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38-årige Thor Palmhøj er HR-direk-
tør i Magasin. Han mener ikke, det er 
hans titel, erfaring eller uddannelser, 
som gør ham til en dygtig leder. Det er i 
stedet den nysgerrighed, der altid har 
drevet ham.

Når man sidder overfor 38-årige Thor 
Palmhøj, der er HR-direktør i Magasin, 
kan man godt få indtrykket af, at det 
altid har været meningen, at han skulle 
være leder. Skjorten, håret og de marke-
rede briller sidder upåklageligt. Han er 
smilende, rolig og afslappet, men man 
kan samtidig mærke, at han er vant til 
at føre ordet og tage beslutninger.
Da han voksede op på landet udenfor 
Hobro, lå ledervejen dog ikke i kortene. I 
hvert fald ikke bevidst. 

- Når jeg tænker tilbage, kan jeg da godt 
se, jeg var typen, der altid tog ansvar. 
For min skole, for at hjælpe min far 
på gården og for mine relationer. Men 
i første omgang tog jeg det tekniske 
gymnasium, fordi jeg var sikker på, jeg 
ville være ingeniør. Da jeg blev student, 
havde jeg ændret mening, så jeg tog til 
København for at blive dyrlæge, fortæl-
ler Thor Palmhøj.

Første lederjob som 20-årig 
I København skete der dog noget helt 
andet, end han havde forventet. 
- Jeg fik en standbyplads på dyrlæge-
studiet, og mens jeg ventede på at kom-
me ind, læste jeg biokemi og arbejdede 
samtidig i en føtex på Nørrebro. Jeg var 
hele tiden nysgerrig på at lære mere, så 
min chef så muligheder i mig. Pludselig 
var jeg udnævnt som leder i en alder af 
20, forklarer Thor Palmhøj.

Dyrlægestudiet blev derfor droppet. 
Efter nogle år skiftede han føtex ud med 
Magasin, hvor han kom til at arbejde 
med ledelse inden for HR-området. 
Og tingene gik slag i slag, indtil han 
som 29-årig fik tilbudt stillingen som 
HR-direktør i Magasin. - Det er den 
slags, man ikke siger nej til, griner Thor 
Palmhøj.

Der stod ikke ret meget uddannelse på 
hans CV, da han fik sin første lederstil-
ling, men bogstaverne er kommet på 
siden. Ved siden af arbejdet tog han 
først en HD og siden en MBA i Executive 
General Management. 

Få erfaring – og uddan dig derefter
Thor Palmhøj mener, det er en pointe 
i sig selv, at han var leder i praksis, før 
han fik teorien på. 

- Man skal ikke over- eller underuddan-
ne sig. Man skal søge rettidig uddannel-
se. Som leder lærer man meget, mens 
man står i det. Men det er vigtigt, at 
man - uanset alder - både står ved den 
erfaring, man har, og den erfaring man 
mangler. Og har man dygtige ledere, 
udfordrer de en, forklarer han og fort-
sætter:
- Når man bliver nysgerrig på noget, SÅ 
tager man uddannelse. Det kan være alt 
fra økonomi og supply chain til moti-
verende ledelse, man kan få brug for 
at vide mere om. Men man skal huske 
at bruge den viden, man så tager med 
tilbage på arbejdet. Virker det, er det 
fedt. Hvis ikke, må man søge endnu 
mere viden. 

VIDSTE DU?
•  Det kræver en videre-

gående uddannelse 
på bachelorniveau 
(som fx en erhvervs-
økonomisk HD) og 
herefter minimum to 
års erhvervserfaring 
at tage en Master in 
Business Administra-
tion (MBA).

•  Du kan tage både en 
akademiuddannelse 
i ledelse, en HD og 
en MBA sideløbende 
med dit arbejde.

•  Kurset ”ledelse i 
praksis” giver dig 10 
ud af de 60 ECTS-
point, som en aka-
demiuddannelse i 
ledelse giver dig.
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Nysgerrigheden er det vigtigste
Nysgerrigheden er det, der altid har 
drevet Thor Palmhøj. Og hans egne 
ambitioner om hele tiden at udvikle sig 
som menneske og leder – og dermed 
blive bedre til at udvikle sine medarbej-
dere.
-Hvis jeg kan få medarbejdere til at tri-
ves og være glade for at stå op og gå på 
arbejde for mig, er jeg lykkes. Når det er 
sjovt at komme på arbejde, er der langt 
bedre muligheder for, at vi kan skabe et 
højtspecialiseret og unikt fagligt miljø, 
siger han.

Hvordan man præcis skaber den moti-
verende arbejdsplads, er svært at sæt-
te på formel. Men Thor Palmhøj mener, 
evnen til at se mennesker og være 
nysgerrig på at forstå dem, er central. 
- Hvis man kan mærke folk og forstå, 
hvor de er, når de møder ind om mor-
genen, giver det overblik over, hvilke 
ressourcer, man har den dag. Hvem 
har brug for støtte eller et break, og 
hvem har brug for at blive stimuleret 
og udfordret. Man skal hele tiden have 
temperaturfølerne ude, forklarer han.

Læs aldrig af
Thor Palmhøj mener derudover, det 
hjælper at have humor og undgå at 
tage sig selv for højtideligt.  Blandt 
andet ved at bruge tid på fx at spise 
frokost med sine medarbejdere og del-
tage i småsnakken. Man skal ikke være 
bedstevenner med sine medarbejdere, 
men man skal lære dem at kende. Og 
man skal inddrage dem i alle processer 
- uden dog at slippe styrepinden. 

- Man skal ikke inddrage folk i svære 
beslutninger, inden man har mulige 
løsninger. Og man skal huske, at selv 
om man måske er den, der har arbejdet 
flest timer og sovet mindst om natten, 
så er det aldrig synd for en. Man skal 
aldrig læsse af på medarbejderne. Det 
er medarbejderne der skal frem på 
scenen – ikke dig som leder, lyder det 
fra Thor Palmhøj.

Gå op i noget andet
Hans bedste råd til nye ledere er, at de 
skal bruge de chefer, der har udpeget 
dem.
- Stil krav. Sig: ”Nu er jeg på en rejse, 
og du skal hjælpe mig, give mig feed-
back og blive ved med at presse mig.” 
Jeg har altid haft fantastiske ledere, 
der udfordrer og skubber til mig, og det 
har hjulpet enormt meget. Derudover 
er det ens egen nysgerrighed, der er 
det vigtigste. Stil spørgsmål til dig selv: 
Hvorfor gjorde vi det? Hvorfor reagerer 
folk sådan? Og bliv ved med at forsøge 
at blive klogere på svarene. Og så skal 
man altså have noget andet at gå op i, 
som slet ikke har med arbejdet at gøre. 
For det klæder dig bedre på til at se 
dine medarbejdere og job-problema-
tikker i et nyt perspektiv. Jeg træner for 
eksempel min søns fodboldhold, hvilket 
giver mig energi. Og så bruger jeg mine 
gamle venner fra Jylland meget. De gi-
ver mig altid deres ærlige mening, selv 
om det nogle gange kan gøre ondt at 
høre. Det hjælper og flytter mig.
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