
	  
Enig	  ledergruppe	  sender	  et	  stærkt	  signal	  	  
	  
Medarbejderne	  afkoder	  hurtigt,	  om	  ledergruppen	  har	  en	  ægte	  samhørighed,	  mener	  
forfatteren	  Finn	  Gjersøe.	  Han	  indtog	  selv	  en	  central	  rolle	  som	  personaledirektør	  i	  Sun	  
Chemical	  –	  det	  tidligere	  Kemisk	  Værk	  i	  Køge	  –	  i	  starten	  af	  	  00’erne.	  
	  
Ulla	  Bechsgaard	  /	  Ledersucces.dk	  
	  
”Ledergruppens	  anatomi”	  
Finn	  Gjersøe	  i	  samarbejde	  med	  Christina	  Wex	  
L&R	  Business	  
186	  sider	  
399	  kr.	  
******	  	  
	  
Livet	  er	  ikke	  en	  ligning,	  der	  går	  op.	  Et	  problem	  kræver	  ikke	  nødvendigvis	  en	  løsning,	  men	  	  
derimod	  snilde	  og	  udveje,	  så	  man	  kan	  narre	  problemet.	  Det	  mener	  Allan	  Holmgren,	  der	  er	  
direktør	  for	  udviklingsvirksomheden	  Dispuk	  og	  en	  af	  de	  ledere,	  der	  giver	  sit	  besyv	  med	  i	  den	  
nye	  bog	  Ledergruppens	  anatomi.	  
	  
Bogen	  er	  skrevet	  af	  Finn	  Gjersøe	  med	  assistance	  fra	  journalist	  Christina	  Vex.	  	  Gjersøes	  formål	  
er	  at	  inspirere	  virksomhedernes	  ledergrupper	  til	  at	  fremstå	  samlet	  i	  stedet	  for	  at	  bekrige	  
hinanden.	  Det	  skal	  være	  slut	  med,	  at	  de	  enkelte	  ledere	  lurepasser	  og	  blot	  venter	  på	  en	  
anledning	  til	  at	  føre	  sig	  selv	  frem	  på	  en	  fordelagtig	  måde.	  
	  
Kan	  en	  ledergruppe	  blive	  en	  stærk	  enhed,	  vil	  det	  betyde	  underværker	  for	  forretningen,	  er	  det	  
gennemgående	  tema.	  Helt	  afgørende	  for	  gruppens	  succes	  er,	  at	  topchefen	  har	  fået	  sat	  det	  
rigtige	  hold,	  og	  at	  gruppen	  finder	  en	  mening	  med	  at	  være	  en	  ledergruppe.	  	  
	  
Otte	  ledere	  har	  indvilget	  i	  at	  deltage	  i	  åbenhjertige	  interview:	  Corporate	  VP	  hos	  Novo	  
Nordisk	  Karsten	  Lollike,	  direktør	  for	  Dispuk	  Allan	  Holmgren,	  HR-‐manager	  hos	  FLSmidth	  
Benedikte	  Sundberg,	  adm.	  direktør	  i	  Sun	  Chemical	  Henning	  Meyer,	  CFO	  Lars	  Ytting	  fra	  Royal	  
Copenhagen,	  HR-‐chef	  Else	  Pedersen	  fra	  Bisca	  og	  direktør	  Lars	  Bo	  Bertram	  fra	  Nykredit	  Bank	  
bidrager	  alle	  til	  at	  give	  et	  realistisk	  billede	  af	  de	  udfordringer	  en	  ledergruppe	  i	  en	  organisation	  
har.	  
	  
At	  man	  skal	  være	  loyal	  overfor	  de	  beslutninger,	  der	  træffes	  i	  lederteamet	  er	  Karsten	  Lollike	  
fra	  Novo	  Nordisk	  ikke	  i	  tvivl	  om:	  
	  
”Hvis	  man	  ikke	  er	  enig,	  må	  man	  udfordre	  up	  front,	  når	  emnet	  behandles.	  I	  en	  ledergruppe	  
lukker	  man	  ikke	  ned	  eller	  bliver	  sur,	  det	  dur	  ikke.	  Hvis	  vi	  har	  en	  diskussion,	  tager	  vi	  hele	  
bordet	  rundt,	  så	  alle	  er	  blevet	  hørt,	  og	  så	  må	  man	  sige	  ’pas’,	  hvis	  man	  en	  ikke	  har	  en	  holdning	  
til	  emnet	  eller	  ikke	  er	  enig	  i	  den	  beslutning,	  som	  flertallet	  er	  nået	  frem	  til.”	  (citat	  slut)	  
	  



Meget	  på	  spil.	  Ledere	  i	  en	  ledergruppe	  er	  ofte	  succesrige	  og	  har	  en	  flotte	  karrierer	  bag	  sig,	  
når	  de	  træder	  ind	  i	  gruppen.	  De	  har	  været	  personligt	  ambitiøse	  og	  har	  været	  vant	  til	  at	  skulle	  
klare	  sig	  i	  udfordrende	  sammenhænge.	  De	  har	  lyst	  til	  at	  vinde	  –	  og	  helst	  alene.	  I	  gruppen	  skal	  
de	  aflære	  den	  personlige	  ambition	  eller	  omformulere	  den	  til	  en	  stærk	  ambition	  på	  
ledergruppens	  vegne.	  Det	  slår	  gnister.	  Deltagerne	  i	  ledergruppen	  kan	  godt	  lide	  at	  debattere,	  
men	  det	  er	  vigtigt	  at	  styre	  lysten	  under	  møderne.	  Nogle	  af	  debatterne	  egner	  sig	  bedst	  til	  1:1-‐
samtale,	  understreger	  forfatteren	  Finn	  Gjersøe.	  
	  
Gjersøe	  hævder,	  at	  mange	  virksomheder	  overser,	  hvor	  stor	  og	  langsigtet	  en	  gevinst,	  der	  kan	  
hentes	  ved	  at	  skabe	  en	  sammentømret	  og	  loyal	  ledergruppe.	  I	  sine	  år	  som	  leder	  i	  forskellige	  
internationale	  virksomheder	  har	  han	  set	  eksempler	  på	  både	  velfungerende	  og	  dysfunktionelle	  
ledergrupper.	  
	  
I	  film	  om	  mafiagrupper	  ser	  vi	  kampe	  om	  magt,	  ære	  og	  værdighed.	  Allan	  Holmgren	  fra	  
Dispuk	  mener	  tit,	  at	  irrationelle	  begreber	  som	  dem	  også	  fylder	  meget	  i	  en	  ledergruppe.	  Men	  
uanset	  om	  virksomheden	  er	  en	  bank	  eller	  en	  børnehave,	  har	  de	  én	  opgave	  til	  fælles:	  
	  
”Den	  vigtigste	  opgave	  (…)	  er	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  der	  er	  denne	  virksomheds	  raison	  d’étre,	  altså	  
hvad	  meningen	  er.	  Hvis	  der	  ikke	  etableres	  en	  bæredygtig	  fortælling,	  som	  deles	  af	  alle	  
gruppens	  medlemmer,	  begynder	  hver	  enkelt	  at	  udvikle	  sine	  egne	  individuelle	  fortællinger,	  og	  
så	  bliver	  der	  konkurrence	  mellem	  dem”,	  forklarer	  Allan	  Holmgren.	  
	  
Fodslag	  skabes,	  hvis	  virksomheden	  har	  én	  samlende	  fortælling.	  I	  Sun	  Chemical	  i	  Køge	  var	  der	  
ifølge	  forfatteren	  en	  fortælling	  om	  hårde	  tider	  på	  en	  gammel	  forurenende	  fabrik,	  der	  var	  
hadet	  af	  samfundet	  og	  blev	  opkøbt	  af	  kyniske	  amerikanere,	  men	  som	  imod	  alle	  odds	  rejste	  sig	  
med	  et	  fantastisk	  sammenhold	  og	  en	  indædt	  viljestyrke	  til	  at	  blive	  verdens	  bedste.	  Den	  
fortælling	  lever	  stadig,	  skriver	  Finn	  Gjersøe,	  som	  har	  leveret	  en	  brugbar	  bog	  om	  et	  meget	  
specifikt	  emne.	  De,	  der	  selv	  er	  med	  i	  en	  ledergruppe,	  vil	  formentlig	  kunne	  genkende	  en	  hel	  del	  
i	  beskrivelserne.	  Bogen	  er	  mindre	  interessant	  for	  medarbejdere,	  der	  ikke	  er	  ledere	  eller	  	  har	  
ambitioner	  om	  at	  blive	  det.	  
	  
	  
Om	  forfatteren:	  	  

• Finn	  Gjersøe	  blev	  uddannet	  plastingeniør	  i	  1985.	  Hans	  karriere	  skiftede	  tidligt	  spor	  til	  
HR.	  

• Han	  har	  arbejdet	  i	  Alpharma,	  Dow	  Chemical,	  Sun	  Chemical	  og	  Ernst	  &	  Young.	  I	  dag	  er	  
han	  partner	  i	  Lindeblad	  A/S.	  

	  
”En	  leder	  skal	  huske,	  at	  han	  eller	  hun	  først	  og	  fremmest	  er	  sin	  
funktion”	  
Allan	  Holmgren,	  direktør	  for	  Dispuk	  
	  
”De	  fleste	  ledere	  er	  dybt	  loyale	  over	  for	  deres	  fag	  –	  og	  deres	  egen	  
afdeling.	  Nogle	  gange	  snubler	  de	  over	  denne	  dybe	  loyalitet,	  når	  de	  
kommer	  ind	  i	  en	  ledergruppe”.	  



Citat	  fra	  bogen	  


