
UGENS TAL

                                        LEDELSE

PÅ SPIDSEN GLOBAL    BRIEFING

ALFRED JOSEFSEN FRA Irma 
skrev i sit sidste indlæg, at det 
er lettere at blive chef end at 
være det. Som professionel 
sparringspartner vil jeg slutte 
op omkring den betragtning. 
Igennem årene har jeg jævnligt 
mødt desillusionerede medar-
bejdere, der har mistet enga-
gement, fordi deres leder ikke 
evnede at træde i karakter og 
skabe en kultur, der motive-
rede, skabte gejst og dedika-
tion i afdelingen, men derimod 

lagde låg på entusiasmen og initiativerne, så et autentisk 
engagement hurtigt blev kvalt.

GENERELT ER DET min opfattelse, at virksomheder har 
mange kompetente ressourcer, der gerne vil og kan skabe 
gode resultater. Så hvorfor kommer nogle ledere til at tolke 
oprigtighed og engagement som utidig indblanding eller 
kritik? 

FOR NOGLE HANDLER det om magten til at sætte dagsorde-
nen. Hos andre handler det om, at de udadtil har solgt en 
selvtillidsbaseret adfærd, men indadtil ikke har det nød-
vendige selvværd, der giver styrke til at træde i karakter. 
I min karriere har jeg arbejdet for dygtige og inspirerende 
topdirektører, der havde et solidt selvværd. En af dem op-
fordrede mig direkte til at gå efter hans stilling 2. dag på 
jobbet! (Den modsatte chef er også prøvet). Det paradoksa-
le er, at når ledere hviler så meget i sig selv, sker der noget 
magisk. Udover at skabe et team, der leverer fremragende 
resultater, udvikles et utroligt stærkt og respektfuldt bånd 
– og ikke det modsatte, som nogle ledere fejlagtigt tror. 

AT VÆRE LEDER handler om at have den nødvendige råstyr-
ke til at erkende sine medarbejderes kunnen, da de jo ofte 
er dygtige og tilmed på et eller flere områder er overlegne, 
og derfor ikke bare køber ind på dig, fordi du er chef. 

LEADERSHIP ER I dag den fortrukne ledelsesstil. Og ingen 
leder får skabt følgeskab, hvis selvsamme leder ikke forstår 
den rolle, ikke viser interesse for sine medarbejdere eller 
får skabt nogle inspirerende rammer, som også handler om 
at rumme »besværlige« medarbejdere, der stiller spørgs-
mål ved det eksisterende. Selvfølgelig er ikke alt til debat, 
men kompetente medarbejdere stiller spørgsmål, og nogle 
er endog rigtig vigtige for forretningens resultater. Derfor 
er det uklogt altid at sidde parat med øksen – selv om det 
tilsyneladende virker som den letteste løsning.

LEADERSHIP HANDLER OM respekt, at give plads og an-
erkendelse. Tør du benytte dig af den strategi, skabes et 
dybtfølt og gensidigt ansvar for at nå i mål. Men vis du som 
leder har benyttet dig for meget af en defensiv strategi, så 
har du en stor reparationsopgave foran dig. For som den 
gode Mark Twain sagde, »det kan godt være, at man mulig-
vis glemmer, hvor man har begravet fredspiben, men man 
glemmer aldrig, hvor øksen ligger«.

 

Leder med råstyrke 
skaber drive

God ledelse er at kende sine egne styrker, 
men endnu vigtigere at kende og 
anerkende sine medarbejderes.

Af Yvonne Bullock, direktør, 
Assignment Consult

Kompetente medarbejdere stiller 
spørgsmål, og nogle er endog rigtig 
vigtige for forretningens resultater. 
Derfor er det uklogt altid at sidde parat 
med øksen – selvom det tilsyneladende 
virker som den letteste løsning.

»

280
mia. euro var Grækenlands 
statsgæld ved udgangen af 
2009. Gælden ventes i år at 

runde 120 pct. af BNP.

ROGER CARR, formand for chokoladeproducenten Cadbury, var først solid forsvarsfront i det britiske virksomhedsikons 
kamp mod at blive overtaget af amerikanske Kraft. Nu er han skydeskive for vrede briter efter at have kapituleret til den 
kæmpestore koncern og et overtagelsesbud på 11,5 mia. pund. Aktionærerne har indtil 2. februar til at takke ja eller nej.

Fra britisk ikon til amerikansk plastikost

AF BIBI CHRISTENSEN 

Belgiske ølhaner
CARLOS BRITO, chef for bryggeri-
giganten AB InBev, døjer ikke kun 
med et globalt fald i ølsalget, men 
også en bryggeristrejke i Belgien, 
der truer med at lægge det ølelsken-
de land tør for Leffe, Stella Artois og 
Hoegaarden. Bryggeriarbejderne er 
imod planer om at afskedige ti pct. 
af medarbejderne i Europa. InBev 
tjener penge nok, mener de – og 
peger bl.a. på ledelsens lønninger.

De græske finanser
GEORGE PAPACONSTANTINOU, 
Grækenland finansminister, under-
søger »alt« for at dække hullerne i 
statens finanser, der i denne uge 
kom under ny kritik i EU. Tager i fe-
bruar til USA og Asien for at bejle til 
institutionelle investorer for en glo-
bal obligationsudstedelse. 

Mere kaffe, tak
HOWARD SCHULTZ, chef for Star-
bucks, ser atter flere kunder i den 
globale kaffekæde, hvilket i sidste 
kvartal tredoblede overskuddet. 
For et år siden stod der afskedigel-
ser og lukninger på programmet.  

Franske biler til Frankrig
CARLOS GHOSN, chef for Renault 
og Nissan, er nok en af verdens 
mest beundrede ledere, men måtte 
stå skoleret for Frankrigs præsident, 
Nicolas Sarkozy, der er gal over pla-
ner om at rykke produktionen af 
den nye Renault Clio til Tyrkiet. 
Nu bliver en del af produktionen 
i Frankrig. »Renault er en fransk 
virksomhed og socialt ansvarlig,« 
udtalte Ghosn efter mødet.

Kongen af Mexico
CARLOS SLIM HÉLU, mexicansk 
magnat, vil konsolidere sit impe-
rium af teleselskaber for at blive en 
endnu tungere sværvægter i Me-
xico og Latinamerika. Det huer ikke 
Mexicos tilsynsmyndigheder, der i 
forvejen har svært ved at begrænse 
Slims dominans. Han dyster med 
Bill Gates og Warren Buffett om at 
være verdens rigeste mand.

Gates på Twitter
BILL GATES, Microsoft-stifter, vel-
haver og filantrop, har fået sin egen 
konto på det sociale netværkssted 
Twitter, hvor han bl.a. vil fortælle 
om sit omfattende velgørende vir-
ke gennem Bill and Melinda Gates 
Foundation. Hans Twitter-profil har 
allerede 275.000 abonnenter. Han 
findes også på Facebook. 

Armani sælger ikke
GEORGIO ARMANI, 75-årig top-
designer, har ingen planer om at 
trække sig og sælge sit globale mo-
deimperium. »Jeg giver ikke en døjt 
for en supergylden pension. Jeg 
ville ikke vide, hvad jeg skulle gøre 
med den,« siger han til Corriere 
della Sera. Der har været rygter om, 
at modehuset som mange andre 
vil blive solgt til en stor luksuskon-
cern.

Versace går mobilvejen
DONATELLA 
VERSACE, italiensk 
modedronning, føl-
ger nu navne som 
Prada, Armani og 
Dior ind på marke-
det for luksuriøse 
mobiltelefoner via 
et samarbejde med 
ModeLabs. Den vil 
koste ca. 5.000 dol-
lar og ventes især 
at sælge i Asien, 
Rusland og Mel-
lemøsten.
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