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Der er ingen nemme genveje gennem helvede 

Kender du det, at du bare ser ind i en opgave eller nogle udfordringer, som du ved bliver ikke 

bare besværlige men virkeligt problematiske? En opgave med massere af snubletråde og 

konfliktpotentiale undervejs? En opgave, hvor ingen klapper i hænderne men tværtimod vil 

yde modstand af mange forskellige grunde? Måske tænker du i dit stille sind, at det kan jo 

være, at opgaven forsvinder, hvis tiden går og du kigger den anden vej. Men det gør den slags 

opgaver jo ikke. De har det faktisk med at ligge og gære og kan ende med at gå hen og blive 

ret eksplosive. 

For mange år siden sagde en chef til mig: ”Der er ingen nemme genveje gennem helvede, 

Susanne.” Jeg stod inde på hans kontor og beklagede mig over en træls og vanskelig opgave 

med højt konfliktpotentiale. Nu kunne chefens ord godt lyde lidt barske og afvisende, men det 

var faktisk ikke ment sådan. Og sådan opfattede jeg det heller ikke. Det var en støtte og en 

anerkendelse af, at ja det var en vanskelig og træls opgave, men der var ingen vej uden om. 

Jeg kunne lige så godt tage den på mig, gå ind i den og få opgaven overstået. 

Det udtryk har jeg taget til mig og mange gange siden brugt, når jeg stod på kanten af noget, 

som jeg absolut ikke havde lyst til, men som jeg ikke desto mindre var nødt til, hvis ikke jeg 

ville kaste håndklædet i ringen. Jo mere man forsøger at undgå det og komme med 

undskyldninger, desto mere plager det en.  

Er du leder og sidder med en medarbejder, der tøver med at gå ind i opgaven, så støt 

medarbejderen og gør det klart, at du er lige bag ved og nok skal gribe ham eller hende, hvis 

det bliver nødvendigt. Vær også parat som sparringpartner undervejs i processen. 

Der er ingen nemme genveje igennem helvede, så vælg den korteste vej og få det overstået! 

Spørgsmål at reflektere over: 

• Har du prøvet at udskyde en meget vanskelig men nødvendig opgave? Gjorde det noget 

godt for dig at udskyde den? 

 

• Har du prøvet at ’gå gennem helvede’ og simpelthen få arbejdet gjort og løst opgaven? 

Hvordan var din følelse bagefter – på den anden side af helvede? Fik du noget læring 

med, som du kan bruge næste gang, du står på kanten af en sådan udfordring? 
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