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Ledelse og lederskab er ikke at slå op i bogen. Det er at tage sig af al 
rodet, af kaos. At sikre en respektfuld ageren baseret på stærke 
værdier og ordentlig rammesætning, når det virkelig er nødvendigt.

Klumme.
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Jette Ditlev, 
ledelsestræner, 
fremtids-strategi-
udvikler, 
bestyrelsesprof og 
foredragsholder, 
Ditlev Consulting

sager, som trækker ud i årevis og koster masser af ti-
mer og skattekroner.

Sikkert er det, at god ledelse og godt lederskab har
en betydning - både for hændelserne, men også for
løsningen. At sætte sig i spidsen for noget, at ville
skabe noget. At påtage sig lederrollen, hvilket også
kræver, at lederen har fundet sit ståsted (har "valgt
sig selv" og "valgt sin livsanskuelse" ville Kierkegaard
sige). At turde sætte sig selv i spil og på spil som
menneske. Baseret på stærke værdier.

Mange har ganske givet hørt, at "ledelse er at ska-
be resultater igennem andre", men i en moderne
verden hedder det "at skabe resultater sammen med
andre". Og jo, der er en forskel. "Gennem andre" er
en "top-down"-tilgang, mens "sammen med andre"
er en samskabende "up-and-down-and-around"-til-
gang. Det kræver åbenhed, dialog og kommunika-
tion og kræver mere tillid og relationsskabelse. Det
er fra HARDCORE til HEARTCORE. Og dét er med til
at sikre et funktionsdygtigt etisk kompas.

MIT HÅB ER, at vi alle vil sikre, at vores etiske kompas
er funktionsdygtigt. Det kan bidrage til en ændring i
elitesport, i erhvervslivet, i organisationerne, i den
offentlige sektor og alle andre steder. Så kan vi må-
ske se Uefa og andre træde ind i både nutiden og i
fremtiden. Det eneste, som du lige skal huske, er, at
det hele starter med dig selv. God tur!

L ige nu står de fleste på kanten af sommerferi-
en eller er allerede i gang med afslapning,
oplevelser og hygge ovenpå måneder med
udfordringer og bekymringer. En stor del af

sommeren kommer til at stå i sportens tegn, hvor vi
er i gang med et af de vildeste sportsår: EM i fod-
bold, Tour de France, Wimbledon og om et øjeblik
OL i Tokyo.

Lad det være sagt med det samme: Jeg elsker
sport, og jeg elsker at se de dygtigste præstere og le-
vere. Ikke nødvendigvis sejre og medaljer, men lige
så meget at afkode og forstå maskinrummet om-
kring præstationen.

For eksempel er det fascinerende at følge et cykel-
hold. Deres samarbejde, den individuelle rolle, le-
dernes ageren, taktikken osv. På samme måde er det
interessant at følge et fodboldhold, hvor vi med det-
te EM allerede har fået store dramaer. Selvfølgelig
Eriksens kollaps, som jeg nok skal komme tilbage til.
Men også store dramaer i de to 1/8 finaler i Køben-
havn og Budapest: Spanien lykkedes at hive en sejr
hjem over Kroatien efter forlænget spilletid, mens
lille Schweiz sendte de franske verdensmestre hjem
efter straffespark.

Som ledelsesrådgiver og -træner har jeg selvfølge-
lig særligt kig på ledelse og lederskab, og hvordan
det udspiller sig. Her kan vi blive inspireret af spor-
ten, selvom elitesport på ingen måde er sammenlig-
neligt med f.eks. en virksomhed. Men det mikromil-
jø, der findes, er interessant at betragte og reflektere
over, ligesom de store og overordnede beslutninger i
organisationer som f.eks. UEFA er interessante.

LAD OS KIGGE lidt på Frankrigs brændte straffespark i
1/8-finalen. Det var det femte og afgørende og blev
taget af en af de helt store stjerner: Mbappé. Ingen
tvivl om skuffelsen og nedturen for både holdet og
den franske selvforståelse. Men hvad skete der på
banen bagefter?

Holdkammerater og landstræner med slappe
håndtryk og skulderklap til Mbappé, der så helt ale-
ne forlod banen. Det siger en del om et team, ledelse
og værdier. Prøv så at skrue tiden tilbage til EM 1984
og Elkjærs brændte straffespark, der sendte os ud af
turneringen. Hvad skete der her? Alle spillere bakke-
de op. Og den første omkring ham var målmand Ole
Kvist – på vej til sit mål og forsøget på at redde det
sidste spark.

Eller naturligvis den måde, som det nuværende
landshold fungerer på, og som blev ultimativt tyde-
ligt den aften, Eriksen faldt om på banen. Alle på og
omkring det landshold er et team. Det blev også vist
ved handling med det fantastiske holdfoto efter Wa-
les-kampen, hvor alle er med. Alle har en rolle, alle
bidrager og har en betydning.

LEDELSE I DET store billede kan på lignende måde be-
tragtes. Se f.eks. på UEFA. Det er mig komplet ube-

gribeligt, at man som ansvarlige ledere kan insistere
på, at en kamp skal færdigspilles få timer efter en
spiller de facto var død på banen! Om det er samme
aften eller dagen efter kl. 12 er ligegyldigt. Begge al-
ternativer er udtryk for komplet mangel på respekt,
ordentlighed og god ledelse!

For at gøre ondt værre, så insisterer UEFA på, at
det var holdets eget valg. Nuvel, med de to alternati-
ver, så kan man jo udlægge det sådan. Lidt som "vil
du helst kvæles eller druknes?". Det er en umulig
rammesætning i situationen. Det lavede jeg i øvrigt
et LinkedIn-opslag om søndag morgen efter kam-
pen lørdag aften og bedømt på de mange hundrede
reaktioner og kommentarer, er mange enige.

UEFA's etiske kompas har ganske enkelt svigtet!
Det er meget muligt, at der i regelbogen ikke findes
en paragraf om hjertestop i en EM-kamp. Men hvis
der gjorde, kunne den så bruges i alle situationer?
Nej, helt sikkert ikke, for det kommer an på om-
stændighederne i situationen.

LEDELSE OG LEDERSKAB er ikke "at slå op i bogen". Det
er at tage sig af al "rodet", af kaos. At sikre en
respektfuld ageren baseret på stærke værdier og or-
dentlig rammesætning, når det virkelig er nødven-
digt. I ugen efter var der i øvrigt endnu en ude-af-
sync-sag for UEFA i forbindelse med Münchens øn-
ske om at oplyse Allianz Arena i regnbuefarver. Også
her missede Uefa både moment og pointe – og gled i
de værdier og principper, de selv har defineret.

Reaktionen kom prompte fra omverdenen, og he-
le Europa lyste op i alle regnbuens farver, ligesom
endnu flere anførerbind nu er regnbuefarvede. Dis-
kussionen om værtsbyer er vist heller ikke slut. F.eks.
stilles der store spørgsmålstegn ved Aserbajdsjan
som vært. De havde end ikke kvalificeret sig til EM
og er en autoritær stat, hvor menneskerettigheder
ikke fylder voldsomt meget. Men det handler om
penge. Den diskussion er i øvrigt helt parallel til VM
i Qatar, hvor Fifa godt kan forberede sig på mere kri-
tik og pres fremover.

Hvorfor al den snak om fodbold og de store orga-
nisationer? Jo, fordi det er helt parallelt til erhvervs-
livet og den offentlige sektor. Det er ikke nok med fi-
ne værdier på en plakat og flotte skåltaler. Hvis lede-
re ikke handler derefter, rammer det som en boo-
merang i baghovedet.

I ØJEBLIKKET ER der stort fokus på greenwashing, hvor
f.eks. både Arla og Danish Crown har været i skud-
linjen. Jeg aner ikke, om det er rigtigt eller rimeligt,
men det siger noget om de kræfter, der sættes i gang.
Den finansielle sektors møgsager er kendte - både
de på den forkerte side af reglerne, men også de på
den forkerte side af den etiske grænse. Det har alle-
rede kostet en række topledere jobbet, og ingen er
begejstrede for de sager, der har kostet både kunder,
aktionærer og samfund masser af penge. På samme
måde har der i den offentlige sektor været en række
møgsager om svindel, misbrug af offentlige midler
osv. Heller ikke ligefrem kønt.

Den fælles overskrift er, at det etiske kompas har
svigtet hos ledere og/eller andre nøglepersoner. I
forhold til private virksomheder stemmer markedet
med fødderne, dvs. kunder forsvinder, investorer
forsvinder og/eller kræver mere indsigt og kontrol. I
forhold til den offentlige sektor? Tjah, der må vi sæt-
te vores lid til kommissioner, undersøgelser og rets-
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