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Fra bogen Få styr på tiden - sådan bliver du mere effektiv (Børsen Mikro, 2007)

“10-års-jubilæet” er et visualiseringsværktøj, der hjælper dig til at konkretisere, hvad der er 
vigtigt for dig i forhold til din virksomhed. Samtidig inspirerer værktøjet til at definere klare mål 
for din virksomhed.

Investér et par timer, hvor du slukker for mail og telefon og finder et sted, hvor du kan sidde 
uforstyrret og lade tankerne flyve.

Forestil dig, at du har inviteret alle dine kunder, samarbejdspartnere, konkolleger, venner og 
familie til din virksomheds 10-års-jubilæum. I den anledning kigger du tilbage og gør status over 
dig og din virksomhed.

Hvad skal der til, for at du kan sige: “Jeg er præcis, hvor jeg gerne vil være”?

Spørgsmål til inspiration:
• Hvad vil du gerne huskes for?
• Hvad vil du gerne have, dine gæster siger om dig og din virksomhed?
• Hvad kendetegner en succesfuld virksomhed for dig?
• Hvilke resultater vil du gerne se, når du kigger tilbage på de seneste ti år?
• Hvordan vil du have brugt din tid?
• Hvor meget tid vil du have brugt på virksomheden?

Når vi er midt i den hektiske hverdag med voksende bunker og alenlange huskelister, kan det 
være virkelig vanskeligt at bevare overblikket og fokus på, hvad der egentlig er vigtigt.

Jeg vil anbefale, at du sætter tid af i kalenderen cirka en gang om året til at holde jubilæum, så 
du sikrer, at du er på rette spor. Se øvelsen som en slags medarbejderudviklingssamtale med dig 
selv. Hvis du synes, det er svært at holde møde med dig selv, kan du med fordel finde en person i 
dit netværk, du har tillid til. Eller alternativt hyre en coach. En af fordelene er, at andre men-
nesker ofte stiller de spørgsmål, vi ikke selv har tænkt på. Eller ser nogle mønstre der, hvor vi 
selv har blinde vinkler.
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