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Kapitel 1: En ny ledelsesstil

For at forstå, hvad jeg mener med Danmark-metoden, hjælper 
det, hvis man forstår mig og min historie lidt bedre. Bare ro-
lig: Jeg vil ikke fortælle hele min livshistorie, men blot redegø-
re for visse punkter i min erhvervskarriere og udvikling som 
iværksætter. Det er ud af disse erfaringer, at min personlige 
ledelsesstil er opstået skridt for skridt, den ledelsesstil, jeg 
kalder for Danmark-metoden.

For nylig kunne man i det tyske medie ”Zeit Online” læse 
følgende linjer om forandringerne på arbejdsmarkedet (”Zeit 
Online” har i øvrigt grundlagt en helt ny afdeling, der skal føl-
ge disse forandringer):

”Gamle hierarkier vakler, nye kompetencer søges (…) vores 
mestendels unge læsere snakker mindre og mindre om karriere. 
De interesserer sig ikke for hurtige forfremmelser, men derimod 
for meningen med det, de gør. I stedet for at stræbe efter så høj 
en løn som muligt leder de efter en opgave for livet, og efter et 
felt, hvor de kan sætte hele deres personlighed i spil. Derfor kan 
de virke kantede i virksomheder, der belønner effektiv opgave-
løsning, men ikke medarbejdernes selvstændighed. Ønsket fra 
mange arbejdstagere om selvrealisering ændrer den måde, le-
delse fungerer på (…)”2) 

Diverse undersøgelser påpeger, at vi med morgendagens 
arbejdstagere for øje – de kaldes ofte for generation nul eller 
generation y – har brug for en ny ledelseskultur i Tyskland. 
Således resulterer undersøgelsen ”Ledelseskultur i Tyskland” 
af professor fra Hochschule Niederrhein Alexander Cisek i, 

2) http://bit.ly/danmark-metoden2
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at der hersker et tydeligt misforhold mellem krav (”min chef 
afkræver mig størst muligt engagement”) og udviklingstilbud 
(”min chef tilbyder mig attraktive fremtidsperspektiver”, ”min 
chef fremmer min personlige udvikling”).3) De fleste virksom-
heder synes ikke gearet til kravene, der kommer fra generati-
on nul eller generation y (mere om dét i kapitel 9). 

Det står for mig at se mellem linjerne i ”Zeit Online”-tek-
sten, at de unge ønsker selvbestemmelse. En for mig i højeste 
grad sympatisk udvikling. Fra jeg var lille, har jeg lært af mine 
forældre at træffe selvstændige beslutninger. De sagde altid 
til mig: ”Det må du selv afgøre!“ De fortalte mig, hvad de ville 
have gjort, men beslutningen lå altid hos mig.

Arbejdsmarkedets chance
Som man kunne læse i ”Zeit Online”-teksten, sætter den så-
kaldte generation y spørgsmålstegn ved vores hidtidige ar-
bejdsmarked. I min optik er det en fantastisk mulighed for 
arbejdsmarkedet: væk fra det daglige brød og hen imod no-
get, som man gør med glæde i en sammenhæng, der ikke er 
bundet sammen af ren nødvendighed, men hvor mennesker 
samarbejder og har det godt sammen.

At arbejdet ikke alene gælder det daglige brød, lærte jeg 
tidligt af min far. Den følgende historie er det bedste billede 
på hans væsen: I min tidlige ungdom fik min far en stilling ved 
det tyske postvæsen og endte som fastansat tjenestemand på 
livstid med sikker pension. Venner og familie var begejstrede 
over denne sikre stilling. Men han blev kun på denne post i 
én uge, hvorefter han sagde op og begyndte som selvstændig 
som gastronom. Han kunne ikke holde den tanke ud, at han 

3) http://bit.ly/danmark-metoden3
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skulle tilbringe de næste 30 år af sit liv hos postvæsnet. Han 
har aldrig siden fortrudt sin beslutning.

Gastronomien som klasseværelse
I gastronomibranchen fik jeg for første gang kontakt med be-
grebet ”penge”. Der lå dagligt mange penge på bordet, og de 
blev talt hver morgen: Der blev lavet bunker, og jeg troede, at 
nu kunne man bruge dem alle sammen. Her fik jeg min første 
lektion: Pengene var til for at betale regninger og på den måde 
voksede jeg op med en masse penge, som på en eller anden 
måde ikke rigtig tilhørte os.

Da mine lærere i 12. klasse spurgte mig, hvad jeg ville være, 
når jeg blev stor, kom svaret prompte: rig! I dag har jeg en no-
get anden definition af begrebet ”rigdom”, men dengang men-
te jeg blot det at tjene en masse penge.

Pengene spiller også en rolle i Danmark-metoden. Thi ikke 
alene måden at arbejde på, men også indstillingen til afløn-
ning defineres i disse år på ny af den unge generation. ”Lykke 
slår penge – generation y: Hvad vi virkelig vil” hedder en bog, 
som en ung tysk journalist har skrevet om sin generation. For 
mig er det afgørende at finde ud af, om en eller anden udfører 
sit arbejde for at tjene penge, eller fordi han er oprigtigt moti-
veret og arbejdet gør ham glad. Hvordan jeg finder ud af det, 
kan læses i anden del af denne bog.

Tilbage til gastronomien. Der så jeg fra barnsben, hvordan 
mine forældre omgikkes de ansatte. Jeg havde indtryk af, at 
medarbejderne havde det sjovt, selv om der hele tiden var 
travlt. Mine forældre stod til rådighed, når der var problemer.

Jeg tror, at dette aspekt underkendes for tit: Chefer og an-
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satte burde føle sig godt tilpas på deres arbejde. I den sam-
menhæng har jeg måske lært allermest af danskerne.

Jeg kommer tilbage til danskernes lykkelighed, men her 
skal der lige serveres en smagsprøve: I en undersøgelse fra 
2017 – i det såkaldte Job Satisfaction Index – blev det under-
søgt, hvad det er, der gør det danske arbejdsmarked til noget 
særligt (mere om det i kapitel 6). 

På en skala fra 1 til 100 har mennesker i Danmark en gen-
nemsnitsværdi på 74, hvad angår jobtilfredshed, og en gen-
nemsnitsværdi på 77, hvad angår deres almene lykkefølelse 
og glæde ved tilværelsen. Disse tal er højere end gennemsnit-
tet og er repræsentative for alle brancher og arbejdsområder. 
Også af den grund hører danskerne til de lykkeligste folk i 
Europa og i verden.

Dette er den primære grund til, at jeg kalder min ledelses-
stil for Danmark-metoden: Det drejer sig for mig om at skabe 
en arbejdsplads, som tilbyder lykke og tilfredshed. At man-
ge tyske kolleger griner ad mig, når jeg fortæller dem om det, 
er sikkert en medvirkende årsag til, at Tyskland ligger langt 
nede på lykkeindekset.

Man kan alt i alt sige, at Danmark-metoden har to udspring: 
På den ene side er den præget af det, jeg lærte af mine foræl-
dre, og på den anden side af det, jeg har lært gennem mange 
års samarbejde med danskere.



15

Kapitel 2: Behov for selvstændighed

Fordi jeg fra barnsben blev opdraget til selvstændighed, ud-
viklede jeg mig til en lidt kantet dreng. Evnen til at se tingene 
fra flere sider og gøre mig mine egne overvejelser er for mig i 
dag en væsentlig del af min succes. I skolen var disse egenska-
ber imidlertid ikke særlig populære.

Min studentereksamen er gennemsnitlig, hvilket blandt 
andet kan føres tilbage til eksamen i idræt, hvor jeg mødte op 
i badebukser og derfor fik en virkelig dårlig karakter. ”Det gør 
man bare ikke, hr. Böttcher,” sagde lærerne.

Det var først mange år efter min uddannelse, at jeg rigtig 
forstod det tyske skolesystem. I Tyskland handler det frem 
for alt om karakterer og ikke om at lære det, der kan bruges 
til noget. Jo mere veltilpasset og systemkonform eleven er, jo 
bedre.

Jeg var ikke tilpasset systemet, og lige efter min studen-
tereksamen var det nær blevet et problem. Jeg havde glemt 
at søge arbejde. Da det blev klart for mig, at jeg skulle finde 
et arbejde, var der kun en stilling som skatterådgiver at få. 
Derfor begyndte jeg på en uddannelse til skatterådgiver. Ud-
dannelsen måtte jeg imidlertid hurtigt afbryde på grund af et 
sprængt korsbånd, der gjorde, at jeg ikke kunne gå i et halvt 
år.

Da jeg var på benene igen, sagde jeg til min chef, at jeg ville 
forkorte min uddannelse til to et halvt år. I mellemtiden hav-
de jeg fanget, at det i Tyskland handler om at høre til de bed-
ste, og derfor stræbte jeg efter at få de højest mulige karakte-
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rer på kortest mulig tid. Til det sagde min chef: ”Hr. Böttcher, 
sådan går det ikke, og på den måde klarer De det ikke.” Jeg 
skulle hellere tage at gøre både ham og mig selv en tjeneste og 
finde et andet erhverv. ”Det bliver ikke til noget,” mente han.

Det blev nu til noget alligevel. Endog med en fornem karak-
ter. Nu ville jeg studere og arbejde indtil studiestart. Så kom 
den store overraskelse: Min chef spurgte mig, om ikke jeg hav-
de lyst til at blive i firmaet. Selvfølgelig ville jeg det, i hvert fald 
indtil studiestart. 

Studiet i virksomhedsøkonomi afviklede jeg på normeret 
tid, og jeg fik endog den tyske SU undervejs. På grund af mine 
dygtige præstationer fik jeg nedsat det skyldige beløb, så jeg 
næsten ikke skulle betale noget tilbage. På den mest bogsta-
velige vis havde jeg klaret studiet i virksomhedsøkonomi på 
en økonomisk måde. Sådan skrev en journalist engang meget 
smukt i en artikel om DanRevision. 

For generation nul er det at tænke selv en selvfølge
Hvorfor fortæller jeg alt det? Fordi virksomheder i fremtiden 
i højere og højere grad vil blive konfronteret med tværtænke-
re som mig. Det gør generation nul eller generation y nemlig. 
Det kan man selvfølgelig ærgre sig over som arbejdsgiver, og 
man kan længes tilbage til de gode gamle dage, der var mere 
enkle og stillede færre krav. Eller man kan tænke om, gå med 
og prøve at forandre arbejdsmarkedet til det bedre. For som 
man kan se på mit eksempel, kan der på alle måder komme 
noget godt ud af vrangvillige tværtænkere, hvis man vel at 
mærke giver dem det nødvendige frirum. Der kommer mere 
om generation nul og deres karakteristika i kapitel 7.
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For mig er det ekstremt vigtigt at give selvstændige men-
nesker frirum til at prøve sig selv af, begå fejl og udvikle deres 
potentiale. Fordi jeg har den overbevisning, har jeg gennem 
nogen tid nu været medlem af ”Akademi for Potentialeudvik-
ling”, som neurobiologen Gerald Hüther har grundlagt.

Jeg citerer fra websiden:
”Det potentiale, som vi mennesker har i os, er kun ansatsvist 

udviklet. Grunden til det er ikke en begrænset udviklingsformå-
en i vores hjerne, men derimod vores manglende evne til at dan-
ne samskabende fællesskaber.

Sådanne fællesskaber er karakteriseret ved, at hvert enkelt 
medlem ikke alene får store frirum, men også har optimal mu-
lighed for og tilskyndelse til at udvikle sig selv. Samtidig forplig-
tes man på hinanden, og der er opstillet trygge rammer.

Medlemmerne af sådanne individualiserede fællesskaber 
gør ikke længere hinanden til objekter for hensigter, interesser, 
forventninger og bedømmelse. I stedet møder de hinanden som 
subjekter. De frigør sig fra deres objektrolle og begynder både 
som enkeltindivider og som fællesskab at vokse ud over sig selv.

Muliggørelsen af en sådan transformationsproces fra en kul-
tur, der bygger på relationer, til en kultur, der bygger på møder, 
udveksling og fælles potentialeudvikling, er hjørnestenen i aka-
demiet.” 4) 

Disse linjer egner sig for mig at se også til at beskrive den ide-
elle omgangsform i en virksomhed, hvor der er:

• ”størst muligt frirum” 
• ”optimal mulighed for og tilskyndelse til individuel ud-

vikling”

4) http://bit.ly/danmark-metoden4
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• ”størst mulig forbindtlighed og tryghed”
• ”mulighed for den enkelte og fællesskabet for at vokse 

ud over sig selv”.

Hvem ville ikke have lyst til at arbejde i en sådan virksomhed? 
Hver dag prøver jeg på ny at virkeliggøre disse idealer i min 
virksomhed. Hvordan? Det kan man få svar på i anden del af 
denne bog.

 




