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Maarten van England

Så et stort JA til initiativet Glade Chefer,  

der forhåbentligt kan inspirere andre  

chefer med mod på gladere ledelse.



9

Forord
Glade Chefer er et fantastisk initiativ.  
Et tiltrængt initiativ! 

I mange år er der blevet fokuseret alt for meget på de faglige og 
økonomiske ledelseskompetencer, når chefer er blevet udpeget. 
Den meget seriøse og formalistiske ledelsesstil har samtidig 
været fremherskende.

Man har alt for ofte glemt at fokusere på mennesket bag 
chefen!

Derfor er det befriende og positivt, at en bred vifte af top-
chefer fra mange forskellige brancher nu gør op med ideen 
om, at chefer absolut skal være kolde, kritiske og usmilende 
for at skabe gode økonomiske resultater.

Positive virksomheder med bunker af arbejdsglæde er netop 
en af forudsætningerne for – og ikke i modstrid med – flotte 
økonomiske resultater.



Både som menneske og chef må vi indimellem huske os 
selv og hinanden på, at det er smil og glæde, der bygger bro 
i enhver relation. 

Både i forholdet mellem lederkolleger og i forholdet mellem 
chef og medarbejder er den ægte medmenneskelige interesse 
afgørende for at skabe positiv udvikling.

Især i krisetider er det nødvendigt at arbejde hårdt på at 
fastholde arbejdsglæden. Også når udfordringerne er tungest, 
lykkes ledelsens kommunikation bedst, hvis chefen forstår 
oprigtigt at leve sig ind i andre menneskers situation.

Samtidig kommer man som chef længst, hvis man kan 
ironisere over sig selv. Dermed viser man, at man er et helt 
menneske, og at man ikke er bedre end andre.

Jeg har en lille filosofi, der siger, at den dag, vi står foran 
Skt. Peter, så står vi alle sammen med bar rumpe, som dem 
vi er. 

Så bliver man husket på det, man har gjort! Har man in-
volveret sig i andre mennesker med smil og glæde? Hvis svaret 
er ja, er du lykkedes bedre som menneske og chef.

Så et stort JA til initiativet Glade Chefer, der forhåbentligt 
kan inspirere andre chefer med mod på gladere ledelse.

Maarten van England,  
CEO i ISS Facility Services A/S  

med knap 10.000 medarbejdere.





Iver R. Tarp
Som chef eller leder har vi magten og 

ansvaret, også for arbejdsglæden. Så 

tag ansvaret på dig, og lad dig inspirere 

til et chefliv med humor og glæde.
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Arbejdsglæde  
starter med chefen
Med magt kommer ansvar.

Af Iver R. Tarp, administrerende direktør i Skadeservice Danmark A/S.

En morgen stod jeg og læste avisen og var ved at få både kaffe 
og brød galt i halsen. En artikel handlede om, at de chefer og 
ledere, der optræder reserveret og meget seriøst, anses for at 
være dygtigere, end dem der er glade og positive.

Da fik jeg nok. Ideen om at sætte fokus på glade chefer 
var skabt!

Jeg kontaktede en række chefer og direktører, som jeg ken-
der som både glade og engagerede mennesker, og alle var med 
på ideen med det samme.

Mit udgangspunkt er, at vi som chefer kan påvirke vores 
medarbejdere og mellemledere rigtig meget. Vi er ikke bare 
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rollemodeller, men kan i bedste fald være forbilleder. Hvis 
arbejdsglæden og humoren ikke har godt fat i chefen for 
“butikken”, så løber den positive indstilling med tiden ud 
i sandet.

Hvorfor er det, at vi nu er så mange, der begynder at have 
fokus på, at det er vigtigt at være glad – også som chef – når 
vi skal på arbejde? Måske ligger det i tiden, at vi kræver, at 
følelserne har plads på jobbet. Vi skal ikke bare have brød på 
bordet, men en arbejdsdag hvor vi kan udfolde os selv positivt. 
Yderligere er jeg overbevist om, at der er rigtig god økonomi i 
at skabe en god stemning på arbejdspladsen; uanset hvad det 
så er for en virksomhed.

Måske skal vi bare tage udgangspunkt i, at selve ordet 
“arbejde” traditionelt set har en negativ klang. Om det altid 
har været sådan, ved jeg ikke, men når nogle udtaler “arbejde”, 
er det negativt ladet. Måske stammer det fra dengang, vi var 
slaver og blev tvunget til at arbejde. Og ja, der er nok nogle, 
der vil påstå, at sådan er det stadig.

Hvis vi slår ordet op i Management Leksikonet, står der:

Arbejde. Produktionsfaktor omfattende al direkte menneskelig 
virksomhed i forbindelse med fremstilling af enhver slags samt 
i øvrigt enhver form for nyttig erhvervsmæssig virksomhed. 
Der kan være tale om mere eller mindre kvalificeret arbejde, 
intellektuelt arbejde, fysisk arbejde etc.




