
DET ER EN MAND MED ERFARING, DER ER ENDT I  

SPIDSEN FOR REGERINGENS LEDELSESKOMMISSION. 

I 13 ÅR BESAD ALLAN SØGAARD LARSEN STILLINGEN 

SOM KONCERNCHEF I FALCK, INDTIL HAN KORT FØR 

NYTÅRSSKIFTET BLEV OPSAGT. I ÅRENES LØB HAR  

HAN LÆRT, AT DET VIGTIGSTE FOR AT BLIVE EN GOD 

LEDER ER AT TURDE LEDE DEN STORE FORTÆLLING.

Af Foto Jacob Nielsen

DEN STORE 
FORTÆLLER
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 Allan Søgaard Larsen nikker  
over i i retningen af den ene væg på sit 
kontor: ”Kunne det ikke være flot med et 
stort Michael Kvium-maleri?” spørger han 
med et glimt i øjet.

Ligesom det meste af kontoret er den 
hvide væg lige nu tom. Det er kun få uger  
siden, at han rykkede ind i bygningen ved 
Sankt Annæ Plads i Indre København, og 
hans travle virke har betydet, at kontor-
indretningen er skubbet lidt i baggrunden. 
Udover et par start-up-virksomheder, han 
har investeret i med sin samarbejdspartner 
Morten Pedersen i Liberatio A/S, er den helt 
store tidsrøver opgaven som formand for 
regeringens ”Ledelseskommission”. 

Kommissionen, der blev nedsat i midten 
af marts og løber året ud, har til formål at 
styrke ledelsen i den offentlige sektor. For 
Søgaard Larsen betyder det, at han de se-
neste måneder har rejst land og rige rundt 
for at indsamle erfaringer. Til oktober vil 
han have besøgt op mod 100 forskellige 
steder, og det har over vejende været en 
positiv oplevelse.

”Der er rigtig mange i den private sektor, 
der har fordomme om offentlig ledelse. Jeg 
synes ikke, jeg selv har haft så mange, men 
dem, jeg har haft, er blevet gjort til skamme. 
Jeg rejser rundt og møder meget dygtige og 
passionerede folk, og det er en stor fornø-
jelse. Der er en meget stærk økonomisk an-
svarlighed og vilje til at gøre en forskel for 
borgerne,” siger han og fortsætter:

”Men det betyder jo ikke, at vi ikke kom-
mer med anbefalinger.”

Professoren fra landet
De fleste kender Allan Søgaard Larsen  
for sine mange år som koncernchef i 
Falck. Men for at forstå, ikke alene hvor-
dan Allan Søgaard Larsen nåede helt til 
tops i Falck, men også hans tilgang til le-

delse, er man nødt til at forstå fortællin-
gen om ham selv. Den tog sin begyndelse 
på et lille husmandssted ved landsbyen 
Strandby i det vestlige Himmerland i de 
tidlige vinterdage i 1956. Han var den 
tredje i en søskendeflok på fem med en 
far, der var landarbejder, og en hjemme-
gående mor, der var datter af en bonde-
mand. Forældrene købte med hjælp fra 
morfaderen et husmandssted, og de 12 
hektar land, der fulgte med, var kun lige 
akkurat nok til at brødføde en familie.  
Søgaard Larsen har flere gange i sit senere 
liv beskrevet opvæksten som ”små og 
fattige kår.”

”Jeg voksede op i en verden, som jeg i 
hvert fald i retroperspektiv husker som en 
lille verden. Ikke altid tryg, fordi der var 
alle mulige bekymringer og pengesorger, 
men en lille verden.”

I de første år af Søgaard Larsens skoleliv 
faldt bogstaver og regnestykker ned i hjør-
net af papiret, og der var ikke meget, der 
tydede på, at han skulle skyde højere op 
end sine jævnaldrende. Men i femte klasse 
fik han en dansklærer ved navn John Ras-
mussen, og så skete der noget.

”Jeg har sådan et billede i hovedet, hvor 
jeg ved, hvordan verden ser ud, men så 
vender jeg mig om og kigger igen, og så er 
den fuldstændig forandret,” siger Søgaard 
Larsen og laver et knipse-slag i luften.

Fra deraf begyndte de jævnaldrende 
drenge at kalde ham ”Professoren”, hvilket 
var ment både positivt og negativt. Lands-
byskolen gik kun til syvende klasse, og der-
efter tog de fleste ud for at arbejde samme 
sted som deres fædre. Dem, der klarede sig 
ekstra godt, blev sendt til Farsø 12 kilome-
ter væk, hvor man kunne tage 8-9. klasse 
eller realskolen. Men lærer Rasmussen bad 
om en samtale med Søgaard Larsens foræl-
dre, hvor han foreslog, at Allan skulle tage 
til Aars 32 kilometer væk og starte på real-
skolen med henblik på gymnasiet. 

Det var alle ikke lige begejstrede for.  
Søgaard Larsens morfar sagde på tyk,  
bestemt himmerlandsk: ”Så’n stur knæjt, 
du ska uj å tjæne,” indforstået: Alt det  
med skole var spild af tid. Også i forhold  
til drengegruppen kom der en kløft. 

”Da det forlød, at jeg skulle på gymnasiet, 
var det sådan lidt: ”Hvad fanden er det nu 
for noget? Han er en af vores, og han kan 
ikke bare gå på realskolen i Farsø, men  
skal på gymnasiet,” siger Søgaard Larsen.

BLÅ BOG:

 Allan Søgaard Larsen
 Født 29. januar 1956
 Opvokset i Strandby i 
det vestlige Himmer-
land, men bor i dag  
på Østerbro med sin 
hustru Mette.
 Student fra Vesthim-
merlands Gymnasium  
i 1975.
 Uddannet cand.mag i 
nordisk sprog, litteratur 
og engelsk på Aarhus 
Universitet med spe-
ciale i semiotik og 
tekstteori i 1981. Året 
efter færdiggjorde han 
sit pædagogikum. 
 Lærer på Teknisk Skole 
1982-84.
 Personalekonsulent  
fra 1984-87 for Århus 
Sporveje, en driftsinsti-
tution i Aarhus Kom-
mune, der senere fusio-
nerede med Midttrafik. 
 Personalechef i Århus 
Sporveje 1987-1990.
 Personalechef i Falck 
Region Nord og Vest 
1990-1995.
 Projektleder og under-
direktør i Falck A/S 
1995-1997.
 Divisionsdirektør i  
Region Vest i Falck i 
1997-2000.
 Redningsdirektør for 
hele Falck Koncernen  
i 2000
 Administrerende direk-
tør for Falcks Rednings-
korps og kortvarigt Se-
nior Vice President med 
ansvar for redningsakti-
viteterne i Europa for 
Group 4 Falck 2000-04
 Koncernchef i Falck 
A/S 2004-2016.
 Formand for Regerin-
gens Ledelseskommis-
sion 2016-2017.
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Han beskriver de efterfølgende år med 
opbrud fra det velkendte landsbysam-
fund som en kombineret social opadgå-
ende bevægelse — mønsterbrydning —  
og land-til-by bevægelse. Det blev disse 
”formative years”, der kom til at danne 
grundlag for hans senere karriere.

”Jeg skulle køre i bus en time og læste 
lektier imens, og langsomt omstiller man 
sig, så når man træder ind på gymnasiet, 
taler man et andet sprog. Jeg lagde det 
bondske jysk fra mig. Det var et andet 
miljø, der var iklædt et andet sprog, som 
var fremmed for mine forældre og gamle 
venner. Alle, der oplever den bevægelse, 
har en spænding i sig. Det er godt og 
spændende, og jeg ville ikke ønske, det 
var anderledes, for jeg har fået et rigt liv, 
men det har også medført tab. Tabet be-
står først og fremmest i, at den verden, 
man kommer fra, bliver lille, og man kom-
mer på afstand,” siger han og fortsætter:

”Men det gav mig senere en stærk for-
nemmelse for fremdrift og bevægelse som 
leder og en tilgang, der siger ”vi er her, 
men vi skal herhen, at any and all cost”.

Fuld fart frem
Allan Søgaard Larsens vej ind i ledelse 
blev atypisk. Da afslutningen på gymna-
siet nærmede sig, tænkte han ”hva’ faen 
skal jeg egentlig være?”, og da der ikke 
var nogen i familien, han kunne rådføre 
sig med, kiggede han på sin engelsklærer 
Henning Jørgensen, som havde et fint  
liv med parcelhus, kone, børn og bil og 
tænkte: ”Okay, så bliver det engelsk.” Det 
var i midten af 1970erne. Senere skif-
tede han til nordisk litteratur, som han 
gennemførte med tårnhøje karakterer 
og forskerstatus. Men da han kom ud fra 
universitetet med ”store tanker og filo-
sofer i hovedet”, fik han job som under-
viser på en erhvervsskole, hvilket han  
beskriver som en voldsom maveplasker. 

”Min kone siger, at det tydeligvis var 
de værste år i mit liv. Så efter to år søgte 
jeg et job i Århus Sporveje og kom ind 
som personalekonsulent. Jeg forstår til 
den dag i dag stadig ikke, hvordan jeg  
fik jobbet, for der var næsten 200 ansøg-
ninger, men det lykkedes. Jeg havde en 
atypisk baggrund for at arbejde med ad-
ministration, men når først man er der 
og begynder at præstere, falder betyd-
ningen af ens baggrund væk,” siger han.

To år senere blev han personalechef,  
og da Lars Nørby, som han tidligere havde 
brugt som konsulent, kom ind som direk-
tør i Falck i 1990, ringede Sø gaard Larsen 
og sagde: ”Du skal ansætte mig, for det 
kan jeg virkelig hjælpe til med.”

”Vi spoler hurtigt frem: Ni stillinger  
senere blev jeg koncernchef,” siger han.

Når Søgaard Larsen snakker, er det med 
en dialekt, der i højere grad afslører, at 
han har boet og ikke mindst arbejdet i 
mange år i København, end at han er fra 
det vestlige Himmerland. Men det særligt 
kendetegnende er, at han snakker hurtigt. 
Helt præcis fem ord i sekundet i gennem-
snit i løbet af et helt interview.

Det mest betydningsfulde skifte i Sø-
gaard Larsens karriere kom i 1994, da 
han blev udnævnt til projektleder og 
under direktør i Falck A/S og gik fra in-
direkte til direkte ledelse for første gang. 
Det beskriver han som det arbejdsmæs-
sigt bedste, der er sket i hans liv.

”Jeg gik fra at rådgive andre og mani-
pulere til at have 1000 mand, hvor jeg 
kunne sige: ”This is mine! Det her kan  
jeg flytte!” Jeg kunne pludselig sætte min 
egen dagsorden uden at skulle igennem 
andre. Selvfølgelig med respekt for sam-
arbejdsstrukturen, men alligevel. Det 
fandt jeg meget, meget spændende.”

Stjernerne i øjnene
En af de tidligste erfaringer, Søgaard Lar-
sen gjorde sig, og som han har stået ved 
lige siden, var, at man som leder skal være 
afsindigt grundig i sin dataindsamling. 

”I Falck var jeg kendt for at have folk, 
der kørte alle mulige tal gennem regne-
ark. På den måde kunne jeg vise de an-
satte, hvordan verden ser ud. Jeg havde 
en stærk tro på, at hvis jeg viser dig, hvor-
dan det her ser ud, kan få jeg få dig med 
på at rykke det,” siger han.

Men det kan aldrig stå alene. For hvor 
dataindsamlingen skal hjælpe til, at man 
kan dokumentere og skabe forståelse, for 
den forandring man vil føre, skal man 
som leder have styrken, autoriteten og 
autenticiteten til at drive den store for-
tælling fremad. 

”Jeg tror, det er meget, meget vigtigt  
at forstå, at verden ikke kun bevæges af 
rationalitet. Det er klart, at man er nødt 
til, og det er jeg også meget optaget af i 
ledelseskommissionen, at være datadre-

vet. Men man er også i høj grad nødt til 
at forstå, at hvis man ikke kan tænde 
stjernerne i deres øjne, som Lars HUG 
sang det i Kliché, så kan man ikke flytte 
folk. For langt de fleste er det vigtigt at 
være en del af en større fortælling. Det  
er jeg meget optaget af,” siger Søgaard  
Larsen.

Han kalder fortællingen om Falck for  
sit måske allerstørste bidrag i koncernen. 
Især husker han et møde i 2012, hvor de 
øverste 2-300 topledere i Falck over hele 
verden var samlet. Søgaard Larsen holdt 
et oplæg om, hvor de skulle hen, der fik 
særligt nogle af sydamerikanerne til at 
rejse sig op og holde passionerede indlæg.

”Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at 
der var folk, der havde tårer i øjnene.  
De købte ind i den store fortælling. Jeg 
glemmer ikke Fabio, der blev en af mine 
næreste samarbejdspartnere, der stod 
og takkede på spansk og sagde, at det 
var første gang, han oplevede at være i  
en organisation, der fungerede con el 
corazón, med hjertet, og at det store syd-
amerikanske hjerte slog i takt med hjer-
tet i Danmark,” siger Søgaard Larsen og 
fortsætter:

”Jeg har altid taget det til det yderste. 
Det at turde tage historiefortællingen på 
sig og turde vække alle følelserne er et 
stort ansvar at have. Mange danskere i  
lederroller er bange for at træde ind i det 
rum, hvor de tør være storladne og for-
tælle fortællingen. I Falck turde jeg sige: 
”We’re not building a company, we’re  
on a mission!”

Under Søgaard Larsens ledelse fra 
2004 til 2016 ekspanderede Falck over 
store dele af kloden. Fra 7000 ansatte i 
tre lande til 35.000 ansatte i 45 lande. 
Koncernen blev verdens største, private 
operatør inden for ambulancedrift og in-
dustriel brandbekæmpelse, voksede 13 
procent om året og øgede omsætningen 
fra 3,5 milliarder til 16 milliarder. Fordi 
det offentlige i Danmark havde vist Falck 

14 plenum – okt 2017

interview



REGERINGENS  
LEDELSESKOMMISSION

Allan Søgaard Larsen står i 
spidsen for regeringens ledel-
seskommission, der har til  
formål at understøtte bedre  
ledelse i hele den offentlige 
sektor. Kommissionen blev 
nedsat i marts og løber året ud, 
hvorefter den skal levere sine 
anbefalinger til regeringen.  

Foruden Søgaard Larsen er der 
ni medlemmer i kommissionen 
med erfaringen inden for enten 
offentlig eller privat ledelse.  
De tre primære opgaver for 
kommissionen er:

1.  At afdække gruppen af of-
fentlige ledere, herunder 
hvad der karakteriserer dem, 
deres vilkår og udfordringer. 

2.  At vurdere styrker, udfor-
dringer og rammevilkår for 
offentlig ledelse, herunder 
analysere de udfordringer 
offentlige ledere står over 
for aktuelt og fremover. 

3.  At komme med konkrete  
anbefalinger til hvilke ind-
satser, der kan fremme og 
understøtte en styrkelse af 
ledelseskvaliteten. 

Som et led i processen inddra-
ger kommissionen forskellige 
eksperter og besøger organisa-
tioner. De har desuden opsat i 
alt 13 teser om hhv. lederrollen, 
ledelsesrum og ledelsesudvik-
ling, som danner grundlag for 
drøftelserne.

www.ledelseskom.dk
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Det, at kunne befinde sig 
på gulvet og udvise respekt 

for kerneopgaven, er ekstremt  
vigtigt. Jeg taler tit med ledere, der 
siger: “Jamen Allan, jeg har 6000 
medarbejdere, det har jeg ikke tid 
til.” Men det er du simpelthen bare 
nødt til, for det viser, at organisa-
tionen er vigtig hele vejen ned.
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så stor tillid i så mange år, følte han både 
en stor velvilje og forpligtelse til at tage 
det med ud i resten af verden, fortæller 
han, og det er her, pilen peger tilbage til 
de formative år. 

”Det er den samme drivkraft, der drev 
den sociale opstigning, som jeg var igen-
nem. Det er kommet med baggrund i 
indsats og vilje til at lære et nyt sprog, 
kæmpe sig ind i den akademiske verden 
og kæmpe sig fri af fornemmelsen af un-
derlegenhed, som mange, der kommer 
nede fra har. Man lærer at blive villig til 
at pay the price. Det er en enorm driv-
kraft,” siger han.

For stærk en leder
For bare et år siden var der intet, der ty-
dede på, at Søgaard Larsen skulle dirigere 
en kommission med henblik på udviklin-
gen af ledelsen i den offentlige sektor. Der 
befandt han sig fortsat på toppen af Falck 
som koncernchef på 13. år. 

I alt havde han været i virksomheden i 
27 år i en lang række forskellige stillinger, 
næsten alle med lederansvar. Foruden  
at være koncernchef sad Søgaard Larsen 
sammen med sin samarbejdspartner, 
Morten Pedersen, på 10 procent af aktier-
nes i Falcks bestyrelse. Selv har han tid-

ligere udtalt, at han aldrig skulle have et 
andet job og beskrevet, hvordan han lige-
frem følte, han var smeltet sammen med 
Falck. Han blev kaldt ”en gedigen succes” 
af Politiken, og Berlingske beskrev, hvor-
dan hans rolle i Falck ”ikke kunne over-
drives”. 

I 2011 blev han endda belønnet med 
Det Danske Ridderkors for sit virke i kon-
cernen. Men den seneste tid fik ”vækst-
eventyret skrammer”, som det er be-
skrevet flere steder, og kort før jul 2016 
meddelte Falck’s bestyrelse så, at Sø-
gaard Larsen var opsagt. I pressen lød  
et af kritikpunkterne fra blandt andet 
Børsen på, at Søgaard Larsen var blevet 
for stærk en leder, der omgav sig med 
svage ledere.

”Det er jo enormt svært selv at tale om. 
Det er deres analyse. Jeg vil hellere sige 
det sådan, at jeg havde en meget, meget, 
meget stærk vision om, hvad Falck kunne 
blive til, og den drev jeg så i 13 år. Så kom 
der lidt modstand, og jeg tænkte: ”Det 
ødelægger ikke visionen, jeg kører videre, 
og jeg gør, hvad der skal til.” Det var der 
så nogle andre, der mente noget andet 
om. Ville det ha’ været anderledes, hvis 
jeg havde haft andre ledere? Det kan da 
godt være. Bagsiden af at være en stærk, 
visionær leder er, at man kommer til at 
fylde meget. Det gør man jo,” siger Sø-
gaard Larsen og fortsætter:

”Man kan sige, at jeg kom til at lave en 
regnefejl. Jeg byttede om på et 1-tal og et 
9-tal. For jeg kontrollerede og ejede sam-
men med Morten Pedersen 10 procent  
af Falck. Men jeg kom til at forveksle det 
med et 9-tal og opførte mig, som om jeg 
ejede 90 procent af Falck. Det var den 
ret arrogante fejl, jeg begik.”

For Søgaard Larsen var det værste ved 
at forlade Falck ikke at være uden job, 
for det skulle han nok få fikset, men at 
han ikke kunne være sikker på, at en  
anden ville tage visionen videre og være 
driv kraften i den store fortælling.

”Jeg blev tilbudt at sige mit job op, og 
det ville jo personligt nok have givet 
færre omkostninger, men det var umu-
ligt, for havde jeg sagt ja, ville det se ud, 
som om det var min beslutning ikke at 
bære faklen mere. Det kunne jeg ikke 
gøre, for jeg kunne ikke svigte dem, der 
havde løbet sammen med mig. Det er jo 
et svigt, når ham, der bærer fortællin-

gen, pludselig tjekker ud. Derfor var jeg 
nødt til at sige, at jeg ikke var enig, og så 
vidste jeg godt, at det ikke udadtil ville 
fremstå friendly. Der var nødt til at blive 
skåret en skalpel ned igennem. Men jeg 
kunne … ikke … svigte dem,” siger han 
med ekstra tryk på hvert ord. 

For Søgaard Larsen betød det, at han 
de første tre måneder slikkede sine sår  
i privaten på en dosis af Søren Ulrich 
Thomsen og Leonard Cohen, og med  
Pinot Noir og Chardonnay i glasset.

”Jeg kunne jo ha’ givet interviews og 
alt muligt andet og gjort det for fuld ud-
blæsning og have råbt og skreget min 
sorg ud. Men det var, som det var. Jeg  
var ikke enig, som jeg også sagde i en 
pressemeddelelse, men det var så det, 
og så lukkede jeg fuldstændig af for en 
hver snak i offentligheden. For man skal 
sluge sin stolthed og sørge selv, og så 
kommer der andet liv. Ingen skal have 
ondt af mig – ikke engang mig selv.”

En ny begyndelse
På et tidspunkt kom så opkaldet fra inno-
vationsminister Sophie Løhde med tilbu-
det om at stå i spidsen for regeringens nye 
ledelseskommission. Kommissionens op-
gave er grundlæggende at ”afdække grup-
pen af offentlige ledere”, ”vurdere styrker, 
udfordringer og rammevilkår” og ”komme 
med konkrete anbefalinger”. 

Noget af det, der særligt fylder for Sø-
gaard Larsen på sidste punkt er, at det po-
litiske apparat skal give handlerum til, at 
de enkelte ledere rent faktisk kan lede og 
ikke bare indirekte have ledelsesopgaven. 
Derfor skal det store fokus væk på proces-
mål væk og udskiftes af fokus på effek-
terne.

”Det betyder for pokker ikke, at man 
fra centralt hold ikke skal være vidende 
om, hvad der foregår, og hvad der skal 
komme ud af det. Men de skal ikke over-
tage ledelsesopgaven ved at sige, at I skal 
huske at gøre det og det og det og det.  
De skal sige, at her er de ressourcer, vi  
vil bruge på det her område i år, og her er 
det resultat, vi vil opnå. Herinde i mellem 
er der ledelse,” siger Søgaard Larsen og  
illustrerer det på papiret foran sig med et 
stort område mellem to punkter, der skal 
signalere målsætning og resultat.

”Det er det her, der skal være plads  
til, og det kommer vi med nogle anbefa-

I 2012 dannede Allan 
Søgaard Larsen sammen 
Lars Løkke Rasmussen, 
og erhvervslederen Lars 
Kolind, LøkkeFonden, 
der støtter utilpassede 
drenge, bl.a. ved Drenge 
Akademiet, der hvert år 
hjælper 100 drenge på 
et intenst sommerkur-
sus. I 2012-13 var han 
formand for Thorning-
regeringens vækstteam 
for sundheds- og vel-
færdsløsninger.
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linger til. Det betyder færre data om pro-
ces, og hvordan vi kommer derhen, og 
mange flere data, der handler om effek-
ter, altså hvordan har vores børn det, 
hvordan klarer de sig, hvordan er den so-
ciale mønsterbrydning, og hvad der kom-
mer ud af det, vi gør, som den enkelte le-
der kan bruge i sin praksis med at styrke 
medarbejdernes indsats til gode for bor-
gerne. Det betyder ikke mindre data, 
men bedre data.”

Som eksempel nævner Søgaard Larsen 
en skoleleder, han for nylig mødte på en 
skole i Odense, der var stærkt optaget af 
at indsamle data, der viste progression.  
På skolen havde de udvalgt de oplysnin-
ger, de fandt relevante, og med faste inter-
valler i løbet af året, satte de sig ned og 
vurderede, hvad der var sket, og hvordan 
det kunne gøres bedre. Og de samme data 
blev så gjort til genstand for drøftelse med 
niveauerne ovenover. 

”Det er noget andet end at sige: ”Jen-
sen, nu måler vi dig på, om du har sørget 
for at gøre det og det og det i klassen.” 
For det handler ikke om at lave detalje-
rede procesbeskrivelser, men om måle 
på, hvordan bevægelsen har været, og 
hvis den ikke har været, som den ideelt 
set kunne være, så laver du en ledelses-
mæssig intervention, og siger ”det her 
går sgu ikke, for vi er sat i verden for at 
børnene skal lære noget.” Vi lægger ikke 
mursten, vi bygger en katedral?” Vi flyt-
ter folk fremad, og det er helt afgørende. 
Man kommer ingen steder med magt,”  
siger Søgaard Larsen og banker i bordet 
med håndfladen ved sidste ord. ”Man 
kommer afsted med autoritet,” siger han 
og banker endnu engang,”… og den auto-
ritet handler om at gøre det forståeligt, 
hvad det hele går ud på.”

Den store fortælling
Når arbejdet som formand i ledelseskom-
missionen er omme ved årets udgang, vil 
Allan Søgaard primært fokusere på de ind 
til videre fire forskellige foretagender, han 
har investeret i med sin forretningsmak-
ker, Morten Pedersen. Det er start-ups 

med unge mennesker, hvor han kan være 
med til at bidrage og hjælpe dem videre. 
Han ved, at han er færdig med at sidde i 
bestyrelser, hvor han ikke selv er investor 
og har reel indflydelse.

Succeskriteriet hvad angår ledelses-
kommissionen er, at når man om nogle 
år analyserer på, om ledelsen i den of-
fentlige sektor blev udviklet, vil det in-
diskutable svar være ja, siger han. 

”Men Rom blev ikke bygget på en dag, 
og det tager tid, for den offentlige sektor 
er en kæmpe organisation,” siger han  
og sender pludselig samtalen tilbage, til 
hvor det hele begyndte:

”Vi har købt min kones fødehjem i Him-
merland, så vi kommer der meget, og jeg 
støder på flere af dem, jeg er vokset op 
med. Det her må virkelig ikke komme til 

at fremstå negativt,” siger han Allan og 
holder en sjælden pause i ordstrømmen:

”Det er jo en lokal verden, hvor det er 
nogle andre ting, der er vigtige, end dem 
man sidder og tænker ovre i København 
med ledelseskommission og Danmarks 
retning og fremtid. Som ung mand var det 
meget svært at rumme dette store spænd, 
men i dag er det berigende for mig og 
nemmere at forholde sig til, at det lokale 
liv på sin egen måde er forankret i den 
store danske fortælling. Hvis jeg kan være 
med til at skabe værdi for Danmark og 
være med til at udvikle den offentlige sek-
tor, så er den store fortælling god for den 
lille fortælling.” 

Anders Ryehauge er freelancejournalist

Når Allan Søgaard Larsen tænker ledelse, handler det om, at de overordnede topledere sørger 
for, at rammerne er til at have med at gøre, og hvis rammerne ikke er det, skal det synliggøre, 
hvorfor de ikke er det, og hvad der kan gøres for at lave dem om. Medarbejderne skal have 
plads til at udfolde, hvad der er vigtigst for dem.
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