
Skab	  dine	  egne	  stjerner	  opad	  og	  nedad	  i	  hierarkiet	  
	  
Teorien	  Leadership	  Pipeline	  har	  ændret	  den	  måde	  virksomheder	  verden	  over	  griber	  
personaleudvikling	  an	  på.	  Nu	  er	  bogen	  langt	  om	  længe	  kommet	  på	  dansk.	  
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Nu	  er	  den	  her	  endelig:	  den	  danske	  oversættelse	  af	  Leadership	  Pipeline	  –	  den	  internationale	  
bestseller,	  som	  udkom	  første	  gang	  på	  amerikansk	  i	  2001.	  I	  Danmark	  har	  blandt	  andre	  Maersk,	  
IBM	  og	  Vestas	  arbejdet	  med	  Leadership	  Pipeline-‐modellen,	  som	  går	  ud	  på	  at	  opbygge	  en	  
effektiv	  ledelse	  på	  alle	  niveauer	  i	  virksomheden,	  finde	  ledertalenterne	  tidligt	  og	  give	  dem	  
udviklingsorienterede	  opgaver,	  præcis	  feedback	  og	  målrettet	  coaching.	  
	  
Mange	  virksomheder	  gør	  en	  langt	  større	  indsats	  for	  at	  nå	  deres	  økonomiske	  mål	  end	  for	  at	  
udvælge	  de	  bedste	  medarbejdere	  til	  de	  enkelte	  poster	  i	  virksomheden	  og	  sikre,	  at	  der	  findes	  
de	  nødvendige	  kompetencer	  på	  alle	  niveauer	  i	  organisationen.	  Leadership	  Pipeline	  gør	  op	  
med	  forestillingen	  om,	  at	  de	  samme	  ledelsesgreb	  kan	  bruges	  på	  alle	  niveauer	  i	  en	  virksomhed.	  	  
	  
Leadership	  Pipeline	  handler	  om	  at	  diagnosticere	  ledelsesbehovene	  på	  de	  forskellige	  
ledelsesniveauer	  og	  følge	  op	  igen	  og	  igen.	  Modellen	  kan	  kort	  præsenteres	  således:	  

1) En	  virksomhed	  skal	  have	  en	  pipeline	  for	  udvikling	  af	  ledertalenter,	  så	  der	  hele	  tiden	  er	  
kvalificerede	  interne	  medarbejdere	  til	  at	  besætte	  ledige	  stillinger	  

2) En	  virksomhed	  skal	  sikre,	  at	  alle	  ledere	  på	  ethvert	  niveauer	  skaber	  tilfredsstillende	  
resultater.	  Det	  sker	  ved,	  at	  lederne	  kender	  de	  opgaver,	  de	  skal	  løse,	  og	  bliver	  trænet,	  så	  
de	  har	  de	  nødvendige	  færdigheder	  til	  at	  løse	  opgaverne.	  	  

3) Den	  enkelte	  leder	  på	  ethvert	  niveau	  skal	  være	  ansvarlig	  for,	  at	  de	  ledere,	  som	  refererer	  
til	  ham	  eller	  hende,	  bliver	  udviklet	  målrettet	  i	  forhold	  til	  de	  opgaver,	  vedkommende	  
skal	  løse.	  

	  
I	  mange	  virksomheder	  er	  det	  et	  kæmpe	  problem,	  at	  ledere	  bruger	  deres	  tid	  forkert.	  En	  
væsentlig	  pointe	  i	  Leadership	  Pipeline-‐modellen	  er,	  at	  lederen	  skal	  have	  det	  værdisæt	  og	  
bruge	  sin	  tid	  på	  den	  måde,	  som	  passer	  til	  de	  opgaver,	  han	  eller	  hun	  skal	  løse	  –	  og	  at	  værdisæt	  
og	  måden	  at	  brugen	  tiden	  på	  ændres	  i	  alt	  efter,	  hvor	  man	  en	  placeret	  i	  hierarkiet.	  
	  
Ledere	  af	  medarbejdere	  skal	  f.eks.	  ikke	  bare	  udføre	  egne	  arbejdsopgaver,	  men	  også	  hjælpe	  
andre	  med	  at	  gøre	  en	  effektiv	  indsats.	  Ledere	  af	  medarbejdere	  skal	  ikke	  bruge	  al	  deres	  tid	  på	  
selv	  at	  slukke	  brande,	  gribe	  chancer	  og	  klare	  opgaver.	  De	  er	  nødt	  til	  at	  foretage	  et	  skift	  fra	  at	  
gøre	  arbejdet	  til	  at	  få	  arbejdet	  gjort	  gennem	  andre.	  
	  



En	  del	  af	  problemet	  er,	  at	  mange	  ledere	  foretrækker	  at	  bruge	  tid	  på	  deres	  ’gamle’	  arbejde.	  
Ledere	  er	  nødt	  til	  at	  ændre	  arbejdsværdier	  og	  overbevisning	  hver	  gang,	  de	  bevæger	  sig	  op	  på	  
et	  nyt	  ledelsesniveau,	  og	  det	  sker	  kun,	  hvis	  topledelsen	  bliver	  ved	  med	  at	  forstærke	  behovet	  
for	  at	  ændre	  overbevisning.	  
	  
At	  bevæge	  sig	  fra	  at	  være	  medarbejder	  til	  at	  blive	  leder	  for	  medarbejdere	  betegnes	  som	  at	  
bevæge	  sig	  gennem	  første	  passage	  –	  at	  gennemgå	  en	  transition.	  Næste	  transition	  ’at	  blive	  
leder	  for	  ledere’	  betegnes	  som	  at	  bevæge	  sig	  igennem	  anden	  passage	  og	  så	  fremdeles.	  	  
	  
Først	  når	  man	  har	  lært	  at	  påtage	  sig	  de	  nødvendige	  opgaver	  på	  det	  niveau,	  man	  er,	  skal	  man	  
videre	  op	  i	  hierarkiet.	  Bogen	  beskriver	  de	  krav,	  der	  stilles	  til	  den	  enkelte	  leder	  på	  de	  
forskellige	  niveauer	  og	  påpeger	  faldgrupperne,	  hvis	  lederen	  arbejder	  på	  et	  forkert	  niveau.	  	  
	  
Leadership	  Pipeline-‐modellen	  er	  en	  hurtig,	  effektiv	  måde	  at	  skabe	  klarhed	  om	  rollerne	  på.	  Ved	  
at	  sammenligne	  det,	  en	  leder	  gør,	  og	  det,	  der	  kræves	  på	  et	  bestemt	  ledelsesniveau,	  samt	  hvad	  
hans	  chef	  og	  underordnede	  gør	  i	  forhold	  til	  modellen,	  kan	  man	  skærpe	  klarheden	  om	  rollerne	  
yderligere.	  	  
	  
I	  Danmark	  har	  også	  en	  række	  offentlige	  virksomheder	  haft	  glæde	  af	  Leadership	  Pipeline	  
blandt	  andet	  inspireret	  af	  et	  stort	  forskningsprojekt	  på	  Aalborg	  Universitet	  ’Offentlig	  
Leadership	  Pipeline’.	  
	  
Den	  amerikanske	  Leadership	  Pipeline-‐model	  er	  med	  rette	  blevet	  kritiseret	  for	  at	  være	  
henvendt	  til	  hierarkiske	  virksomheder	  og	  derfor	  passe	  dårligt	  til	  Skandinavien;	  for	  eksempel	  
opererer	  de	  tre	  forfattere,	  Ram	  Charan,	  Steve	  Drotter	  og	  Jim	  Noel,	  med	  hele	  seks	  ledelseslag	  i	  
virksomheden.	  Forskerne	  i	  Ålborg	  har	  da	  også	  ændret	  modellen,	  så	  der	  i	  Ålborg-‐versionen	  
kun	  er	  fire	  ledelseslag.	  
	  
Kritikpunkterne	  bør	  ikke	  stå	  i	  vejen	  for	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  Leadership	  Pipeline-‐modellen,	  som	  
er	  banebrydende	  og	  særdeles	  brugbar.	  Sjældent	  har	  jeg	  læst	  så	  grundig	  en	  beskrivelse	  af	  de	  
udfordringer,	  man	  som	  leder	  har	  på	  de	  forskellige	  ledelseslag.	  Ledere	  har	  selvfølgelig	  altid	  
vidst,	  at	  man	  skal	  kunne	  noget	  forskelligt	  alt	  efter,	  om	  man	  er	  teamleder	  eller	  topchef.	  
Leadership	  Pipeline-‐modellen	  sætter	  ord	  på	  fornemmelserne	  og	  er	  et	  godt	  værktøj	  til	  at	  sikre,	  
at	  virksomhedernes	  pipeline	  fyldes	  op	  med	  ledertalenter,	  som	  er	  klar,	  når	  behovet	  opstår.	  
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