive (som det der internet, du ved).
Måske kan vi ikke selv komme ud, men så må vi

søge hjælp hos andre. Og det gælder, uanset hvor vi
er, i samfundet eller i virksomhederne: ingen kan lø-
se det hele selv, men sammen kan vi udvikle og løse
meget. Så hvor og hvordan finder vi som virksomhe-
der og ledere gaven i alt det bøvl?

FOR DET FØRSTE må vi tage en aktiv beslutning, at vi vil
gøre noget andet. Vil forandre. Mange siger, at det
vil de, men gør det så ikke. Alle vil udvikling, men in-
gen vil forandring, som Kierkegaard skulle have sagt

(selvom ingen kan finde citatet i alle hans mange
skrifter).
I virksomhederne skal den strategiske beslutning

komme fra ejere via bestyrelse og ledelse til medar-
bejdere. Det betyder ikke, at der ikke kan være et
pres fra organisationen. Det betyder blot, at de for-
melle magtorganer skal tage beslutningen og sætte
rammen. Og sker der ikke noget, så risikerer virk-
somheden at sætte sin konkurrenceevne over styr.
Forbrugere, kunder, medarbejdere (og måske også
ledere) stemmer med fødderne. Farvel. Det er fra
holdning til handling.
Dernæst må vi i gang med at løse bøvlet. Få det

skilt ad, så det kan prioriteres og adresseres. Hvad er
vigtigst? Hvordan hænger bøvlet sammen? Hvordan
kan vi skabe bedre løsninger, der løser virkelige pro-
blemer for samfund, forbrugere, kunder og medar-
bejdere – og dermed skaber reel værdi?
Afsættet er tre elementer: økonomi, mennesker og

samfund. Ingen virksomhed kan drives uden fornuf-
tig økonomi, men der er heller ingen forretning
uden mennesker og uden hensyn til samfundet.
Derfor skal alle tre elementer indgå, hvis vi vil være
relevante.

SÅ HVORDAN SER fremtidens forretningsmodel ud for
din virksomhed – og hvad sker der i andre brancher,
som kan inspirere til at tænke nyt? Hvordan kan der
skabes nye løsninger ved hjælp af teknologi og/eller
digitalisering? Mere bæredygtige løsninger?
Kan ressourcerne udnyttes bedre eller kan der

skabes modeller, hvor ressourcerne genbruges? I
nogle brancher er man f.eks. i fuld sving med at gå
fra ejendom til adgang via deleøkonomiske model-
ler, fordi de klassiske ej-og-forbrug-modeller presser
jordens ressourcer, mens deleøkonomi udnytter res-
sourcerne bedre.
Og hvordan kan virksomheden måle og doku-

mentere f.eks. sit klimaaftryk? Hvordan kan vi måle
hhv. påtage os vores ansvar igennem virksomhedens
udvidede værdikæde, dvs. også vores indirekte på-
virkning hos for eksempel leverandører i Asien eller
i nabokommunen?
På samme måde bliver samfundsmæssig og men-

neskelig bæredygtighed blot vigtigere og vigtigere.
Det handler om ansvar, om moral, om etik. Kort
sagt: at opføre sig ordentligt i et større perspektiv.
Knivsæggen er ganske givet blevet smallere, hvor
konsekvenserne er blevet tilsvarende skarpere. Se

+ Jette Ditlev er cand.merc. i afsætning og strategi
med over 25 års erfaring med ledelse og lederskab,

strategisk udvikling, internationalisering, salg og innova-
tion.

Hun har blandt andet stået i spidsen for virksomheder,
store forretningsenheder med udenlandske dattersel-
skaber samt store salgsorganisationer med P/L-ansvar
for over 650 millioner kroner. Hun har erfaring fra både
store, internationale koncerner, fra SMV’er og start-ups,
herunder mange ejerledede virksomheder.

Siden 2005 har hun været selvstændig ledelsesrådgiver,
sparringspartner og foredragsholder med spidskompe-
tence inden for netop ledelse og lederskab, strategisk
udvikling, internationalisering, salg og innovation.


