Pejling på ledergruppen – del 1
En ambitiøs vision er afgørende for virksomheden

Teglkamp & Co har taget en temperaturmåling på ledergrupperne i dagens
Danmark. Over 300 har deltaget i en internetbaseret undersøgelse. Det første
delresultat af undersøgelsen foreligger nu.
Undersøgelsen viser tydeligt, hvor stor betydning der har for ledergruppearbejdet,
om ledergruppen har formuleret en ambitiøs vision eller ej.
Kun halvdelen af ledelserne har udviklet en ambitiøs vision for
virksomheden
I en tid hvor Danmark stadig slås med eftervirkningerne af en langstrakt
finanskrise, skulle man tro, at langt de fleste ledelser brugte tiden på at udvikle en
ambitiøs vision og følge op på den. Det er imidlertid ikke tilfældet. Kun godt
halvdelen af de deltagende ledere mener selv, at man har udviklet en ambitiøs
vision for virksomheden. Tilsvarende er det også kun halvdelen af ledergrupperne,
der har en gennemarbejdet strategi, som knytter sig til visionen.
Resten eller lige knapt halvdelen af ledergrupperne har ikke udarbejdet en vision
eller i hvert tilfælde ikke en tilstrækkelig ambitiøs vision for virksomheden. Det har
betydning – endda stor betydning på en lang række områder.

Karakteristik af ledergrupper uden en vision
Ledergrupper, der ikke har formuleret en ambitiøs vision for virksomheden er ifølge
dem selv karakteriseret ved:
 At ledermøderne sjældent opleves som energifyldte
 At lederne primært repræsenterer egen afdeling og ikke arbejder ud fra et
helhedssyn
 At arbejdet i ledergruppen opleves som ineffektivt
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At lederne sjældent arbejder med strategiske spørgsmål i ledergruppen
At lederne er dårlige til at kommunikere beslutningerne ud i organisationen
og at medarbejderne derfor ofte er i tvivl om, hvad ledergruppen egentlig
har besluttet.

Karakteristik af ledergrupper med en vision
Ledergrupper med en ambitiøs vision er derimod karakteriseret ved:
 At man kender hinanden rigtig godt
 At man udviser respekt for hinanden i ord og handling
 At man er gode til at udfordre hinanden konstruktivt
 At man har helhedssyn og er gode til at arbejde på tværs af organisationen
 At ledermøderne oftest opleves som energifyldte
 At lederne har en klar idé om, hvad de vil med ledergruppen
 At arbejdet med mål og strategier er en integreret del af ledelsesarbejdet i
ledergruppen
 At ledergruppe arbejder effektivt
 De er gode til at kommunikere beslutningerne ud i organisationen og
medarbejderne er derfor sjældent i tvivl om, hvad ledergruppen har
besluttet.
Susanne Teglkamp, direktør i konsulentfirmaet Teglkamp & Co., siger:
”En ambitiøs vision for virksomheden gør det selvfølgelig ikke alene. Men vores
undersøgelse giver en klar indikation på, at det godt kan svare sig at bruge noget
tid i ledergruppen på at arbejde med visionen. En god gennemarbejdet vision er en
god trækkraft for arbejdet i ledergruppen og dermed også for drive virksomheden.
Inden man kaster sig over at arbejde med visionerne, er der dog lige et par andre
ting, der skal være på plads først. Undersøgelsen giver også en god indikation på,
hvor en ledergruppe skal starte, hvis den gerne vil sætte sig i stand til at kunne
udarbejde en ambitiøs vision for virksomheden og føre den ud i livet.
Der er mange ting, der bliver meget nemmere, hvis man kender hinanden godt, har
respekt for hinanden og i øvrigt er gode til at udfordre hinanden konstruktivt. Og at
det er lige præcis disse elementer, kommer ikke bag på mig”, siger Susanne
Teglkamp. ”Det er ofte tilstedeværelsen af disse elementer, jeg ser i de mest
velfungerende ledergrupper.”
Min anbefaling er derfor, at ledergrupper en gang imellem bruger noget tid på at
komme nærmere hinanden personligt, kende hinanden dybere og forstå hinandens
holdninger”, slutter Susanne Teglkamp.
Yderligere oplysninger:
Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon 48 22 11 41 / 21 60 29 99,
e-mail: ste@teglkamp.dk
Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført over internettet i løbet af årets først måneder.
Undersøgelsen er anonym. Der er indkommet ialt 302 besvarelser, som fordeler sig
således:


78 medarbejdere og 224 ledere heraf 50 direktører.



177 mænd og 156 kvinder
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187 privatansatte, 96 offentligt ansatte og 19 virksomhedsejere



221 sidder selv i en ledergruppe og 81 sidder ikke i en ledergruppe

Resultatet er det første af en række, som vil blive publiceret løbende.
Om Susanne Teglkamp
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Susanne er uddannet jurist og
reserveofficer og har bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor. Hun har
bl.a. være kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige IT-virksomheder og har i mange år
arbejdet som managementkonsulent.
Om Teglkamp & Co.
Teglkamp & Co. arbejder med udvikling af ledelse og ledergrupper. Vi arbejder ud fra
perspektivet: ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager
udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og bringer vores erfaringer ind et frugtbart
samarbejde ledere og ledergrupper.
Teglkamp & Co. deler gerne af sin viden og erfaring omkring ledelse. På vores hjemmeside
kan man derfor finde flere end 100 artikler om ledelse og flere end 25 undersøgelser om
forskellige ledelsesmæssige spørgsmål.
Se mere på www.teglkamp.dk
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