
Gi’ det en tanke...

Hvad nu hvis 20% af dine medarbejderes mentale og fysiske ressourceforbrug, menig eller 
mellemleder, går med at skærme sig mod interne forhold, opstille urigtige skønbilleder af sig 
selv, lægge uambitiøse budgetmål, kæmpe positionskrige. Eller at tiden går med at beskytte sig 
mod mulige angreb fra kolleger og ledelse, tænke og udvirke taktiske tiltag til egen vinding, 
holde sig selv eller andre nede, undgå eller få opmærksomhed o.lign.?
Hvis det har en sandhed i sig, hvad mister din virksomhed, og den enkelte medarbejder, så af 
god kvalitet, opbyggelighed, udvikling, kundeopmærksomhed og indtjening?

Måske er det ikke rigtig, at den ”indre dagligdag” på arbejdspladsen præges af dette - måske er 
det en underdrivelse.
Hvad nu hvis det er rigtigt og at tiden, ressourcerne, i stedet blev anvendt på alt det modsatte. 
Fremme af kvalitet, optimering af arbejdsgange, samtale om næste forbedringstiltag, 
opbygning af egne og andres kompetence, omsorg, mod til forandring, større ambitioner – hvad 
ville det betyde for din og dine medarbejderes dagligdag og din bundlinje.

Fra mig eget liv, i ansættelser og lederskaber – tror jeg, at der er noget om snakken. En snak, 
som den amerikanske professor Robert Kegan omtaler, som udførslen af ”your second job”, som
desværre bliver udført, mens det i grunden er meningen at ”your first job” skal være i fokus. Gi’ 
det en tanke og særligt, om det er noget, du ønsker at bidrage til en forandring af.

Er det her rigtigt, så har du, som leder/ejer, det primære ansvar. Men også dine menige 
medarbejdere og mellemledere har et ansvar. Et ansvar for at spørge sig selv og kollegerne: – vil
vi have et ”second job” eller vil vi bruge tiden på det gode og udviklende for alle parter?”

Gi’ det en tanke og send dem gerne til en af mine kolleger eller jeg – vi ved, der er noget godt på 
vej og vil gerne have input.
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