
UGENS TAL

                                        LEDELSE

PÅ SPIDSEN GLOBAL    BRIEFING

VI KENDER DEM fra tabloid- 
pressen. Dem, der søsætter 
»valide« rygter om andre. 
Desværre findes de også på 
arbejdspladser og er med til 
at skade ledere, der udsættes 
for den slags chikane.

JEG MØDER AF og til men-
nesker, der internt er blevet 
udnævnt til ledere eller en 
leder, der kommer ude fra og 
tiltræder en ny stilling i virk-
somheden, og som pludselig 

opsnapper fabrikerede rygter om dem.

RYGTERNE ER SELVSAGT ikke flatterende, men meget døm-
mende og fordømmende. De anfægter ikke bare på det 
faglige, men i særdeleshed det personlige. I grove tilfælde 
skabes der fraktioner med et eneste mål; direkte modar-
bejdelse.

DER TALES MEGET om politik mod mobning, men erfarin-
ger viser desværre, at de, der er malet op i et hjørne hér, 
ofte står alene. Det bagatelliseres – selv om det undermi-
nerer ikke bare den enkeltes, men andres daglige arbejds-
indsats. 

I ET TILFÆLDE, hvor det er lykkedes at afsløre kilden, hand-
lede det om indestængt vrede og misundelse, da vedkom-
mende havde søgt samme stilling. Udadtil havde vedkom-
mende dog været utrolig venlig – ja, nærmest hjertelig over 
for pågældende kollega, men indadtil vældig indigneret.

HER UNDREDE DET den chikanerede leder, at der ikke skete 
mere end en kort besked om, at det må stoppe. At dræbe 
hunden, kurerer naturligvis ikke biddet. Men hastværk er 
som bekendt lastværk.

DER TALES SIMPELT hen for lidt om misundelse blandt kol-
leger. Hvordan tackles det væsen, så det ikke ender med at 
blive en destruktiv og ressourcekrævende energi for alle 
involverede?

ALLE KAN RAMMES af en snert af misundelse – uden dog at 
kamme over. Men I ekstreme tilfælde, hvor der ikke bliver 
afskediget, vil det være optimalt for alle parter, at perso-
nen får tilbudt hjælp til selvhjælp, så den pågældende bli-
ver i stand at konvertere energien til at skabe succes for sig 
selv - og virksomheden. Ellers vil adfærden ligge og ulme 
som en sovende kæmpe.

DET LIGGER JO i de fleste danske medarbejders mentalitet, 
at man ønsker at blive set – ikke overset. Men selv om der 
hersker mange politiske spilleregler på en arbejdsplads, så 
er spillerummet jo ikke så bredt som i politik, hvor man 
kan gå i opposition på en, til tider, aggressiv gemen eller 
retorisk facon, når man er fravalgt. Og slet ikke, hvis man 
ønsker sig et comeback.

Af Yvonne Bullock, 
direktør, KarriereInvest
yb@karriereinvest.dk

Rygtesmede 
koster dyrt

Når rygterne florerer på jobbet, koster det 
tid og energi, der kunne have været brugt 
til at skabe værdi for virksomheden.

Der tales simpelt hen 
for lidt om misundelse 
blandt kolleger. 

»

4,2
pct. voksede svensk 

økonomi i andet kvartal, 
en hel procent mere end 

ventet. Både eksporten og 
forbruget stiger.

MARK HURD, tidligere topchef for Hewlett-Packard (HP), har haft nogle fortumlede uger. Først blev han gået efter en sex-
skandale og rod i sine udgiftskonti, så blev han ansat i vennen Larry Ellisons IT-firma, Oracle. Og nu sagsøger HP for at 
stoppe ansættelsen og hindre, at han slæber forretningshemmeligheder med over til konkurrenten. Fortsættelse følger. 

Sagaen om den fordrevne topchef

AF BIBI CHRISTENSEN 

BPs Golfrapport 
MARK BLY, sikkerhedschef hos 
oliegiganten BP, er barslet med en 
opsigtsvækkende intern rapport 
om olieudslippet i Den Mexicanske 
Golf. BP er under kritik for udslippet 
men skubber en stor del af ansvaret 
over på de to underleverandører 
Transocean og Halliburton.

Barclays’ amerikaner
BOB DIAMOND, ny chef for britiske 
Barclays Bank, har udløst et storm-
vejr. Det huer ikke, at han lønmæs-
sigt ligger i den globale finansver-
dens tungeste vægtskala. Ej heller, 
at han signalerer en satsning på, 
at Barclays skal være en af verdens 
største investeringsbanker. »Kasi-
nodrift«, siger en britisk minister.

Stor, større, størst
WILLIE WALSH, chef for British Air-
ways og snart også verdens stør-
ste flyselskab efter en fusion med 
spanske Iberia, stopper ikke dér. 
Vifter med en liste over 12 kan-
didater til nye opkøb og fusioner 
med vægt på Asien – og bedyrer, at 
smålunser ikke har interesse.

Obamas planer
BARACK OBAMA, USAs præsident, 
har en plan, eller rettere mange, 
for at skubbe gang i økonomien og 
skabe flere job. Han vil poste 50 
mia. dollar i infrastrukturprojekter 
og give virksomheder ekstra skat-
tefordele ved at afskrive investerin-
ger for at få dem til at bruge af det 
pengebjerg af kontantbeholdninger 
på 1.840 mia. dollar, som de p.t. lig-
ger inde med. 

Filantropen Soros
GEORGE SOROS, ungarskfødt milli-
ardær og finansmand, er i det filan-
tropiske hjørne. Vil give 100 mio. 
dollar til menneskerettighedsor-
ganisationen Human Rights Watch 
over de næste ti år. Og han vil give 
flere store summer væk, bedyrer 
han. »Det hører tildels alderen til,« 
lyder hans forklaring. Soros har 
rundet de 80 år.

Kinas kronjuveler
WANG YONG, ny formand for kine-
siske SASAC, der forvalter over 100 
statsvirksomheder, får ansvar for 
en succes, der næsten er for stor. 
Statsvirksomheders rolle i Kina er 
vokset til over 60 pct. af BNP, og 
siden SASAC blev etableret i 2003, 
er indtjeningen firedoblet i de 100 
virksomheder - bl.a. verdens største 
mobilselskab, China Mobile, og olie-
selskaberne PetroChina og Sinopec. 

Run på Kabul Bank
SHERKHAN FARNOOD, formand og 
storaktionær i Afghanistans største 
bank, Kabul Bank, er afsat sammen 
med direktøren Khalilulah Frozi, 
også aktionær. Begge anklages for 
korruption og for at bruge kunder-
nes penge på luksusvillaer i Dubai. 
Det har udløst et run på banken.

Skattefars lange arme
LILIANE BETTENCOURT, l’Oreal-ar-
ving og Europas rigeste kvinde, er 
stadig centrum for en fransk skan-
dale, der omfatter politiske dona-
tioner, skattesvig og familiestride. 
Nu graver en domstol i Schweiz i, 
om hun har snydt med skatten for 
en privat ø i Seychellerne. 
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