
Sir Philip lurer på Baugur
Sir Philip Green, sværvægter i den bri-
tiske detailindustri, har været et smut 
i Island for at diskutere Baugurs fald-
ne imperium, der omfatter en stribe 
kendte britiske butikskæder. Han øjner 
chancen for at blive Storbritanniens 
ubestridte detailkonge, men også an-
dre købere kredser allerede. 

Islands kvinder rydder op
ELÍN SIGFÚSDÓTTIR OG BIRNA EI-
NARSDÓTTIR, nyudnævnte direktører 
for de nye udgaver af bankerne Lands-
banki og Glitnir, signalerer  et brud 
med den mandsdominerede islandske 
bankkultur. »Det er typisk. Mændene 
laver rod, og så må kvinderne rydde 
op,« lød en kommentar fra et islandsk 
regeringsmedlem.

Endnu en bankdirektør går
FRED GOODWIN, afgående chef for 
Royal Bank of Scotland, har takket nej 
til en fratrædelsespakke som andre 
af de bankchefer, der er trådt tilbage 
i kølvandet på finanskrisen. Han var 
den britiske bankchef, som havde sid-
det længst – siden 2000 – og har været 
kendt for aggressive opkøb.  

Oligark strammer livremmen
OLEG DERIPASKA, ifølge Forbes Rus-
lands rigeste mand, er af pengenød be-
gyndt at sælge ud af sine udenlandske 
aktieposter, bl.a. i den tyske byggegi-
gant Hochtief. Ejer dog stadig alumi-
niumskoncernen RUSAL, der menes at 
have en gæld på 14 mia. dollar.

Forbes regner på tallene
WARREN BUFFETT, amerikansk super-
investor, er atter USAs rigeste, efter at 
bladet Forbes i lyset af finanskrisen har 
regnet om på tallene i sin ellers nyligt 
udsendte opgørelse over landets stør-
ste velhavere. I den forløbne måned 
har 17 af milliardærerne tabt over en 
mia. dollar hver. Men Buffett er blevet 
otte mia. dollar rigere. 

Tata på vej med norske elbiler
RATAN TATA, formand for den indiske 
Tata-koncern, gør klar til at sende en 
elbil baseret på Tata Motors’ modeller 

ud på det europæiske marked. Har købt 
en kontrollerende aktiepost i det nor-
ske Miljø Grenland/Innovasjon, der skal 
have den første model klar næste år.

Rygter om bilgiganter
BOB NARDELLI, chef for bilkoncernen 
Chrysler, har ikke været meget for at 
kommentere forlydender om, at der 
forhandles om en fusion med General 
Motors. USAs tre store bilproducentr 
har lidt store kurstab på grund af frygt 
for truende betalingsstandsninger. 
GM-aktien er den billigste siden 1929. 

Hapag-Lloyd på tyske hænder
KLAUS-MICHAEL KÜHNE, tysk storin-
vestor bag den schweiziske logistikgi-
gant Kühne + Nagel og ledende kraft i 
det tyske konsortium, der har bejlet til 
at overtage rederiet Hapag-Lloyd, ser 
ud til at have sejret i bestræbelserne 
på at forhindre et salg til udenlandske 
investorer.

Jobs passer på blodtrykket
STEVE JOBS, chef for Apple, præsen-
terede forleden en stribe nye bærbare 
Mac-computere, men vakte mest opsigt 
ved at oplyse sit blodtryk og erklære, at 
det ville stige, hvis han fik 
flere spørgsmål om 
sit helbred. Der 
verserer jævn-
ligt sygdoms-
rygter om 
Apple-che-
fen. 
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BRIEFING   UGENS GLOBALE RESULTATMAGERE

FRYGTEN FOR OM vi har eller får reces-
sion i Danmark, afføder uro blandt 
mange. Det store spørgsmål er: 
Hvornår har vi fægtet os igennem 
denne fortættede ærtesuppe, der 
har lagt sig om finanskrisen, så vi 
igen med sikkerhed kan se, i hvil-
ken retning vi kører. 

JEG SKAL IKKE fremprovokere endnu 
mere pessimisme; men når tågen 
letter, og hvis kendsgerningerne 
viser, at også andre virksomheder 

end den finansielle sektor bliver nødt til at eksekvere igennem af-
skedigelser, er det vigtigt at forholde sig til, at situationen er lige 
så ubehagelig for de ledere, der skal gennemføre afskedigelserne, 
som den er for de medarbejdere, der bliver afskediget. For ofte bli-
ver lederne gjort til syndebukke, selv om eksekveringen udføres 
på baggrund af udefra kommende omstændigheder. I tilgift skal 
de udføre opgaven med ubekendte faktorer som medarbejderes 
individuelle reaktioner. I forbindelse med masseafskedigelser, mø-
der jeg mange ledere, der har behov for at blive mentalt rustet til 
opgaven. Og dernæst en debriefing når opgaven er overstået.

MANGE SPØRGER MIG, om det nu også nødvendigt? En leder skal jo være 
robust  og får en løn, der kompenserer for svie og smerte. Til det 
kan jeg kun sige: Ja, det er nødvendigt! Ved større afskedigelses-
runder er der tale om en undtagelsestilstand fra den daglige ledel-
se. Det er en af de store stressudløsere hos ledere, hvor adrenalinet 
kører på de høje nagler. Kroppen er i alarmberedskab og befinder 
sig derfor i det felt, der kan henføres til kritisk tilstand. 

DE, DER OPSIGES, bliver naturligvis også berørt. Selv om afskedigelsen 
kommer som led i en større afskedigelsesrunde, rammer den som 
en uvelkommen lussing. Følelsen af at blive stækket og stigmati-
seret manifesterer sig altid i en eller anden udstrækning hos den 
enkelte. Selv den tilsyneladende allermest hårdkogte rammes. For 
på vore breddegrader er vi vant til at skulle fremstå som succes-
fulde og perfekte i alt, hvad vi foretager os. Og pludselig kommer 
der nogle og smider partisansøm på en ellers succesfuld karrier-
evej, så vi punkterer på et eller flere hjul.

DERFOR ER DET vigtigt, at opsigelser forberedes ordentligt, idet de gri-
ber ind på flere fronter: tab af kolleger, tab af image, tab af øko-
nomisk sikkerhed, tab af status i netværket, tab af egen fornuftig 
dømmekraft og selvtillid. Der må vises omtanke og gives mulig-
hed for uvildig rådgivning, så oplevelsen ikke får lov at eskalere 
og fylde unødvendigt meget. Da ægtefæller også bliver indirekte 
ramt, vil der ikke altid være den fornødne støtte på hjemmefron-
ten. Efter nogle uger kan der komme utidig indblanding, som ud-
vikler sig til endnu en stressfaktor, der ikke fremmer situationen. 

I DET LIMBO fra opsigelsen til nyt job har den enkelte behov for at 
kunne søge hen i et refugium, hvor skidt skilles fra kanel og der 
arbejdes med konstruktiv og opbyggende sparring, der åbner ud-
synet til nye og spændende muligheder. 

Rust dig til
afskedigelserne

Ingen ved, om finanskrisen ender i store fy-
ringsrunder. Men det er en god idé for både 
ledere og medarbejdere og berede sig på trus-
len – og nye muligheder.

Af Yvonne Bullock, direk-
tør i Assignment Consult.

Selv den tilsyneladende allermest hårdkogte 
rammes. For på vore breddegrader er vi vant 
til at skulle fremstå som succesfulde og per-
fekte i alt, hvad vi foretager os.

PAUL Krugman, amerikansk økonom og skribent, har fået Nobelprisen i økonomi for sine teorier om økonomisk geografi og in-
ternational handel. Priskomiteen vedkender sig ikke politiske motiver; men Krugman har kritiseret Bush-administrationen for at 
bære en del af ansvaret for finanskrisen. Foto: Reuters

Nobelpris til Krugman
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