
Darlings budget
ALASTAIR DARLING, britisk finansmi-
nister, ved nok, at han ikke kan behage 
alle. Fremlagde i denne uge et stats-
budget med besparelser på op mod 15 
mia. pund, men også skattelettelser. 
Det skete, mens IMF advarede om hul-
ler i den britiske statskasse. Alene reg-
ningen for bankredninger bliver ifølge 
IMF på 130 mia. pund.

Apples spurt 
STEVE JOBS, grundlægger og topchef 
for Apple, er stadig på en meget om-
talt sygeorlov, men Apple ser alligevel 
ud til at spurte af sted. Hele 32 pladser 
er teknologiselskabet rykket op på den 
seneste udgave af bladet Fortunes liste 
over USAs største virksomheder. Apple 
er nu nummer 71.

Britisk-fransk champagne
PAUL WALSH, chef for verdens største 
spiritusproducent, Diageo, bejler ifølge 
medier stærkt til at lokke den franske 
luksusvarekoncern LVMH til at skille 
sig af med sin drikkevaredivision. Det 
vil i givet fald gøre champagnemær-
kerne Dom Perignon, Krug og Moët & 
Chandon britiskejet.

Glaxo køber igen
ANDREW WITTY, chef for medicinal-

giganten GlaxoSmithKline, smeder, 
mens jernet er varmt og aktiekurserne 
lave. En milliardhandel om at slå GSKs 
HIV-division sammen med konkur-
renten Pfizers er fulgt til dørs med et 
nyt opkøb af den dermatologiske pro-
ducent Stiefel Lab for 3,6 mia. dollar.  

Bankerne overrasker
KENNETH LEWIS, presset formand for 
Bank of America, er den seneste ame-
rikanske bankchef, der er kommet 
med overraskende positive resultat-
meldinger efter en lang og skrækkelig 
periode. Hele 4,2 mia. dollar stod der i 
plus på første kvartal. Men er der nye 
ildebrande på vej? 

Tescos rekorder
TERRY LEAHY, chef for den britiske su-
permarkedskæde Tesco, har præsen-
teret en historisk overskudsrekord for 
den britiske detailvirksomhed med et 
plus på over tre mia. pund. Tesco-kæ-

den, der er verdens tredjestørste, har 
også for første gang rundet en omsæt-
ning på en mia. pund om ugen. 

Yahoo sparer
CAROLE BARTZ, chef for Yahoo, har 
netop leveret sit første kvartalsregn-
skab, siden hun kom til internetkon-
cernen. Grumme 78 pct. faldt indtje-
ningen, hvilket har udløst planer om 
at spare fem pct. af medarbejderne 
væk. Der spekuleres også stadig i en 
alliance med Microsoft. 

Fiat-chefen og Chrysler
SERGIO MARCHIONNE, chef for itali-
enske Fiat, synes at ligge i penduldrift 
mellem Italien og USA-bilbyen Detroit 
for at forhandle om en mulig alliance 
med kriseramte Chrysler, mens en 
slutfrist sat af USAs regering nærmer 
sig. Han siges også at være i spil til at 
overtage chefposten i koncernen. 

Lukrative toner
RICHARD RODGERS OG OSCAR HAM-
MERSTEIN II, amerikansk sangskri-
verpar, genererer stadig store indtæg-
ter på værker som succesmusicalen 
»Sound of Music« mange år efter deres 
død. Deres samlede katalog er netop 
købt af en hollandsk pensionsfond for 
omkring 200 mio. dollar. 
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BRIEFING   UGENS GLOBALE RESULTATMAGERE

I SVERIGE SES en tendens til, at unge le-
dere og medarbejdere brænder ud i 
en tidlig alder. De har ikke været på 
arbejdsmarkedet mere end 10 år, 
før de oplever et menneskeligt kol-
laps. Fænomenet er døbt »præsta-
tionsprinser- og prinsesser« og ses 
desværre også her i Danmark. 

SELV HAR JEG mødt nogle af dem, hvor 
det kom bag på mig, at en afskedi-
gelse var en befrielse og næsten 
til lige så stor glæde som en lotto-

gevinst. Et kæmpe åg var løftet af deres skuldre. Endelig slap de 
for endeløse to do-lister, pop-up reminders på deres computere, 
præstationskrav, der gav dem svedige håndflader, søvnløse næt-
ter, lange arbejdsdage, hvor de gearede op med kaffe og ned med 
alkohol eller sovepiller. 

DE HAVDE ENORME perfektionistiske krav. Og dybest set troede de ikke, 
at andre var lige så skarpe og kunne gøre det lige så godt som dem. 
De påtog sig derfor rollen som arbejdsæslet. Ham/hende, der kørte 
på Duracell batterier og altid havde overskud til at påtage sig mere 
– trods en kæmpe arbejdsbyrde. Men i virkelighedens verden lå 
det langt over maksimum af, hvad de kunne honorere. Og efter af-
skedigelsen havde de kun behov for en ting: at gå hjem og sove i 
flere uger. 

PRÆSTATIONSMÆSSIGT HAVDE DE ligget i toppen af de 20 procent, der be-
tragtes som de elitære. Dem, der i omgivelsernes optik, havde op-
nået en misundelsesværdig karriere på rekordtid. Men menneske-
ligt var de nået til et punkt, hvor de fysisk som psykisk var trætte 
og tyndslidte. Alligevel forsøgte de til det sidste at hænge fast med 
det yderste af neglene, så deres image ikke led knæk. 

DET EFTERLADER JO et spørgsmål om, hvorfor de ikke stoppede i tide? 
Der er flere faktorer, der gør sig gældende. Først og fremmest 
havde de ingen realistisk vurdering af deres eget ressourceniveau. 
Dernæst – når meget unge udnævnes til leder, hvor de skal lede 
en stab af mere erfarne medarbejdere, eller som medarbejder får 
tildelt ansvaret for en prestigefyldt opgave, der har høj intern fo-
kus, så stiger stressniveauet markant, samtidig med at deres selv-
værd og selvsikkerhed falder lige så markant. Den cocktail gør, at 
de langsomt, men sikkert, mister følingen med sig selv og deres 
normale dømmekraft. De prøver af al magt, at undertrykke deres 
usikkerhed ved at blive endnu flittigere og endnu mere arbejd-
somme som en slags kompensation. De opfatter ikke, at de er godt 
i gang med at slagte den gås, der lægger alle guldæggene.

I DEN SITUATION spiller deres perceptionsevne dem også et puds. De 
tror, de kender sandheden om andre kolleger; men sandheden er, 
at de selv opfinder dét, de tror. De befinder sig i en situation, hvor 
de føler sig sårbare og ser sig pludselig omringet af lutter succes-
fulde kolleger. Men der er stor sandsynlighed for, at de kolleger, 
de mener signalerer, at de har fuldstændig tjek på alt, kan være i 
samme båd som de selv.

MEN HELDIGVIS ER der håb forude; for når vi starter vores karriere, star-
ter vi samtidig en livslang udviklingsproces, hvor vi bl.a. hen ad 
vejen opdager, at kolleger ikke bare er titler, men mennesker af 
kød og blod, der også jævnligt oplever større eller mindre usikker-
hed uanset køn, alder og rang. 

Når fyringen er 
en befrielse

Fænomenet »præstationsprinser og -prinses-
ser« ses også herhjemme: Unge ledere, der på-
tager sig for mange opgaver og mister følingen 
med sig selv.

Af Yvonne Bullock, direk-
tør i Assigment Consult.

Og efter afskedigelsen havde de kun behov for 
en ting: at gå hjem og sove i flere uger.

LARRY Ellison og Scott McNealy, grundlæggere og topchefer for hhv. Oracle og Sun Microsystems, har ganske overra-
skende lagt op til bryllup mellem deres to selskaber, der dermed kan hævde sig gevaldigt i forhold til tunge konkurrenter 
som Microsoft, IBM og Hewlett-Packard. Det er også to af branchens mest farverige personer, der slår pjalterne sammen.  

IT-verdenens spradebasser går sammen

AF BIBI CHRISTENSEN

»

                                        LEDELSE

PÅ SPIDSEN

UGENS TAL

4,1
– billioner dollar, eller 

4.100 milliarder, er ifølge 
IMF, hvad verdens banker 

har tabt på fi nanskrisen til 
dato. 
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