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                                        LEDELSE

PÅ SPIDSEN GLOBAL    BRIEFING

I JULEN KOMMER vi ned i en 
zen tilstand. Året rinder ud, 
og vi gør status. Gik det, som 
vi ønskede? Eller er der noget, 
der skal ændres det næste år?

HER TÆNKES PÅ de ledere, der 
lagde vejen forbi os, fordi de 
befandt sig i en stressperiode, 
hvor ophobede frustrationer 
kombineret med stor træt-
hed var ved at æde sig ind på 
dem. Og det slår os hver gang, 
hvor langt mange ledere går, 
før de søger ekstern karriere-
sparring, der kan løsne op for 

det kaos, der foregår i deres hoveder. For tit og ofte er de 
»dramaer«, der udspilles på de indre linjer, røget lidt ud af 
proportioner. På grund af den metaltræthed nogle ledere 
oplever lige dér, forstørres dramaerne ofte, fordi de er be-
gyndt at køre i båndsløjfe, påvirkes evnen til at skelne mel-
lem det faktuelle og emotionelle. Så når de søger os, vælter 
der en syndflod af tanker, følelser og frustrationer ud i én 
pærevælling. Og når de fortæller om alt det, de i flere år 
har skullet »deale« med, er det forståeligt, at de går rundt 
med en møllesten om halsen. 

OPGAVEN ER HER at stille skarpt på den empatiske lytning 
og sikre, at der stilles tilpas afdækkende, reflekterende og 
kritiske spørgsmål for at sortere i det emotionelle og det 
faktuelle. Og efter nogle sessioner føler de sig ofte lettere 
til mode, da flere af deres opbyggede dramaer minimeres 
eller helt punkteres, når de har fået skilt skidt fra kanel. 
Det virker som et mentalt brusebad.

UDOVER SPARRING OM de udfordringer, der altid er, når 
man har påtaget sig rollen som leder, så er et ofte tilbage-
vendende tema også balancen mellem arbejde og privatliv. 
Hér har nogle fået work-life-balance galt i halsen.  Det be-
tyder ikke, at ledere absolut skal gå til tiden for at leve op 
til filosofien, og at man ikke længere må arbejde over. Men 
den udfordrer ledere til i tide at fokusere på de roller og 
relationer, der er vigtige for dem, så de sikrer, at de inve-
sterer deres tid rigtigt.

DET ER ALTSÅ i orden at have perioder, hvor der arbejdes 
igennem, når bare der følger mindre belastende perioder, 
der giver luft i kalenderen til at være menneske, mærke 
årstidernes skifte, dyrke sport og huske at være noget for 
dem, der betyder noget. Så det kunne være hér, du skal 
tillægge dig en ny vane til næste år! For følgevirkningen 
af globaliseringen og teknologien er, at arbejdet har taget 
magten fra mange og har udviklet sig til at blive dét, livet 
handler om.

MEN OVERVEJ LIGE engang, hvor mange, der på sit dødsleje 
vil ønske, at de havde arbejdet lidt mere, end de gjorde ... 
Nej, vel! 

GLÆDELIG JUL OG godt nytår!

Når arbejdet har 
taget magten

For mange ledere er arbejdet blevet det, 
livet handler om 

Af Yvonne Bullock, direktør, 
Assignment Consult

Det er altså i orden at have perioder, hvor 
der arbejdes igennem, når bare der følger 
mindre belastende perioder, der giver 
luft i kalenderen til at være menneske, 
mærke årstidernes skifte, dyrke sport og 
huske at være noget for dem, der betyder 
noget. 

»

13
 millioner biler ventes solgt 
i Kina i år, en vækst på over 
40 pct. Mange producenter 
har ikke kunnet følge med 

efterspørgslen.

SIR RICHARD BRANSON, britisk iværksætter, har præsenteret verdens første kommercielle rumfartøj, VSS Enterprise, der 
om nogle år skal bære passagerer ud i rummet for en billetpris på 200.000 dollar pr. næse for en totimers tur. Ca. 300 har al-
lerede købt billet, selv om rumfartøjet først ventes at begynde testflyvninger i 2011 eller 2012, nogle år senere end ventet.

Virgin går i kredsløb om jorden

AF BIBI CHRISTENSEN 

VWs dans med Suzuki
MARTIN WINTERKORN, chef for ty-
ske Volkswagen, begynder at øjne 
målet om at blive verdens største 
bilproducent. Vil købe 20 pct. af ja-
panske Suzuki i en alliance, der bl.a. 
vil give VW adgang til det store in-
diske marked, hvor Suzuki er stærk. 
For nylig gik også Peugeout Citroen 
i alliance med Mitsubishi, men 
vestlige bilproducenter har blan-
dede erfaringer med at køre parløb 
med japanske selskaber.  

Det britiske dilemma
ALASTAIR DARLING, britisk finans-
minister, har smækket 50 pct. skat 
på bankbonusser i sin nye bud-
getredegørelse. Men har et svært 
dilemma med at løse budget- og 
gældsproblemer uden at kvæle den 
kriseplagede økonomi.

EasyJets rokader
ANDY HARRISON, topchef for lav-
prisselskabet EasyJet, har varslet 
sin afgang fra posten. Det er tredje 
gang på et år, at et medlem af top-
ledelsen går før tid efter en strid 
med stifteren Stelios Haji-Ioannou 
om EasyJets strategi.

AOL alene igen
TIM ARMSTRONG, chef for AOL, 
ringede forleden med den berømte 
klokke for at åbne dagens handel på 
børsen i New York. Det markerede, 
at AOL er genopstået som selvstæn-
digt selskab efter en skilsmisse fra 
Time Warner. Deres fusion i 2001 
skulle have været symbolet på in-
ternetalderen og den gamle medie-
verdens sammensmeltning, men 
levede aldrig op til ambitionerne.

Græske kvaler
GEORGE PAPACONSTANTINOU, 
græsk finansminister, erkender en 
voksende bekymring over landets 
økonomi, som forleden fik bureauet 
Fitch til at nedgradere Grækenlands 
kreditværdighed. Også ECB og EU-
Kommissionen har sendt advarsler 
til landet. Frygten for statsbanke-
rotter er taget til i kølvandet på 
Dubais gældskrise.  

Bloomberg på opkøb
PETER GRAUER, formand for ny-
hedskoncernen Bloomberg, me-
ner, at bunden er ved at være nået 
i nedturen for nyhedsindustrien og 
varsler nye investeringer og opkøb. 
Koncernen overtog for nylig bladet 
BusinessWeek, der giver adgang til 
fem millioner læsere. Også Grauer 
mener – som bl.a. Rupert Murdoch 
– at der skal betales for netnyheder. 

Mongolske varer
BATBOLD SUKHBAATAR, mongolsk 
premierminister, mener, at det er 
på tide at promovere landets rige 
men forholdsvis uudnyttede råva-
reressourcer. Vil sætte statsejede 
mineselskaber på børsen for at til-
trække udenlandske investorer, der 
ser et stort potentiale i naboskabet 
med det råvarehungrende Kina.

Nordkoreas jeans
JAKOB OHLSSON, svensk iværksæt-
ter, forsøger med partnerne Jacob 
Astrom og Tor Rauden Källstigen at 
sælge jeans fra det kommunistiske 
Nordkorea i Sverige, men selv til 
designerpriser er det en svær kunst. 
Den første forhandler, stormagasi-
net PUB, har stoppet salget.
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