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Ledergruppearbejde er ikke et biprodukt  
 
Konsulent Susanne Teglkamp har i mange år arbejdet med at 
gøre ledere i erhvervslivet og i offentlige virksomheder til 
bedre ledere. Og et af hendes fokusområder er samspillet i 
ledergrupperne, et emne hun tidligere har skrevet om i den 
populære bog Ledergruppen – det dynamiske 
omdrejningspunkt, som udkom i 2012. Nu er hun så aktuel 
med en ny bog, Ledergruppen i udvikling – bring potentialet 
frem, hvor hun denne gang fokuserer på, at 
ledergruppearbejdet ikke er et biprodukt, men en meget 
væsentlig aktivitet for en ambitiøs virksomhed.    
 
Da Susanne Teglkamp tilbage i efteråret 2011 lagde sidste 
hånd på sin forrige bog om ledergrupper: Ledergruppen – det 
dynamiske omdrejningspunkt, havde den erfarne 
ledelseskonsulent egentlig ikke forestillet sig, at hun skulle skrive endnu en bog om ledergrupper og 
ledergruppearbejdet. Men i tiden efter bogens udgivelse har Susanne Teglkamp været i kontakt med 
mange ledere og ledergrupper, og det stod hurtigt klart for hende, at der ligger meget mere stof omkring 
ledergruppearbejdet, som er nødvendigt at formidle. Og derfor udkommer nu bogen Ledergruppen i 
udvikling – bring potentialet frem den 23. januar på forlaget INDBLIK. 
  ”En veldrevet og velfungerende ledergruppe har direkte afsmittende virkning i forhold til resten af 
organisationen og resultaterne. Ligesom det modsatte også gør sig gældende. Det er svært for en 
virksomhed i længden at lave gode resultater, hvis ledergruppen fungerer dårligt eller ligefrem er 
dysfunktionel. Det lyder nemt og indlysende, men det er erfaringen, at det dynamiske samspil i en 
ledergruppe kan være kompliceret. Jeg ønsker med Ledergruppen i udvikling – bring potentialet frem at 
udfordre og inspirere ledergrupperne rundt omkring til at udvikle sig og flytte sig op i ledergruppernes 
superliga,” siger Susanne Teglkamp. 
 
Susanne Teglkamp giver gerne interview. Kontakt via telefon 48 22 11 41 eller via e-mail ste@teglkamp.dk. 
Se desuden www.teglkamp.dk. 
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Denne pressemeddelelse samt forsiden af Ledergruppen i udvikling  
kan hentes i elektronisk form på www.forlagetindblik.dk under Presserum. 

Susanne Teglkamp er konsulent og direktør 
i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og 
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