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UGENS TAL

                                        LEDELSE

PÅ SPIDSEN GLOBAL    BRIEFING

KAN MAN GARDERE sig mod 
”free riders”?  Nej, det vil 
være urealistisk at tro. De 
fleste ledere vil på et el-
ler andet tidspunkt komme 
ud for, at en medarbejder 
har virket så overbevisende 
i ansættelsesprocessen og 
fremstod som den perfekte 
medarbejder til stillingen. 
Men selv om uddannelsen 
og øvrige kompetencer så ud 
til at have været i orden, kan 
man ikke altid forlade sig 
på det pålydende. Iblandt er 
der mennesker, der er frem-

ragende til at sælge sig selv, men desværre har et ureali-
stisk billede af deres faktiske evner. Først når hverdagen 
sætter ind, afsløres det kompetencemæssige gab mere og 
mere for hver dag, der går.

MEN HVORFOR EKSEKVERES der så ikke noget hurtigere, 
end tilfældet er? Når en leder har begået en vurderings-
fejl, kan det være svært at trække nødbremsen. Derfor vil 
der som regel gå en længere periode, end godt er, hvor 
lederen håber, at der på mirakuløs vis sker en ændring. 
Men det gør der altså sjældent.  Desværre vil den periode 
skabe grobund for vrede og frustration i afdelingen. Og 
den retter sig ikke alene mod den fejlplacerede medar-
bejder, men i lige så høj grad mod lederen. For det virker 
provokerende på de medarbejdere, der trækker på sam-
me hammel, at lederen ikke træder i karakter , når det er 
indlysende, at ”the free rider” kun sidder og flytter bun-
ker uden at yde en kvalificeret indsats. 

ENDNU VÆRRE ET det, hvis ”the free rider” er lederen selv. 
For der findes naturligvis også ledere, der nægter at tage 
sig selv i ed og derfor bliver ved med at have en ureali-
stisk vurdering af sin rette organisatoriske placering, 
uanset hvor dårlig en 360 graders tilbagemelding, de har 
fået, og uanset hvor mange andre vink , der igennem ti-
den har været. De vil bare ikke indse, at de hverken ejer 
evnen til at lede medarbejdere eller til at skabe egne va-
lide resultater.

HELDIGVIS KOMMER ALT for en dag. På et tidspunkt kan 
de ansvarlige ikke sidde det kompetencemæssige gab 
overhørig, og så bliver der sanktioneret. Så selv om det 
kan se ud som en ørkenvandring , så tænkes og tales der 
altid bag linjerne. 

MEN I ORGANISATIONER handler eksekvering om både 
strategi og rette timing . Især hvis virksomheden er børs-
noteret. Med lidt egen tilvirkning vil jeg derfor citere 
Abraham Lincoln, der engang udtalte; ”klog ledelse hand-
ler ofte om den kunst og videnskab, det er, at styre et cir-
kus fra abeburet.” Med ønsket om en rigtig god sommer!

Af Yvonne Bullock, direktør, 
KarriereInvest.

Svært for chefen 
at trække nød-
bremsen

Det virker provokerende på de medar-
bejdere, der trækker på samme hammel, 
at lederen ikke træder i karakter

»

36
– mia. euro lånte Portugals 

banker af ECB i maj, en 
fordobling fra april. Også 

spanske og græske banker 
trækker stort på ECB.

GEORGE Osborne, britisk finansminister, bejler til tilnavnet »jernkansler« for statskassen med et krisebudget, der lover hår-
de nedskæringer for at få bugt med statsgæld og Europas højeste budgetunderskud. Det er et tidens tegn for mange rege-
ringer. Osborne er også gået i front med en bankskat – et emne til debat på weekendens G20-topmøde. Foto: Ben Stall

Osbornes jernbudget

AF BIBI CHRISTENSEN 

En friere yuan
HU JINTAO, Kinas præsident, drog 
til weekendens G20-topmøde efter 
på forhånd at have taget brodden af 
den internationale kritik af landets 
yuan-politik. Kina lovede i forrige 
weekend overraskende at gøre va-
lutakursen mere fleksibel. Verdens 
finansmarkeder reagerede prompte 
med stor eufori.

BPs nye redningsmand
BOB DUDLEY, BP-direktør, tager 
over fra den udskældte BP-chef 
Tony Hayward i skudlinjen for olie-
udslippet i Den Mexicanske Golf. 
Han skal fremover styre BPs hånd-
tering af katastrofen. Han er vant 
til varme stole, senest fra BPs strid 
med den russiske partner TNK.

Adidas’ boldgevinst
HERBERT HAINER, chef for den ty-
ske sportsproducent Adidas, har 
hævet forventningerne til i år og 
regner med at få mindst 1,5 mia. 
euro i fodbold-relaterede indtægter 
takket være VM i Sydafrika. Adidas 
er sponsor for 12 af VM-holdene.

Mægtige AgBank
XIANG JUNBO, chef for den enorme 
kinesiske landbrugsbank AgBank 
og tilmed krigshelt, har store in-
vestorer linet op til bankens børs-
debut, der med omkring 23 mia. 
dollar tegner til at blive verdens 
hidtil største. De rige statslige inve-
steringsfonde fra Kuwait, Qatar og 
Singapore er blandt aktiekøberne, 
foruden Kinas egen investerings-
fond og Li Ka-Shing, Asiens tredje-
rigeste mand.

Fusion på dybt vand
KRISTIAN SIEM, norsk skibsreder 
og investor, tror på, at jagten på olie 
og gas på store havdybder fortsæt-
ter trods BP-udslippet. Et af hans 
mange selskaber, Subsea 7, der har 
speciale i dybdevandsteknologi til 
bl.a. oliesektoren, fusionerer med 
konkurrenten Acergy i en alliance 
til 5,4 mia. dollar.

Spitzer bliver CNN-stjerne
ELIOT SPITZER, tidligere statsad-
vokat og vanæret guvernør i New 
York, der i sin tid var kendt som 
»Wall Streets sherif« for at være på 
nakken af finanssektoren, går til TV. 
Skal være vært på et CNN-debat-
program i bedste sendetid – en del 
af CNNs forsøg på at få det lunkne 
seertal i vejret igen.

Soros om euroen
GEORGE SOROS, storinvestor, ude-
lukker ikke, at euroen kollapser. 
Det vil alt sammen være tyskernes 
skyld, og skifter de ikke kurs, vil de 
gøre resten af Europa en tjeneste 
ved at forlade euroen, bedyrer han. 
Hårde ord fra manden, der i 1992 
knækkede det britiske pund.

H&M fortsætter væksten
KARL-JOHAN PERSSON, chef for 
svenske H&M, har i første halvår le-
veret en fremgang i overskuddet på 
30 pct. og fortsætter med at indtage 
verden med nye butikker. Erkender 
dog gerne, at det afstedkommer 
»en vis kannibalisme« i salget. I det 
forløbne år er der kommet 240 nye 
butikker til. 


