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Når topchefen bliver syg, skrumper
bundlinjen

Det er nu videnskabeligt bevist, at forskere og journalister gør ret i at
fokusere på toplederen. Han eller hun er unik og vigtigere end nogen
anden. De professionelle investorer ved det godt

A.P. Møller - Mærsks Nils Smedegaard Andersen er en af de topchefer, der har oplevet at ligge i
sygesengen i længere tid. Han blev i efteråret 2011 ramt af en hjertesygdom. Foto: Liselotte Sabroe
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Brokkehoveder skal udfordres
Mange mellemledere har prøvet at lægge øre til
medarbejderkritik af den øverste ledelse i
virksomheden. I en sådan situation er det oplagt at
konfrontere medarbejderne og spørge, hvad de selv får
ud af at være så negative, lyder det i Ugens Dilemma.

McDonald's vil omvende
krise-italienere fra pizza
til burgere
I en stor satsning med 100 nye
restauranter håber fastfood-kæden, at

man kan få de madkonservative italienere til at spise
flere burgere.

Derfor skal man lave
business i Brasilien
Brasilien er gået hen og blevet verdens
6. største forbrugsmarked med stabil
økonomisk vækst og en hastigt
voksende middelklasse. Det er noget

som danske virksomheder ikke bør…

Christian Frigast er ugens vinder

Derfor er Tue Mantoni
ugens taber

Mød Mr. CABINN

Prøv Berlingske alle dage i
en måned for 25 kr.

Syge af stress må selv betale
hjælpen

Seks ud af ti frygter at blive
knækket på jobbet

Danskerne pjækker uhyre
sjældent

Psykisk syge frygter
stigmatisering på jobbet

Derfor tør vi ikke tale om
psykiske sygdomme

12. januar 2013, 05:00

Det er formentlig uhyre vanskeligt for selv den mest
indsigtsfulde Mærsk-analytiker at vurdere, hvilken
betydning det havde for A.P. Møller - Mærsk, at Nils
Smedegaard Andersen var syg i over fire måneder i
2012. Konglomeratet, som på én gang er rederi,
olieselskab, havneoperatør og detailhandler, er svært at
sammenligne med andre virksomheder.

Men at Nils Smedegaard Andersens sygdom var kritisk
for Mærsk, giver ny forskning et konkret fingerpeg om.

En dansk forsker ved det franske elite-universitet
INSEAD har sammen med to kolleger fra Stanford
University og Colombia University undersøgt, hvad der
sker med virksomheden, når toplederen bliver indlagt
på hospitalet. Det viser sig, at bare ti dages sygdom
forringer driftsresultatet med fire pct., og jo længere tid,
topchefen ligger på hospitalet, jo værre går det. 20
dages sygdom betyder 5,5 pct. ringere driftsresultat.

Forskningsprojektet har ikke undersøgt konsekvensen
af endnu længere sygdomsperioder, så der er altså ikke
videnskabeligt belæg for at antyde, at indtjeningen hos
Mærsk er blevet yderligere forværret under

Smedegaards lange sygefravær.

Forskningsprojektet, som er gennemført blandt knap 9.000 danske virksomheder med mere
end 20 ansatte, er bare ét i rækken af videnskabelige undersøgelser, som viser, at
begivenheder i topchefens privatliv har betydning for virksomheden.

Når han får en søn, skaffer han sig mere i løn, hvis et barn dør, reduceres bundlinjen med
over 20 pct., og når han køber et stort og dyrt hus, indvirker det ligeledes negativt på
virksomhedens præstation, ligsom det sker, når han får en pris.

Kun topchefen betyder noget
Sygdomsundersøgelsen blandt topcheferne er lavet af CBS-forsker Morten Bennedsen, som
i øjeblikket arbejder ved INSEAD. Han og kollegerne bag »Estimating the Value of the Boss:
Evidence frem CEO Hospitalization Events« lægger vægt på fire resultater af deres studie:

For det første under-performer virksomheden, når topchefen bliver syg. Det gælder først og
fremmest for profitabiliteten, men sygdom indvirker også negativt på salg og investeringer.

For det andet viser undersøgelsen, at topchefen er unik. Kun CEOens sygdom har
indvirkning på virksomhedens resultater.Forskerne har også undersøgt andre højtstående
medlemmer af ledelsen, men ikke sporet nogen effekt af, at de melder sig syge i en periode.
Det betyder, at det nu er videnskabeligt retfærdiggjort, at medier og forskere interesserer sig
meget for toplederen, skriver forskerne.

For det tredje har topchefen størst betydning i virksomheder med høj vækst og i
virksomheder, hvor CEOen er relativt ung og universitetsuddannet, mens toplederens
betydning er mindre i brancher med lav vækst. Dette forklarer forskerne med, at her
fokuserer topchefen på at reducere omkostninger frem for at ekspandere.

Det fjerde resultat af undersøgelsen er, at CEOer, der indlægges på hospitalet, har 15 pct.
større risiko for at blive skiftet ud på toplederposten.

Projektet er gennemført fra 1995-2007 på basis af oplysninger fra bla. Danmarks Statistik og
Patientregistret.

Virksomheder følsomme
Caspar Rose, professor i Corporate Governance ved CBS, er ikke i tvivl om, at topchefer
spiller en større og større rolle:

»De promoveres og eksponeres mere over for medierne end tidligere, og det betyder, at man
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Derfor skal man lave business i
Brasilien
Brasilien er gået hen og blevet verdens 6. største
forbrugsmarked med stabil økonomisk vækst og en
hastigt voksende middelklasse. Det er noget som
danske virksomheder ikke bør…

Elektronik-paradiset i Las Vegas:
Dimser for enhver smag
Den store elektroniske forbrugermesse Consumer
Electronics Show er netop overstået. Se billederne fra
messen, hvor det nyeste, lækreste, tyndeste og
underligste elektronik bliver præsenteret.

Aktuelle job lige nu

Management konsulent
PA Consulting Group

Forretningsudvikling
PA Consulting Group

Management konsulenter
PA Consulting Group

Seniorspecialist
Axellus

Jurist - Politik Strategi
DR
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Prøv Danmarks bedste
konkursoversigt

Følg dagligt med i konkurser i din kommune eller se,
hvilke brancher som er hårdest ramt lige nu. I
Berlingskes konkursoversigt kan du søge efter
konkurser ud fra branche, virksomhedsstørrelse,
kommune og region, og vi har altid de nyeste konkurser
med i oversigten. 99 kr.

16/07

»Derfor er virksomheden ekstra følsom overfor, hvordan det går topchefen som privatperson.
Forskellen på succes og fiasko hviler på topchefens skuldre, fordi det er ham, der
implementerer strategien. Derfor er det så vigtigt, at aktiemarkedet følger med i, om han nu
er fit for fight. Hvis markedet begynder at ane usikkerhed, kan det have en negativ
kurspåvirkning med det samme,« siger CBS-professoren.

ATPs adm. dir., Lars Rohde, har tidligere afsløret, at ATP holder nøje øje med nøglecheferne i
de virksomheder, selskabet investerer i. Den færreste almindelige aktionær kan komme så
tæt på virksomhederne som ATP, men børsnoterede virksomheder har ingen pligt til at
oplyse, når topchefen er syg.
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Markedet lige nu

OMXC20 - 1 dag C20 - Top

Navn Seneste +/- %

Vestas Wind 41,73 2,08 5,25 

FLSmidth & 346,90 4,90 1,43 

Chr. Hansen 182,20 2,20 1,22 

Novo Nordisk B 968,50 10,00 1,04 

Lundbeck 90,40 0,45 0,50 

C20 - Bund

Navn Seneste +/- %

Novozymes B 158,70 -3,80 -2,34 

Danske Bank 106,20 -1,60 -1,48 

Coloplast B 283,90 -4,10 -1,42 

William De 489,60 -4,70 -0,95 

Tryg 430,00 -4,00 -0,92 

Valuta

Navn Seneste +/- %

EUR/DKK 7,4618 0,00 0,01 

USD/DKK 5,5915 -0,03 -0,51 

GBP/DKK 9,0164 -0,07 -0,75 

SEK/DKK 0,8636 0,00 -0,23 

NOK/DKK 1,0108 -0,01 -0,63 

…

…

…

…
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opløsning

OooooooO: USA får ny
finansminister

Sådan finder du
nemmest et nyt job

IKEA får ny direktør i
Danmark

Når dine medarbejdere
kritiserer den øverste
ledelse

De aktier, tror
eksperterne på i 2013
Eksperterne spår, at der vil være
pæne kursstigninger i vente i
2013, og det kan være
startskuddet for nye
aktieinvesteringer for de private.

Lederens succes
afhænger af chefen
For at en leder kan fungere
optimalt, kræver det rum til
ledelse og tillid fra chefen. Derfor
er det altafgørende, at man som
chef aldrig ansætter en leder,
man ikke har tillid til kan løfte
opgaven.

Kundeoprør mod
dyre forsikringer
Kunderne er vrede over, at prisen
på deres forsikringer fortsætter
med at stige, og mange mener
ikke, at de får nok værdi for
pengene. Hver fjerde kunde
overvejer derfor at skifte
forsikringsselskab.

Boligejere vil ikke
afdrage
Boligejerne tror ikke længere på,
at renten kommer til at stige igen.
Derfor vil de ikke afdrage på
deres lån, selv om
realkreditinstitutterne ihærdigt
forsøger at få dem til at gøre det.

Forgældede
borgere i kø til
gratis
gældsrådgivning
Antallet af danskernes
henvendelser til
Forbrugerrådets
gældsrådgivning er stedet
markant. Over 4.000 har
indtil videre taget imod
tilbuddet på en af de
omkring 30 frivillige
gældsrådgivninger.
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Stor politiaktion:
Mand skudt - drama
ved Rigshospitalet

Se billederne til skræk
og advarsel: Fald ikke
i søvn i toget
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