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»Mennesker har
svært ved at
arbejde med eliten.
Det er sådan en
jantelovsk ting«

Hr-direktør Anne-Marie
Finch fra Trustpilot har
oplevet, at nogle ﬁk
ondt over, at hun skilte
sig positivt ud.
Foto: Jens Henrik Daugaard

Det er ikke lutter lagkage at blive udnævnt til erhvervslivets næste
gyldne håb. For der kan være koldt på toppen, lyder det fra ﬂere
unge talenter.
JESPER BRUUN | jesper.bruun@ﬁnans.dk

J

eg kan huske, da jeg blev udnævnt som
Rising Star. Fra den dag ændrede alt sig.
Vil du nå toppen, så vær klar over, at det
bliver utrolig ensomt og koldt.«
Nogle mennesker er medfødte talenter.
Andre knokler livet igennem for at opnå
berømmelsen. De dygtigste bliver kaldt
erhvervskometer – unge hårdtarbejdende talenter med fokus på toppen inden for det danske og
internationale erhvervsliv, som hurtigt bliver
spået en gylden karriere af hovedjægerne: Rising
Stars.
Men turen fra basecamp til toppen af den sneklædte tinde kan trods strabadserne være alt
andet end varm. Det gamle ordsprog, ”det er
koldt på toppen”, holder stik, mener i hvert fald
administrerende direktør og medejer af ﬁntechvirksomheden CapitalAid 39-årige Soulaima
Gourani.
Hun var første kvinde under 30 og første ikkeetnisk danske kvinde i det hele taget, som i 2004
af headhunterﬁrmaet Horton International blev
udnævnt til Rising Star. Men det blev aldrig helt
den fantastiske rejse op ad rangstigen, som hun
havde drømt om.
Stjernen kan vel selv?
Citatet i toppen af artiklen er fra Soulaima Gourani, som på sin facebookside har luftet sine frustrationer over det, der blev begyndelsen på hendes internationale erhvervskarriere. På ingen tid
gik hun fra at være en almindelig, dygtig kollega
til at være en meget synlig person, som alle vidste, hvem var.
»Det, skulle man jo egentlig tro, var en god
ting. Men især i større organisationer er man ret
afhængig af folks opbakning og støtte for at få
sine idéer og sager igennem. Jeg har altid været

udadvendt, smilende, larmende og ambitiøs, men
efter at jeg blev kåret som Rising Star, blev min
natur oftere tolket som værende pralende. Især
kvinderne vendte mig ryggen. Det blev mere ”se
lige hende, hun tror nok, hun er noget”, og fra
mine kolleger gik jeg fra bare at være en god kollega til direkte at være en konkurrent,« fortæller
hun til Jyllands-Posten.
Kommentarer som »det burde du da selv
kunne løse – du er jo åbenbart en af Danmarks
ypperste ledertalenter« blev dagligdag:
»Når man så pludseligt bliver kåret som den
”bedste” og i det her tilfælde som den eneste og
yngste kvinde nogensinde, gav det tydelige
udfordringer. Inden jeg ﬁk prisen, følte jeg mig
meget inkluderet og vellidt. Det følte jeg meget
mindre efter udnævnelsen. Det var ret skræmmende at opleve den udelukkelse, jeg følte.«
Du skal ikke tro, at du er noget
Jantelov? Muligvis. Hun har i hvert fald ikke oplevet samme afstandstagen i udlandet. Og i så fald
er Soulaima Gourani ikke den eneste dansker,
der har mærket frosten bide sig fast, når man forsøger at skille sig ud fra mængden.
En anden talentkomet, den nu 35-årige hrdirektør hos Trustpilot, Anne-Marie Finch, som
startede karrieren hos TDC for 10 år siden, har
også mærket Sandemoses ældgamle begreb som
en betonklods støbt om fødderne.
»Selvfølgelig har jeg det. Det med at skille sig
positivt ud, er der nogle, der får ondt over. Vi har
som mennesker svært ved at arbejde med eliten.
Det er sådan en jantelovsk ting. Vort samfund er
bygget op om samme fællesnævner og en kultur
om ikke at skille sig ud fra mængden. Men egentlig er der ingen, der har lyst til at være et vejet
gennemsnit, vi vil jo alle sammen gerne være

unikke,« siger hun. For hende har det betydet, at
hun kompromisløst undgår den slags personer
både professionelt og privat. Alligevel mener
hun, at idéen om den frostbidte tinde hører fordums tider til. Dengang da tilgangen til ledelse
var anderledes i dag, hvor de mere hårdføre
værdier gjorde sig gældende, fortæller hun:
»Vi udvikler os alle sammen som mennesker. I
dag fokuserer man mere på det bløde og nærværende, og det, mener jeg, gør, at vi ikke entydigt
kan sige, at det er koldt på toppen. Jeg oplever
faktisk, at det kan være rigtig varmt på toppen.«
Man frygter ikke orkesterlederen
Der er ingen tvivl om, at ledelsesstilen i mange
moderne virksomheder er anderledes, end den
var engang, understreger managing partner i
headhunterﬁrmaet Alexander Hughes’ danske
afdeling Evan Tolstoj Hansen.
Før i tiden var en person på en toppost typisk
karakteriseret ved at være enerådig og at træffe
beslutninger på egen hånd. Og det blev taget for
givet, at chefen var den, der vidste bedst og mest
om stort set alt, fortæller han.
Det gav respekt og til tider frygt, og det betød,
at der ikke blev stillet spørgsmålstegn ved de
linjer, der blev lagt oppefra, og at man samtidig
ikke var ”ven med chefen”. Som topﬁgur var der
derfor ingen at diskutere sine problemer med.
Ergo: koldt på toppen.
I stedet for at være personen, der ved alt, er
dagens topchef orkesterlederen, der viser retningen og sørger for, at det hele spiller sammen i
harmoni, fortæller Evan Tolstoj Hansen. Og klinger ouverturen falsk, er det, fordi der er et misforhold i samspillet mellem de mennesker, der
indgår i orkestret, mener Anne-Marie Finch.
Kulde på direktionsgangen og jantelov skyldes

ANNE-MARIE
FINCH
Uddannet psykolog med
speciale i erhvervspsykologi fra Københavns Universitet i
2007.
Hun har siden bygget
ovenpå med bl.a. kurser i
coaching og forandringsledelse fra bl.a. Prosci
Institute.
I 2007 startede hun hos
TDC som talent manager
og executive coach og
har siden fungeret som
hr-direktør hos Telmore
og Fullrate inden jobbet
som global HR-chef hos
Trustpilot i 2014.
Hun var på Berlingskes
Talent 100-liste i 2015.
Anne-Marie Finch er
forlovet og har en datter
på 11 år.
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SOULAIMA
GOURANI
Født 1. december 1975
i den marokkanske by
Saﬁ.
Hun tog en Executive
MBA-uddannelse fra
Copenhagen Business
School i 2007 og har
siden uddannet sig på
diverse kurser i ledelse
på bl.a. Stanford University, Berkeley University
og Yale University.
Efter sin Rising Star
Award i 2004, som
Horton International i
samarbejde med Berlingske Nyhedsmagasin stod
bag, har hun modtaget
adskillige andre talentpriser, bl.a. Young Global
Leader fra World Economic Forum i 2012 og
senest den danske
Womenomics Inﬂuencer
Award i 2015.
Hun er gift og har to
børn i alderen 5 og 7 år.

efter hendes udsagn, at en forkert gruppe mennesker er sat sammen, og at folk bruger skjulte
agendaer, fordi de ikke er værdige til den plads,
de har fået:
»Så dør synergierne, og en dårlig energi strømmer fra toppen og nedad. Sådan en kultur har jeg
prøvet at være del af, og det er ikke særlig tiltalende. Det er der ikke hverken kunder eller
medarbejdere, der har lyst til at tage del i.«
Rengøringskonens ferie
En tredje erhvervsstjerne er 35-årige administrerende direktør for TDC Hosting, Esben Kolind
Laustrup. Han mener, det er de menneskelige
egenskaber og dyder, der kan både skabe og
løsne spændinger i professionelle relationer
mennesker imellem.
»Man er først leder, når folk gør det, du siger,
ikke fordi de skal, men fordi de vil,« siger han og
understreger, at for at nå dertil må man arbejde
på sin personproﬁl og sine sociale egenskaber:
»Man skal kunne tale med alle. Det er ligegyldigt, om det er rengøringskonen, og hvordan hun
har haft det på ferien, eller om det er interessen
for, hvad teknikeren skal hjem at lave i weekenden. Man skal have en oprigtig interesse i
mennesker, og hvis man kan tale med alle på den
måde og har en rimelig social kompetence, så
tror jeg faktisk ikke, man oplever kulde på toppen.«
Dog, fremhæver han, er der ikke tale om en
popularitetskonkurrence. Det handler udelukkende om respekt. Og netop derfor, tror han, kan
det være svært for de meget unge talenter, der
meget tidligt spås en lovende karriere og forgyldes med erhvervslivets fokus, at mærke varmen.
De har alderen mod sig.
»Man sætter sig ikke i respekt ved at fortælle

folk, at det er mig, der bestemmer – det ved alle
jo. Det værste, man kan gøre, når der bliver sat
fokus på én, er i ungdommens kådhed at blive
overvurderende omkring egne evner. Man skal
virkelig passe på ikke at tro, at man er en stjerne.
Hold mund, lyt og lær!
Det bringer os til Martin Luther King.
Den amerikanske borgerrettighedsforkæmper,
der som 39-årig blev dræbt i april 1968, sagde:
»Den, som er ydmyg, ved det ikke selv.« Ikke at
man dermed skal sætte sit lys under en skæppe
eller altid forsøge at gøre andre glade. Det handler om at holde mund, lytte og lære – og brænde
ungdommens kådhed af, forklarer Esben Kolind
Laustrup:
»Jeg er selv økonom og sidder med ingeniører
i mit management team. De ved tusind gange
mere om teknik, end jeg nogensinde kommer til.
Til gengæld ved jeg meget mere om at drive forretning, end de gør, og derfor handler det om at
ﬁnde styrkerne hos hinanden. Det er meget vigtigt, at man ikke tror, man er den bedste inden
for alle områder, for så fejler man med det
samme, mister respekten og får alle problemerne.«
Den galej vil administrerende direktør i talentspejdervirksomheden Mercuri Urval Christian
Kurt Nielsen gerne hoppe om bord på:
»I erhvervslivet kan man godt ryge ind i unge
talenter, der pludselig tror: ”Gud, jeg er noget
særligt, så derfor har jeg særlige rettigheder og
kan opføre mig på en særlig måde.” Det går sjældent særlig godt. De rigtig dygtige er dog for
langt de ﬂestes vedkommende ordentlige mennesker, og der er grund til at antage, at man kommer meget længere ved at skabe følgere end ved
at skubbe folk fra sig.«

Det tror Anne-Marie Finch godt kan være en
fordel for fremtidens ledere, som er unge, kommende erhvervstalenter i dag. De generationer,
der kommer ud på arbejdsmarkedet nu, forholder
sig nemlig i høj grad til, hvad deres egne behov
er, mener hun.
De dovne hjerner
Det kaldes også selvledelse. At man er den person, man stræber efter at blive, både professionelt og i privaten. Man skal lede sig selv, før man
kan lede andre, for det er platformen for, at man
lykkes karrieremæssigt, understreger hun.
Den del giver mange mennesker problemer.
Hvornår har du sidst forsøgt at tabe 15 kg? Nej,
det er ikke let. Det er heller ikke let at indse, hvis
ægteskabet er forlist. Så er den nemme udvej at
gøre noget for andre.
»Hvis man ikke pusher sig selv og konstant forsøger at blive bedre, er den nemme løsning at
falde tilbage i den gamle rille og blot gøre, som
man plejer. Også her handler det om at være
ydmyg og opmærksom på egne begrænsninger,
så man hele tiden kan arbejde med at udvikle sig
selv,« tilføjer Esben Kolind Laustrup.
Udfordringen kan så ligge i dagens sociale medier, hvor udsigt til berømmelse let kan hage sig
fast i unge talenter, og hvor der således måske
bliver lagt mere vægt på ”Star” end ”Rising”.
Det skal man ikke, påpeger Soulaima Gourani.
Man skal heller ikke lade janteloven æde sig fast.
»I går var i går – i morgen venter en ny dag. Jeg
tvinger min hjerne til at glemme priserne. Jeg
tror nemlig, der er en fare for at hvile på laurbærrene. Jeg har ikke tid til at sætte mig ned og
bruge tid på at synes, jeg er dygtig. Hjerner er
dovne, og min må ikke tro, at der er en målstreg,«
siger hun.

ESBEN KOLIND
LAUSTRUP
Uddannet økonom fra
Aarhus Universitet.
Han startede i TDC allerede i 2005 og ﬁk sin
første chefstilling som
sektionschef allerede i
2006. Han er tidligere
administrerende direktør
i TDC-selskabet Company Mobil. Han overtog
tronen som direktør for
TDC Hosting i august
2014.
Esben Kolind Laustrup
blev udnævnt til kommende erhvervskomet
på Berlingske Nyhedsmagasins Talent 100liste i 2009.
Han er gift og har tre
børn i alderen 4, 8 og 10
år.

